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DIÁLOGOS: GREIMAS E OUTROS AUTORES
Lucila Lang Patriani de Carvalho (FFLCH - USP)

Greimas em Barthes

Greimas in Barthes

Resumo: A proposta de nossa apresentação é a de abordar a relação intelectual estabelecida entre
Algirdas Julien Greimas e Roland Barthes. Uma vez que as implicações destes autores são mútuas, a
perspectiva que proporcionará o foco de nossa abordagem é aquela estabelecida a partir da obra e do
pensamento de Barthes. Para tanto, partiremos do encontro que ocorreu entre ambos em Alexandria, no
Egito, ao término da década de 40 - período que corresponde ao início da trajetória intelectual de Barthes
e antecede as suas obras iniciais - dentre as quais se destacam "O Grau zero da Escritura", de 1953, e
"Michelet", de 1954. As referências a Greimas também se fazem presentes em outras obras, conforme
melhor circunscreveremos mais adiante em nossa proposta de trabalho. O contexto no qual nosso recorte,
que se concentrará no Sujeito (ou, mais precisamente, na Subjetividade) e na Linguagem, busca se inserir
é fecundo à teoria literária, à crítica e, em particular, também à filosofia - para além do campo das
ciências.
Palavras-Chave: Roland Barthes 1. Narrativa 2. Sujeito 3. Linguagem 4.
Abstract: The proposal of our presentation is to address the intellectual relationship established between
Algirdas Julien Greimas and Roland Barthes. Since the implications of these authors are mutual, the
perspective that will provide the focus of our approach is that established from the work and thinking of
Barthes. In order to do so, we will start with the encounter that took place between them in Alexandria,
Egypt, at the end of the 1940s - a period that corresponds to the beginning of Barthes' intellectual
trajectory and precedes his early works - among them "Writing Degree Zero", 1953, and Michelet, 1954.
The references to Greimas are also present in other works, as we will best circumscribe later in our work
proposal. Keywords: Roland Barthes 1. Narrative 2. Subject 3. Language 4.

1 Introdução

A intenção presente neste trabalho é a de relacionar o pensamento de Roland
Barthes (1915-1980) e de Algirdas Julien Greimas (1917-1992) destacando o modo
como as obras destes autores se comunicam, priorizando a perspectiva adotada pelos
posicionamentos do primeiro autor.
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Para tanto, com a intenção de melhor delimitarmos o objeto de nossos estudos,
nos deteremos no texto "Introdução à Análise Estrutural da Narrativa" (1966) de
Barthes, por considerarmos ser um ensaio que marca uma mudança de perspectiva
e um deslocamento de interesse na obra deste autor. Assim, analisaremos, sob a
perspectiva da Narrativa, a questão do Sujeito e o modo como este se situa em relação à
Linguagem.
Deste modo, buscaremos estabelecer no percurso de nosso artigo, brevemente, o
contexto no qual Barthes e Greimas se conheceram, para passarmos efetivamente ao
pensamento e posicionamentos adotados por ambos, tanto no que concerne à
perspectiva do Sujeito quanto ao da Linguagem ou, mais precisamente, a situação do
Sujeito em meio à Linguagem e, especialmente, à Narrativa, estabelecendo pontos de
comunicação e contato e, principalmente, de divergências.
A partir da análise de alguns momentos da obra de Barthes, principalmente,
buscaremos acompanhar o deslocamento de interesse deste autor em relação ao
pensamento de Greimas, marcando pontos decisivos do percurso intelectual do autor
francês, inclusive das mudanças sofridas no decorrer deste.

2 A relação pessoal de Barthes e Greimas e o contexto intelectual

Antes de entrarmos propriamente no pensamento de Barthes e de Greimas e em
suas relações, se faz necessário mencionarmos o modo como estes autores se
conheceram, recriando o contexto intelectual no qual o pensamento de ambos se situou
inicialmente - priorizando, conforme já mencionado, a perspectiva de Barthes.
Embora tenham se conhecido em Alexandria, no Egito, o percurso de Barthes
em terras estrangeiras se inicia em Bucareste, na Romênia. O período referente a estas
estadias no exterior, que compreende o final da década de 40 até o início da década
seguinte, promovem o contato de Barthes com grande parte de suas influências (seja
através de suas leituras, seja através dos contatos pessoais que firma) e marcam o início
da produção intelectual do autor.
No posto que assume no Instituto francês em Bucareste, na qualidade de
Bibliotecário e, posteriormente, de professor, Barthes se dedica bastante à leitura,
principalmente dos filósofos franceses contemporâneos (a exemplo de Jean-Paul Sartre
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e Maurice Merleau-Ponty), além de iniciar o contato com as obras de alguns linguistas
(a exemplo de Viggo Brøndal, Jacques Damourette, Édouard Pichon e Daniel Mornet).
Tal contato relaciona Barthes a Greimas a medida que "contrairement à ce que
l'on dit souvent, ce n'est pas Greimas qui l'initie entièrement au sujet à Alexandrie"1.
Assim, já em Bucareste e antes de conhecer pessoalmente Greimas Barthes inicia o
estudo dos temas relacionados à linguística.
Ainda assim, o momento de encontro dos dois autores - "une des rencontres
décisives de son existence" 2 - é fundamental para o desenvolvimento intelectual de
Barthes. Em meio a um período conturbado e marcado pela piora da frágil saúde de
Roland Barthes, este retorna de Bucareste é novamente enviado para o exterior, desta
vez para Alexandria.
Na Universidade de Alexandria, entre 1949 e 1950, Barthes, na condição de
leitor, acompanha a efervescência do novo meio intelectual. Ainda jovens e iniciando as
suas próprias produções intelectuais, Barthes e Greimas além de seus interesses em
comum, possuem pontos pessoais que favorecem a aproximação de ambos "ils sont
encore largement inconnus des milieux intellectuels, mais toutes sortes d’indices
marquent qu’ils mettent en place les éléments d’un monde nouveau au contact d’un
milieu nouveau"3.
Assim, este período possui grande representatividade ao longo de toda a
produção barthesiana, uma vez que o autor entra em contato com um universo de
referências que se farão presentes ao longo de sua obra e, para além disto, estabelecem
um rigor e um racionalismo necessários à Barthes - e à intenção de um percurso
acadêmico - e caros a Greimas.
Neste momento Greimas participa de um círculo intelectual auto-intitulado "les
non-agrégés" com o qual Barthes passa a ter contato. O convívio com este meio
intelectual é permeado de questões que possuem em seus temas não somente a
linguística, mas também a sociologia, psicologia e, principalmente para os fins que se
intenta neste trabalho, filosofia, fazendo com que este seja um momento decisivo para o
desenvolvimento do pensamento tanto de Greimas, como de Barthes

1

SAMOYAULT, T. Roland Barthes. Paris: Seuil, 2015, p. 226.
Idem, p. 232.
3
CHEVALIER, J. C.. Barthes et Greimas à Alexandrie, 1949-1950, précédé de: Barthes à Bucarest,
1947-1948. Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, 27, 2001. Disponível
em: < http://dhfles.revues.org/2579>. Acesso em 03 de outubro de 2016. p. 7.
2
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Alexandrie donne ainsi une assise communautaire à son statut d'écarté
solitaire. Plus pécifiquement, les liens tissés avec Greimas conduisent à un
grand nombre de décisions: au plan universitaire, celle d'abandonner la thàse
entamée avec Pintard pour tourner vers la linguistique et, au plan de
l'écriture, celle d'aller exercer l'intelligence critique dans la matérialité de la
langue, d'aller chercher l'idéologie dans la rythmique des mots et des phrases.
Les rencontres égyptiennes ne représent pas seulement le tournant
linguistique de la pensée de Barthes; elles donnent aussi à son écriture un
tour plus philosophique. Ce qui s'affirme et s'expose, c'est une pensée
structurée et abstraite, une méthode constructive 4.

Assim, o contato com alguns temas da linguística e em especial com a semiótica
e a semiologia, promoverão, mais do que o contato com um objeto de estudo para
Barthes, o próprio embasamento para a construção de características peculiares ao estilo
de seu autor no tocante à teoria e à crítica literária.
Com a intenção de aprofundarmos a nossa análise a respeito da proposta da
possibilidade de diálogo entre Roland Barthes e Algirdas Julien Greima se faz
necessário passarmos propriamente aos textos destes autores. Com isto, podemos
delimitar, para além dos diversos temas que constroem a relação intelectual entre
ambos, o modo como o Sujeito (e a Subjetividade) e a Linguagem interagem no
contexto formado pela Narrativa.

3 A proximidade entre Barthes e Greimas

No período compreendido entre 1949 e 1950 o pensamento de Barthes e sua
produção intelectual ainda eram extremamente embrionários (o seu primeiro ensaio "O
grau zero da Escritura", por exemplo, somente foi publicado em 1953). Em igual
sentido o era o pensamento de Greimas, uma vez que a obra "Sémantique structurale"
somente ganha corpo posteriormente e é publicada em 1966.
Ainda assim, a partir do início da década de 50, a relação pessoal e intelectual
entre os autores foi se tornando cada vez mais frequente, participando de um círculo
intelectual que pode ser, ao menos em parte, analisado a partir de algumas revistas
editadas à época, a exemplo de "Communications" fundada em 1961 por Georges
Friedmann, Edgar Morin e Roland Barthes e "Langage", fundada em 1966 por Greimas,
juntamente com Roland Barthes, Jean Dubois, Bernard Pottier, Nicolas Ruwet e
Bernard Quemada.

4

SAMOYAULT, T. Op. cit., 2015, p. 236.
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De modo a aprofundarmos materialmente o efeito desta relação que é
estabelecida entre os autores, gostaríamos de ressaltar justamente um dos textos de
Barthes publicado na revista "Communications" - revista na qual Greimas também
publica. O texto intitulado "Introdução à Análise Estrutural da Narrativa" é de 1966 e
em sua elaboração compreende os temas que gostaríamos de aprofundar em nossa
análise, quais sejam, Sujeito (e a Subjetividade), a Linguagem e a Narrativa.
Quanto a este lapso temporal entre o momento em que Barthes e Greimas se
conhecem até as últimas obras destes autores, cabe ressaltarmos que há muito material a
ser estudado e múltiplas relações a serem elucidadas, mas que, em razão das
contingências inerentes à estrutura de um artigo, faz-se necessária a realização de um
recorte em torno de alguns trabalhos apenas, para que se torne possível justamente
compreendermos os moldes das relações entre os autores.
Quanto ao início do contato entre ambos, cabe destacar que
Nos anos de 1960 a 1964, Greimas tem em Roland Barthes um discípulo que
já conquistou importante notoriedade. É a época em que Barthes se alimenta
da teoria greimassiana para reprimir sua vocação de escritor, em proveito de
um discurso rigoroso e científico. Essencialmente intuitivo, Barthes tem
necessidade de racionalizar seus sentimentos e, desse ponto de vista, encontra
em Greimas aquele que vai mais longe do que qualquer outro na
racionalização5.

Assim, no início do percurso intelectual de Barthes, a figura de Greimas se
destaca e se afirma como uma forte influência para a seleção de temas a bordar e
perspectivas a serem adotadas. As obras de Barthes concernentes a este período se
destacam pela abordagem semiológica e pelos assuntos em constante relação com os
estudados por Greimas.
Também no ensaio de "Introdução à Análise Estrutural da Narrativa" Barthes
menciona Greimas em diversas passagens, fazendo referência às definições
estabelecidas por este e acrescentando e contrapondo, pontualmente, outros
posicionamentos possíveis, conforme passamos a expor mais detidamente.

4 A Narrativa - Sujeito e Linguagem

Para que possamos analisar as questões concernentes ao Sujeito e à Linguagem
no texto de 1966, de modo que se torne possível relacioná-lo a Greimas, devemos
5

DOSSE, F. História do estruturalismo. Tradução A. Cabral. Revisao técnica M. M. D'Alessio.
Bauru/SP: Edusc, 2007, p. 287.
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analisá-las sob a perspectiva do conceito de Narrativa. Assim, priorizaremos os
elementos trazidos por Barthes primeiro, para que então possamos retomar alguns
posicionamentos afirmados por Greimas a respeito dos temas escolhidos.
O título do ensaio de Barthes - "Introdução à Análise Estrutural da Narrativa" - é
auto-explicativo no que se refere às intenções que o texto comporta. A Narrativa é
amplamente exposta por Barthes no início de seu ensaio, de tal modo que

Inumeráveis são as narrativas do mundo. Há em primeiro lugar uma
variedade prodigiosa de gêneros, distribuídos entre substâncias diferentes,
como se toda matéria fosse boa para que o homem lhe confiasse suas
narrativas: a narrativa pode ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou
escrita, pela imagem, fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada de
todas estas substâncias; está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto,
na novela, na epopéia, na história, na tragédia, no drama, na comédia, na
pantomima, na pintura (recorde-se a Santa Úrsula de Carpaccio), no vitral, no
cinema, nas histórias em quadrinhos, no fait divers, na conversação6.

A Narrativa, através da perspectiva adotada por Barthes, parece possuir uma
extensão universal. Assim, para além do âmbito puramente literário, a Narrativa pode
aparentemente adquirir formas inúmeras, de modo que se encontre presente "em todos
os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades; a narrativa começa com a
própria história da humanidade"7. Deste modo, a Narrativa se faria como imanente à
própria vida e o modo de ser humano e, de certo modo, como inerente às diversas
modalidades de discurso possíveis.
A partir deste contexto, Barthes passará a analisar os elementos que compõem
esta estrutura sustentada pela linguagem, é formada por diferentes níveis que, para
Barthes, se implicam e completam

Propõe-se distinguir na obra narrativa três níveis de descrição: o nível das
«funções» (no sentido que esta palavra tem em Propp e em Bremond), o nível
das «ações» (no sentido que esta palavra tem cm Greimas quando fala dos
personagens como octantes) e o nível da «narração» (que é, grosso modo, o
nível do «discurso» em Todorov)8.

Neste contexto, cabe melhor especificarmos a compreensão de Greimas para a
Narrativa.
6

BARTHES, R.; GREIMAS, A. J.; BREMOND, C.; ECO, U.; GRITTI, J.; MORIN, J.; METZ, C.;
TODOROV, T.; GENETTE, G. Análise estutura da Narrativa - Pesquisas Semiológicas. Tradução M. Z.
Barbosa Pinto São Paulo: Editora Vozes, 1976, p. 19.
7
Idem, p. 20.
8
Ibidem, p. 27.
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Embora no decorrer de seu texto Barthes restrinja sua análise ao ambiente e aos
elementos da literatura, seu posicionamento inicial acima mencionado parece ser um
pouco diverso do entendimento de Greimas, uma vez que, para este, "O termo narrativa
é utilizado para designar o discurso narrativo de caráter figurativo (que comporta
personagens que realizam ações)"9.
Destacando a questão da ação nesta citação, que sintetiza grande parte do
desenvolvido por Greimas em "Sémantique Structurale" em 1966, e acima mencionada
por Barthes, podemos destacar a consideração de que

Les actants (Sujet, anti-Sujet, Objet, Destinateur, Adjuvant, Opposant) ne
doivent pas être confondus avec les acteurs ou les personnages. Un actant est
situé à un niveua plus profond que le niveua discursif où est situé un acteur.
De plus, un acteur peut représenter plusieurs actants, tandis qu'un même
actant peut être représenté par plusieurs acteurs10.

Neste contexto, parece haver, para Barthes, um problema em relação à situação
do Sujeito: "A verdadeira dificuldade ventilada pela classificação dos personagens é o
lugar (e portanto a existência) do sujeito em toda matriz actancial, seja qual for a
fórmula"11.
A partir deste impasse, nos parece que o cerne da Narrativa para Greimas parece
ser outro que não mais o é o de Barthes - e isto se relacionaria intrinsecamente às
questões do Sujeito (e, de certo modo, da própria Linguagem) - o que refletirá em toda a
obra de Barthes escrita a partir deste período.
Pormenorizando a promoção desta mudança de posicionamento de Barthes,
podemos apontar o texto "Da ciência à literatura" de 1967, publicado originalmente pelo
"Times Literrary Supplement". Em tal oportunidade Barthes contrapõe, de certo modo,
o estruturalismo e seus pilares a uma maneira diferente de se considerar a Literatura (e
também o Sujeito), oferecendo uma via para o impasse apresentado no ensaio do ano
anterior.
No texto de 1967 Barthes afirma que

9

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de Semiótica. 2. ed., 3ª reimpressão. Vários tradutores. São
Paulo:Contexto, 2016, p. 327.
10
MARION, G. La sémiotique à l'épreuve: Barthes, Greimas et Floch. PAris: Éditions EMS (Kindle Edition),
2015. p. 27.
11
BARTHES, R.; GREIMAS, A. J.; BREMOND, C.; ECO, U.; GRITTI, J.; MORIN, J.; METZ, C.;
TODOROV, T.; GENETTE, G. Op. cit., 1976, p. 47.
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Mutação da consciência, da estrutura e dos fins do discurso científico, eis o
que talvez seja preciso pedir hoje, quando entretanto as ciências humanas,
constituídas, florescentes, parecem deixar um espaço cada vez mais exíguo
para uma literatura comumente acusada de irrealismo e de desumanidade. 12

Em igual sentido, já nas notas do curso "Como viver junto" proferido no Collège
de France, nas notas de sua aula do dia 16 de março de 1977, Barthes cita Greimas
expressamente, considerando que "Vocês estão lembrados do esquema atuacional de
Greimas: Sujeito → Objeto + Destinatário/Destinador + Oponente/Adjuvante. Esse
esquema é demasiadamente racional, pleno e harmonioso: falta nele o Atuante-Dejeto,
Esponja"13.
Salienta-se: o discurso de Greimas passa a ser, para Barthes, demasiadamente
racional. A partir disto, torna-se necessário, internamente ao pensamento barthesiano, a
criação de um novo paradigma a se estabelecer para a literatura e a Narrativa, que não
mais possui seus pressupostos satisfeitos no pensamento de Greimas.

5 Considerações finais

Assim, podemos considerar a aproximação que Barthes realiza de Greimas como
necessária e fundamental para estabelecer seu pensamento e também, ainda que
indiretamente, para trilhar um percurso intelectual na academia. Os contatos e contextos
que Greimas possibilitou a Barthes foram determinantes para solidificar diversas
concepções formalizadas pelo autor francês.
No breve percurso apresentado em nosso trabalho, buscamos delimitar pontos da
relação intelectual estabelecida entre Barthes e Greimas, destacando o modo como,
paulatinamente, Barthes foi se distanciando das concepções de Greimas e rompendo
com o pensamento deste autor.
No início do percurso intelectual de Barthes, a análise do discurso através de
uma perspectiva científica se faz necessária para o seu desenvolvimento, mas também
acabam por fomentar uma análise mais próxima da literatura, de modo que o cientista
vai, paulatinamente, dando espaço para o escritor.

12

BARTHES, R. O rumor da língua. Prefácio L. Perrone-Moisés. Tradução M. Laranjeira. Revisão da
tradução A. S. M da Silva. 2ªed. São Paulo: Martins fontes, 2004, p. 11.
13
BARTHES, R. Como viver junto: simulações romanescas de alguns espaços cotidianos: cursos e
seminários no Collège de France, 1976-1977. Texto estabelecido, anotado e apresentado por C. de Coste.
Tradução L. Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 161.
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A Galáxia de Gutenberg enquanto um
“Percurso Gerativo de Sentido” para o Narrador

The Guttenberg Galaxy as a
“Generative Route of Sense” to the Narrator

Resumo: Aquele que escreve sua própria história na história do mundo, é sujeito da história ou
destinador? A Galáxia de Gutenberg, da obra de Marshal McLuhan, é a história e o mundo desse
contador de histórias que habita em todos nós. Não apenas uma história, nem apenas um mundo, mas uma
verdadeira galáxia de narrativas humanas através das tecnologias de registro trazidas à luz da sociedade
desde nosso marco moderno: a prensa de tipos móveis de metal e chumbo de Johannes Gensfleisch zur
Laden zum Gutenberg, em meados do século XV.
Palavras-Chave: Semiótica. Galáxia. Narrador. Percurso. Sentido.
Abstract: Is the one to write its own history on the history of the world a subject of the history or the
destinator himself? The Marshal McLuhan’s Guttenberg Galaxy is the history and the world of this
storyteller who lives inside us all. Not just a story, nor even in only one world, but a true galaxy of
human narratives trough all kinds of registration tecnologies brought to the light of our society since the
boundaries of our modern age mark: the Johannes Gensfleisch zur Laden zum Guttenberg’s mobile lead
and metal types press, in the mids of the XV century.
Keywords: Semiotics. Galaxy. Narrator. Route. Sense.

“o narrador figura entre os mestres e os sábios.”
Walter Benjamin

Aquele que escreve sua própria história na história do mundo, é sujeito da
história ou destinador? A Galáxia de Guttenberg, da obra de Marshal McLuhan, é a
história e o mundo desse contador de histórias que habita em todos nós. Não apenas
uma história, nem apenas um mundo, mas uma verdadeira galáxia de narrativas
humanas através das tecnologias de registro trazidas à luz da sociedade desde nosso
marco moderno: a prensa de tipos móveis de metal e chumbo de Johannes Gensfleisch
zur Laden zum Guttenberg, em meados do século XV.
Anais Eletrônicos . 15

De uma forma extremamente resumida e simplificada, podemos visualizar nas
formas clássicas de galáxias conhecidas em espiral, uma curva evolutiva, ascendente, de
onde derivam tantas outras curvas e elementos, contando a partir do centro galaxial que
pode ser a Bíblia de Guttenberg. Acompanhando a evolução das técnicas de impressão e
distribuição dos livros impressos, da imprensa, dos jornais e das revistas
posteriormente, temos uma pequena constelação de formas e formatos do que
chamamos comumente de mídia, ou media, em poucos séculos, fazendo evoluir ciências
e criando novas filosofias, efervescendo técnicas narrativas, estórias, mitos, contos de
fadas, romances, novelas e ficções. Novos meios que deram origens a discursos e
ideologias de manipulação e controle, mas também formas e leis de regimento e ordem
que moldam nossas relações sociais até hoje.

A galáxia, ou constelação de eventos sobre que se concentra o presente
estudo, é ela própria o mosaico de formas em perpétua interação pelo qual se
operou e se opera a caleidoscópica transformação – particularmente
acentuada em nosso tempo14.

Velhas histórias sendo reescritas e transpostas para novas formas de registro das
atividades humanas. As tragédias gregas, a história de Roma, o Cristianismo, os mitos,
as teorias matemáticas, as físicas, as geometrias, as artes. A memória da cultura humana
não mais dependia apenas da pedra, da argila e de manuscritos artesanais para se fazer
presente na eternidade. A conversação, a invenção da fala em tempos ancestrais, a
revolução cultural dos alfabetos hieróglifos e depois dos fonéticos, o surgimento das
línguas enquanto estrutura de coesão social e cultural de uma região, de um povo: tudo
isso ganha um novo grande impulso, uma nova explosão de valores, de sentidos e
significados abrindo caminhos para novos contadores de histórias. E os velhos
contadores de histórias, narradores das lendas de vila em vila, portadores das epopéias e
tragédias, tradutores de tradições orais de cidade em cidade, de uma cultura à outra,
começam, aos poucos, também a serem substituídos por esses novos narradores
contadores de histórias: os livros. A figura do Narrador, tratada por Walter Benjamin,

MCLUHAN, M. A Galáxia de Gutemberg – a formação do homem tipográfico. Tradução L. G. de
Carvalho e A. Teixeira. São Paulo: Editora Nacional/ Editora da USP, 1972, p. 15.
14
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começa a se diluir, aos poucos, entre todos. “A experiência que passa de boca em boca é
a fonte a que recorreram todos os narradores”15.
Para muitos ensaístas e críticos, a invenção da prensa, ou seu aperfeiçoamento
técnico e tecnológico por Guttenberg, aponta sobre o mundo o início do que chamamos
hoje de capitalismo. Os meios de registro das atividades do homem e suas fantasias e
pensamentos deixavam de ser peças de artesanato e tornam-se mercadorias
manufaturadas e comercializáveis em escala, para partir, não muito depois, para uma
escala industrial e finalmente, em tempos de século XX, via difusão radiofônica,
televisiva e eletrônica (essa última já na virada do novo milênio) – o único bug do
milênio somos nós, tentando saber, afinal de contas, que história é essa?
Cada invenção, cada novo meio, transforma todo seu entorno, toda a sociedade
onde se insere. Esse meio, essa media, é, antes de tudo, objeto que interage com
sujeitos, entre sujeitos de sensibilidade e de sentidos, de sensações:

Essa exteriorização ou expressão de nossos sentidos, que é a linguagem e a
fala, é um instrumento – o instrumento que “tornou possível ao homem
acumular experiência e conhecimento de forma a ser fácil a sua transmissão e
o máximo uso possível. (...)
Nossos sentidos corpóreos ou privados não são sistemas fechados, mas se
traduzem infindavelmente um no outro nessa experiência que denominamos
consciência. (...)
As extensões de nossas faculdades e sentidos passaram a constituir um
campo único de experiência que exige se fazer coletivamente consciente 16.

Mas mais ainda, esses meios também recebem uma personificação, um anima,
que também ganham vida e corpo social e que vibram junto com as histórias que
contam. McLuhan fala da visualidade, da linearidade e do alto condicionamento dos
modos de pensar provocados pelos meios impressos, e da tatilidade dos meios
eletrônicos, como que fossem eles também feitos de carne e osso e tecidos vivos que
tocam e sentem em seus espaços de interação e contato com os espectadores. O mundo
muda a cada dia com esses objetos em profunda interação com seus usuários – esse é o
último termo para designar os relacionamentos homem-mídia: “é importante
BENJAMIN, W. Obras Escolhidas I – Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e
história da cultura. Tradução G. V. Silva. São Paulo: Editora Brasiliense, 2012, p. 214.
15

16

MCLUHAN, M., Op. cit., 1972, p. 22.
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compreender que grandes mudanças nos modos ordinários de falar e agir do homem
estão ligadas à adoção de novos instrumentos”17.
Considerando esse cenário composto pelos eventos da Galáxia de Guttenberg e
pela sujeição da figura fictícia genérica do Narrador (que pode ser um autor, um
contador de histórias na família, um veículo de mídia, uma ideologia ou uma pessoa
comum que conta sua vida em blogs), podemos dizer que temos uma estrutura narrativa
completa passível de ser analisada, ou ao menos enquadrada, de acordo com as
terminologias e semiótica de Algirdas Julien Greimas.
O mundo para análise semiótica segundo Greimas é um mundo composto por
experiências de troca entre sujeitos e seus objetos de valor, sujeitos que apreendem suas
experiências com o mundo e que interagem com seus objetos através de valorações
estesiantes, ou seja, através de experiências que se preenchem a partir das percepções
sensórias obtidas com o corpo e seus mecanismos sensitivos. A experiência do homem
comum e da burguesia que se formava na Idade Média em torno das histórias contadas
começam a se tornar experiências de troca estética e estetisantes, inicialmente e durante
muitos séculos a partir dos livros. A experiência tradicional de ouvir uma história ou de
contar um feito, de boca em boca, agora começa a ficar enclausurada em objetos que
ganham cada vez mais status de objeto de valor estético e estetisante da experiência
humana, novos objetos de valor que definem um novo modo de vida, novas formas
sociais e culturais a partir dessa nova possibilidade de posse, desse novo estilo de poder
e de diferenciação social: a posse do saber e do conhecimento. O Narrador e seus
simples ouvintes já não possuem mais a experiência: quem as possuem agora são os
livros, e aqueles que consequentemente podem concebê-los ou possuí-los.

(...) o que continua sendo o cerne das preocupações do semioticista são os
modos de significar, com destaque para certos encontros entre sujeitos e
objetos de valor, os advindos de um evento extraordinário18.

A ideia aqui é demonstrar como, ou por quê, o evento que chamamos aqui de
extraordinário, a Galáxia de Guttenberg

pode ser considerada como um Percurso

Gerativo de Sentido, formando, ela mesma enquanto estrutura, uma composição de
totalidade de sentido. Tentarei apresentar e explicitar aqui alguns elementos de análise
17

YOUNG apud MCLUHAN, M., Op. cit., 1972, p. 24.
OLIVEIRA “Prefácio”. In: GREIMAS, A. J. Da Imperfeição. Tradução A. C. de Oliveira. São Paulo:
Hacker Editores, 2002, p. 9.
18
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da semiótica de Greimas, também desenvolvidos por Eric Landowski, através do estudo
de Da Imperfeição e de Interações Arriscadas, de Greimas e Landowski
sucessivamente, e do Dicionário de Semiótica, de Greimas e Courtés, que podem estar
embutidos na Galáxia de Guttenberg e nas experiências dos novos Narradores rumo à
Aldeia Global profetizada por Marshal McLuhan.

Com efeito, o esquema narrativo constitui como que um quadro formal em
que vem se inscrever o “sentido da vida” (...). O discurso narrativo aparece,
então, como lugar das representações figurativas das diferentes formas da
comunicação humana, feita de tensões e de retornos ao equilíbrio19.

Uma comunicação feita de tensões e retornos ao equilíbrio: essa pode ser, talvez,
a mecânica não apenas de uma interação dentro de um micro-cosmo de um ouvinte de
histórias, ou de um construtor de narrativas, mas de todo o grande evento da era das
mídias, a Galáxia de Guttenberg, que tende, a cada nova estrela, cada nova tecnologia
de mídia que surge dentro de si mesma, a se tornar obsoleta e retornar à passividade e ao
equilíbrio do sistema inteiro, na espera de um novo acontecimento, um novo nascimento
técnico que tencione novamente todo o sistema.
O Narrador pode ser cada um de nós, através dos tempos, mas é também a
figurativização dos novos meios de contação de histórias através das novas técnicas de
reprodução tecnológicas e mecânicas aqui tratadas a partir da invenção da prensa de
tipos móveis por Guttenberg. A figura do Narrador pode ser de carne e osso, mas pode
também ser o dispositivo em si, um livro, um tablet, uma televisão, o cinema, a internet,
o rádio, um smartphone:

Associados a um ou a vários papéis temáticos (que estruturam o componente
semântico do discurso), eles possibilitam, com estes últimos, a constituição
de atores (como lugares de convergência e de investimento das estruturas
narrativas e discursivas) 20
3. O conceito de actante (...) cobre não só seres humanos, mas também
animais, objetos e conceitos21.

19

COURTÉS, J.; GREIMAS, A. J. Dicionário de Semiótica. Tradução A. D. Lima, D. L. P. de Barros, E.
P. Cañizal, E. Lopes, I. A. da Silva, M. J. C. Sombra, T. Y. Miyazaki. São Paulo: Editora Contexto, 2016,
p. 331 e 333.
20
COURTÉS, J.; GREIMAS, A. J. Op. cit., 2016, p. 20 – grifo do autor.
21
Idem, p. 21.
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(...) o actante não é um conceito estabelecido de uma vez por todas, mas uma
virtualidade que engloba todo um percurso narrativo 22.

A galáxia enquanto macro discurso semiótico, composto por atores de atores e
objetos de objetos, objetos de atores e vice-versa, criando e dando sentido, alternando
papéis actanciais entre si, emergindo em novas possibilidades de apreensão e gerando
novas tensões de significado da vida cotidiana, novas tensões ideológicas e sociais,
configurando a cultura humana , e esta mesma passível de ser um macro sujeito
simbólico, actante, e ao mesmo tempo objeto a ser valorado pelas narrativas e pelos
dispositivos que a transportam em si mesmos. As mídias, os dispositivos, os livros de
Guttenberg – cada novo meio de transmissão de narrativas criando um novo ambiente e
um novo modo de vida, novas estruturas e modalidades narrativas e discursivas que,
pouco a pouco, parecem criar, ou projetar-se graficamente através de uma imagem
fractal da estrutura toda, que se repete a partir de si mesma em padrões de
comportamento e atuação, respondendo sempre aos estímulos do ambiente de maneira
muito parecida.
Fractais (do latim fractus, fração, quebrado) são figuras da
não-Euclidiana. A geometria fractal é o ramo da

geometria

matemática que

estuda as propriedades e comportamento dos fractais. Descreve muitas
situações que não podem ser explicadas facilmente pela geometria
clássica, e foram aplicadas em

ciência, tecnologia e arte gerada por

computador. As raízes conceituais dos fractais remontam as tentativas
de medir o tamanho de objetos para os quais as definições tradicionais
baseadas na geometria euclidiana falham. Um fractal é um objeto
geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais
semelhante ao objeto original. Diz-se que os fractais têm infinitos
detalhes, são geralmente autossimilares e de escala. Em muitos casos
um fractal pode ser gerado por um padrão repetido, tipicamente um
processo recorrente ou interativo. O termo foi criado em

1975 por

Benoît Mandelbrot, matemático francês nascido na Polónia, que

22

Ibidem, p. 335.
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descobriu a geometria fractal na década

de 70 do século XX, a partir

do adjetivo latino fractus, do verbo frangere, que significa quebrar23.

A pretensão, por hora, não é reproduzir essa temática aqui, como o faz muito
bem McLuhan, mas transpor esse cenário para uma semiótica de elementos
Greimasianos: “A obsessiva intenção de totalidade que praticamos pode ser substituída
pela contemplação do infinitamente pequeno: totus ou unus, isso resulta no mesmo”24.
Greimas vai tratar – em sua mais célebre obra em que postula sua teoria
semiótica, Da Imperfeição, através de micro-cosmos muito bem elaborados e descritos
em trechos de literatura consagrada mundialmente – justamente de pequenos momentos
de captura estésica pelo sujeito portador de sensibilidade. Esses momentos de captura,
ou de ruptura com o cotidiano, é que Greimas chama de “fraturas”, que tem o mesmo
valor epistemológico de fractal. A Galáxia é uma grade fractal de sentidos e percepções,
em que cada fragmento cabe a análise da totalidade.
Cada novo meio de que trata McLuhan pode ser considerado uma nova fratura
no ambiente, uma quebra de isotopia na malha narrativa sócio-cultural que já se
sedimentava, e que busca por sua vez se harmonizar no ambiente criando um novo
paradigma, uma nova isotopia, até que surja um novo meio, uma nova mídia, um novo
dispositivo Narrador contador de histórias, e assim por diante. De fratura em fratura, de
isotopia em isotopia, que se quebram e se recompõem, compomos nosso fractal galaxial
guttenbergiano. O fractal inteiro, por sua vez composto de inúmeras fraturas, compõe
um Percurso Gerativo de Sentido percorrido pelo nosso sujeito social genérico, que se
funde ele mesmo com seus objetos de valor e sentido, o Narrador: o homem-tipográfico
(MCLUHAN, 1972), o homem-livro, o homem-impensa, o homem-rádio, o homemcinema, o homem-televisão, o homem-internet. O Narrador é um ser de busca, em busca
de sentido, apreendendo o outro – e o outro pode ser ele mesmo em um novo instante,
travestido em uma nova tecnologia de contação de histórias, uma nova técnica, um novo
elemento, uma nova estrela na Galáxia, uma nova mídia, um novo momento que já
suprime o passado mais imediato regido pela técnica que vai tornando-se obsoleta e
projeta seu futuro também imediato a partir de sua nova personalidade técnica ou
tecnológica. Através de suas histórias e narrativas, através da Galáxia de Guttenberg,
23

Wikipédia:

a

enciclopédia
livre.
FRACTAL.
Disponível
em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Fractal> Acesso em: 30 out 2016.
24
GREIMAS, A. J. Da Imperfeição. Tradução A. C. de Oliveira. São Paulo: Hacker Editores, 2002, p. 52.
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ele quer seu próprio mundo, um mundo que comunica, que se comunica, que
compartilha a si mesmo em experiências estéticas e estesiantes, que constrói sua
narrativa coletiva de fratura em fratura, de escapatórias em escapatórias: sua Aldeia
Global. Uma Aldeia de experiências áudio-táteis e de visualidades (McLuhan) e
experiências super expostas e publicisáveis em escala glocal.
McLuhan, Greimas e Courtés parecem falar a mesma língua, cada um com seu
estilo e sua apreensão, sua forma de descrever o mesmo fenômeno criado a partir de
uma nova mídia ou nova tecnologia de comunicação. Cada novo dispositivo gera um
novo ambiente social, uma nova realidade cultural, configurada a partir do uso desse
novo instrumento. Assim, cada nova tecnologia, cada novo instrumento de comunicação
“pode ser considerado como o contexto mínimo que permite estabelecer uma
isotopia”25.
A isotopia criada com o uso corrente de uma nova mídia, busca, ela mesma,
reproduzindo o comportamento do micro-cosmo humano, do pequeno sujeito, uma
ruptura, uma fratura a partir de si mesma.
A fratura, a quebra da isotopia do ambiente, esse ambiente de comunicação aqui
tratado enquanto sujeito, enquanto Narrador, acomodado pelo sistema de comunicação
vigente, é gerada pela chegada de uma nova possibilidade, de uma nova tecnologia, de
um novo dispositivo, de um novo sistema. A fala, a linguagem, a alfabeto, a escrita, os
meios de registro artesanais, os manuscritos e depois os livros impressos – e a partir daí
uma galáxia inteira de revolução em formas e quantidades e volumes de acesso às
informações – são todos elementos constituintes desse grande fractal, cada um uma
fratura em si mesmo, uma isotopia que se cria e que rompe-se, e se recompõe a partir
da cultura e do ambiente gerado pelo seu uso e destinação e pela próxima fratura, pelo
novo vértice do fractal, em movimentos de embreagem e debreagem que inserem novos
ou retiram velhos elementos da História, mas que nunca anulam totalmente a presença
de seus antecessores.

Ao contrário de debreagem, que é a expulsão, da instância de enunciação, de
termos categóricos que servem de suporte ao enunciado, denomina-se
embreagem o efeito de retorno à enunciação, produzido pela suspensão da
oposição entre certos termos da categoria da pessoa e/ou do espaço, e/ou do
tempo, bem como pela denegação da instância do enunciado. (...) É
25

COURTÉS, J.; GREIMAS, A. J. Op. cit., 2016, p. 276.
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impossível conceber a embreagem total; ela equivaleria a apagar toda marca
do discurso, seria a volta ao “inefável”: (...) a embreagem deve deixar alguma
marca discursiva da debreagem anterior 26.

Dessa forma compõe-se a Galáxia de Guttenberg, dos livros à internet móvel, a
partir de “uma progressão de um ponto a outro, graças a instâncias intermediárias”27.
E por que a repetição, como justificar esse padrão que não dá sinais de
interrupção? Talvez a resposta seja simples: porque a experiência proporcionada por
cada um desses pontos, de um a outro e entre eles, são experiências prazeirosas,
experiências de beleza estética e estetisantes através do discurso da posse do objeto
portador da experiência – experiências que nos oferecem simulacros28 de todos os tipos
de estesias (Habilidade de entender sentimentos/sensações; sensibilidade. Estética.
Aptidão para compreender as sensações causadas pela percepção do belo; estese. 29 ):
“Os valores estéticos são os que melhor repelem a negatividade, os únicos, talvez, que
nos “arremessam para o alto”30.
E essas experiências, que por sua vez são narrativas portadoras de narrativas,
sujeitos sujeitos a outros sujeitos, são momentos que nos projetam em nossa busca de
sentido pela vida, por nós mesmos em interação sensível com o mundo. A busca do
sujeito homem, em sua humanidade, pela busca de sentidos, é a busca do Narrador
personificado ou objetivado em mídias (McLuhan vai desenvolver essa ideia ao tratar os
meios de comunicação como extensões do homem).
Podemos dizer que a terceira fratura, em Da Imperfeição de A. J. Greimas vai,
de uma ou várias formas, tratar de expor justamente esse aspecto da experiência do
Narrador através da Galáxia de Guttenberg: a estesia do livro, a possibilidade de se
permitir a experiência imersiva proposta pelo simulacro da narrativa impressa, mas não
apenas a história pela história, a ficção pela ficção, mas a estesia alcançada através de
todo o micro-universo que cerca a experiência literária por aqueles que podem usufruir
do dispositivo livro:
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À tentativa de conjunção estética do sujeito e do objeto acrescenta-se, desse
modo, uma interrogação paralela sobre o estatuto “ontológico” deste
simulacro, sobre as condições para ele “ser levado a sério” e a maneira pela
qual ele se sobrepõe à realidade ambiente31.

Em Uma Mão Uma Face, a terceira fratura em Da Imperfeição, Greimas articula
seus conceitos semióticos para analisar a experiência dentro de um recorte literário, a
partir de obra de Julio Cortázar, que utilizaremos aqui para ilustrar o que pode ser o
micro-cosmo do universo do homem tipográfico de Marshal McLuhan, após a chegada
da prensa e dos livros compostos a partir de tipos móveis de metal e chumbo fundidos –
formatando linearmente o pensamento e a conduta do homem moderno do ocidente, em
letras após letras, linhas após linhas, de parágrafos em parágrafos e de páginas em
páginas – uma cadeia em sucessão de experiências estesiantes pelo caráter de novidade
e de possibilidade de auto-superação através da experiência do livro e depois, mais tarde
e em nossos dias atuais, do que chamamos já de forma habitual e corriqueira, a mídia. O
texto de Cortázar é, em si, “o relato da leitura de um romance”:

É a história de um grande senhor, homem de negócios e esteta em certas
ocasiões, que empreende, de maneira intermitente, a leitura de um livro e
penetra por etapas num novo universo ficcional.
Facilmente se reconhecem duas fases da tomada de possessão deste objeto,
ou melhor, do sujeito pelo objeto - mundo imaginário32.

“Trata-se, pois, do investimento progressivo do sujeito de estado”, recortando
ainda, na mesma página, mais uma vez do texto de Greimas, o que podemos dizer da
experiência que faz evoluir a Galáxia de Guttenberg através da atuação desse leitorNarrador.
A Galáxia de Guttenberg passa então a um estado semântico, que ganha sentido
em sua totalidade e multiplicidade, e que se faz sentir por um sujeito atuante, actante.
Mas essa galáxia é também resultado da produção de sentidos de outros sujeitos,
sujeitos destinadores de sentido. Então é ela mesma, a estrutura toda formada por todos
esses elementos de comunicação e narratividades que McLuhan chama de Galáxia de
Guttenberg. É um macro evento espetacular portador e gerador de semióticas múltiplas,
31
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mas que possuem uma unidade de sentido e significação e que “pode ser manifestado
por diferentes semióticas ou por várias semióticas ao mesmo tempo (no caso do
espetáculo, por exemplo)”33.
A figura do Narrador se transforma, então, em uma projeção actante, em um
ator, que pode ser sujeito destinador mas pode também estar sujeito ao enunciado
promovido pela narrativa social ou ambiental através dos dispositivos de mediação
tipográfica, elétrica ou eletrônica. O enunciado pode ser literário, artístico, mas pode
também ser jornalístico ou ideológico. O Narrador se desdobra, de acordo com a
semiótica de Greimas, em múltiplos narradores de múltiplas funções, assumindo
diferentes papéis actanciais de acordo com seu posicionamento dentro da trama galaxial
permitida caso a caso. De destinador de um enunciado ele pode vir a ser o próprio
enunciador, assumir o papel de narrador também propriamente dito, se transfigurando
em locutor e finalmente em interlocutor. Em cada um desses diferentes papéis
desempenhados pelo que chamamos também genericamente de Narrador, na semiótica
greimasiana eles interagem com seus sujeitos correspondentes, desde destinatário,
enunciatário, narratário e locutário, até finalmente, em interlocutário. Todos esses
“papéis” do Narrador de Walter Benjamin são papéis actanciais das diferentes
modalizações do sujeito, caminhando juntos no Percurso Gerativo de Sentido, que
traduz-se simultaneamente em nossa própria cultura enquanto fenômeno composto por
suas inúmeras narrativas de vidas reais que se mesclam e se moldam à ficção, ou que
também, por sua vez, são moduladas por elas (as ficções). Então, o Percurso Narrativo
gerado pela Galáxia de Guttenberg, é a própria cultura do ocidente, arriscando ainda a
dizer, a cultura da globalização que transforma o mundo em uma Aldeia sensível de
presença Global, como profetizava McLuhan.

2. Em semiótica narrativa e discursiva, papel tem um caráter muito mais
formal e vem a ser sinônimo de “função” (no sentido corrente do termo):
parcialmente dessemantizado, ele não é jamais empregado a não ser com um
determinante. Sendo assim, os papéis actanciais constituem o paradigma das
posições sintáticas modais, que os actantes podem assumir ao longo do
percurso narrativo. Paralelamente, os papéis temáticos vêm a ser a
formulação actancial de temas ou de percursos temáticos 34.
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O fascínio trazido pelos livros e que mostra sua razão de ser através de sua
popularização, teriam paralelo talvez, nas experiências à base de entorpecentes ou de
substâncias de alteração de estado de consciência.

O sujeito abandona sua poltrona e penetra sem transição no novelesco,
participando, na qualidade de “testemunha”, do encontro dos protagonistas:
sujeito-leitor, situado no nível da enunciação (enunciada), ele se transporta ao
interior do enunciado 35.

O dispositivo “livro” é ele mesmo, em si, um sujeito-objeto destinador, gerador
de sentidos e mecanismo de criação ou manutenção de narrativas: “narrativas” aqui
enquanto termo utilizado também para descrever percursos de vidas reais, recortes da
realidade vivida por sujeitos e narradores não fictícios. O livro não é apenas um livro,
nem apenas uma estória qualquer: é sua capa, seu miolo, seu design. O livro é a estante
que ele habita, a biblioteca que ele criou para si mesmo, a poltrona de veludo comprada
especialmente para repousar sua leitura, posicionada exatamente defronte àquela janela
que moldura o carvalho frondoso que testemunha a história da família.
Assim, cada objeto é o espelho de todos os outros. (...) Portanto, posso ver
um objeto enquanto os objetos formam um sistema ou um mundo e enquanto
cada um deles dispõe dos outros em torno de si como espectadores de seus
aspectos escondidos e garantia de sua permanência 36.

O livro, objeto estético e estetisante da vida, é ele também um catalisador, um
ator, um actante para outras escapatórias, para outras percepções estesiantes que sempre
o cercam. Voltando mais uma vez à terceira fratura, onde Greimas analisa um trecho de
Cortázar, em Da Imperfeição, que parece ilustrar esse pensamento:

Longe de gozar o contato promissor com o objeto estético, o sujeito procura
“poetizar a vida”, substituindo o texto por uma outra visão e uma outra
estética, a do “ar do entardecer (que) parecia dançar sob os carvalhos.” Estilo
de vida de um esteta ou sua projeção derrisória?37
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A partir dessa fratura sobre o cotidiano, valorando o livro e seu micro-cosmo
estesiante, podemos expandir a análise para qualquer outro dispositivo que traga
também uma experiência estética a um sujeito: um smartphone Apple iPhone hoje em
dia, por exemplo. Os livros, que poucas alterações sofreram desde sua reinvenção
guttenbergiana de alguns séculos até aqui, não desapareceram em função de outras
invenções ou aperfeiçoamentos tecnológicos. Mas talvez o micro-cosmo que cerca o
livro hoje nas mãos de um aficionado por tecnologias portáteis e smartphones talvez
não pareça tão sedutor quanto os ambientes portadores desses smartphones aos olhos
desses aficionados (talvez uma sala com estantes lotadas e empoeiradas versus um
ambiente minimalista high-tech).
De toda forma, para uma visualização completa do que pode ser a Galáxia de
Guttenberg à luz da semiótica greimasiana, caberia um estudo aprofundado das relações
e das interações entre cada um desses dispositivos e de seus ditos usuários, e entre e por
toda a comunidade ou sociedade, explorando ainda mais as teorias de McLuhan,
pedindo ajuda, talvez, a Eric Landowski, através de suas Interações Arriscadas,
expondo as relações e os regimes de sentido entre os sujeitos e os objetos, e sujeitos
entre sujeitos e objetos entre objetos. “Nossa percepção chega a objetos, e o objeto, uma
vez constituído, aparece como a razão de todas as experiências que dele tivemos ou que
dele poderíamos ter”38.
Landowski desenvolve as teorias semióticas de Greimas e se aproxima bastante,
através de seus modelos, de um sistema de esquemas que poderiam facilmente expor as
teorias de McLuhan sob um ponto de vista das interações dos meios e suas relações
enquanto extensões do homem que os consome enquanto mídia, desde a formação do
homem tipográfico guttenbergiano até a Aldeia Global

39

de hoje. Landowski parece

conhecer os caminhos para uma explanação das interações e relações de sentido
embutidas nas observações de McLuhan.
Se, “horizontalmente” (dentro do espaço bidimensional do esquema), todo
regime de sentido e de interação tende a um outro por implicação ou por
contradição, cada um desses regimes pode ademais reger “verticalmente”
(entre planos imaginariamente superpostos no espaço), isto é, recursivamente,
38
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sua própria reprodução. Assim, uma manipulação pode ter como objeto de
fazer que o sujeito manipulado manipule por sua vez um terceiro (em lugar,
por exemplo, de tentar programá-lo, como poderia estar inclinado a fazer); do
mesmo modo, uma primeira programação pode programar outras interações
programáticas futuras (...). o desenvolvimento das tecnologias permite hoje
em dia programar máquinas de tal modo que estas sejam capazes de ajustarse a seus usuários (nesse caso, se poderia inclusive dizer parceiros) dotados
de sensibilidade. Da mesma forma, no plano das relações intersubjetivas,
pode-se muito bem buscar ajustar-se à maneira de ser do outro, a sua hexis,
apenas para chegar, a partir dali, a melhor manipulá-lo (...)40.

De uma forma menos pontual acerca da experiência estética com os objetos de
comunicação e por sua vez geradores de cultura, como os livros, talvez caiba de uma
forma mais genérica um enquadramento dessas experiências dentro do que Greimas
chama de Escapatórias, no mesmo Da Imperfeição.
Em Uma Estética Exaurida, a segunda escapatória na segunda parte de Da
Imperfeição, a teoria de semiótica greimasiana pode ser colocada para expor o motor da
Galáxia, que nada mais é – também – que uma galáxia geradora de insignificâncias dos
meios que ela mesma cria.
Greimas mostra um sujeito que pode, um sujeito de potência que em potência
busca novas experiências e que quer encontrar novos sentidos, novos significados,
novas possibilidades de experiência que o sublimem do cotidiano. Mas essa busca tem
um preço que pode sair caro, e o preço é o preço da irrelevância e da insignificância:
desdenhando de hábitos que de repente se tornam velhos (lemos aqui hábitos de
comunicação, por exemplo), o Narrador de si mesmo que é o homem contemporâneo
que dita suas próprias normas e regras é também seu maior predador em sua força
motriz, em uma relação que ao mesmo tempo em que busca e que deseja e que descobre
uma novidade, imediatamente ele se enxerga, se permitir-se a autocrítica, um sujeito de
auto-destruição e gerador não de uma narrativa que se perpetua, mas de um final sempre
apocalíptico a cada esquina, em cada dispositivo, em cada nova tecnologia. Sua
projeção, ou a projeção prometida pelo dispositivo através dos discursos publicitários
nunca se emancipam e nunca se concretizam em verdade. Assim, a esperança embutida
na promessa se esvai em cada nova compra, em cada novo anúncio de um novo produto,
40
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de uma nova mercadoria, de um novo e mais moderno celular: um motor de esperanças
e promessas que está apenas alimentando a esperança de uma nova tecnologia que o
substitua e o remeta à história, suplantado pelo novo rádio, pelo novo cinema, pela nova
televisão, pela nova internet, pelos novos smartphones: estrelinhas que nascem a cada
esquina da Galáxia de Guttenberg mas que continuam a perpetuar seu giro em torno de
um mesmo centro, um centro gravitacional que não sabemos se de luz ou se de força
entrópica negativa que aniquila sua própria Narrativa em buraco negro.
O Narrador parece não conseguir escapar à sua própria finitude e vê-se muitas
vezes atraído para o buraco negro de sua própria criação, de sua própria galáxia. E
quanto mais ele cria, quanto mais ele busca um sentido – uma escapatória do cotidiano –
mais ele cai em um eterno “simesmismo” refletido mais uma vez no fractal, mas agora
na forma de uma entropia negativa que ele não consegue escapar, buscando sempre
mais do mesmo, guardadas apenas as proporções e relações de espaço e tempo e de
diferenças tecnológicas. A Galáxia de Gutenberg, então, de uma galáxia de fraturas, se
transforma em uma galáxia de escapatórias que luta para não se exaurir e desgastar-se,
para não dizer, extinguir-se.
Podemos dizer que, fazendo aqui um trocadilho infeliz com a obra de Greimas,
que talvez não teríamos escapatória, nem de uma forma ou de outra, ou que estamos
realmente condenados, na trágica acepção da palavra, à uma busca de sentidos, nem que
para isso tenhamos de criar nossos próprios mecanismos geradores de sentido,
tecnologias geradoras de sentido que nunca nos satisfazem por inteiro e que se tornam
sempre obsoletas vítimas de nossa própria usura, de nosso próprio desgaste ou de usos e
explorações distorcidas e exageradas (talvez caiba aqui uma crítica ao capitalismo ou ao
mercado, a quem quiser habilitar-se). A Galáxia de Guttenberg torna-se então um
Percurso Degenerativo de Sentido, onde somos nós – narradores encerrados em nossas
próprias narrativas – que perdemos o sentido e nos tornamos obsoletos a cada dia, a
cada nova invenção, a cada nova tecnologia de comunicação, espelhando-nos cada vez
mais em objetos que não conseguem projetar-se para o futuro, uma vez que o futuro é
feito de alguma outra novidade que mata o antigo, o velho que se torna obsoleto. O
triângulo, a tríade composta de Narrador-Narrativa-Mídia é uma dinâmica que não se
permite a eternidade, simplesmente não perpetua-se diante de sua natureza, ainda que se
mostre ou se propague como sendo uma natureza altamente criativa: sua nova criação já
é a destruição da isotopia anterior.
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Buscando a ruptura inconsciente de suas rotinas, espelhando-se nos sentidos e
sensações operacionados pelas fraturas eventuais ou através de escapatórias, o sujeito
Narrador de si mesmo cria um paradigma onde a manutenção e quebra das isotopias
narrativas de sua própria experiência de vida é a própria isotopia em si, difícil
paradigma a ser rompido. A Galáxia de Guttenberg é uma Galáxia de isotopias
narrativas viciantes geradas pelo próprio paradigma criado a partir do uso da tecnologia
narrativa. Sempre uma nova tecnologia narrativa cria um novo ambiente paradigmático,
uma nova possibilidade de isotopia social e cultural, que por sua vez envolve seus
sujeitos-narradores em suas isotopias e fraturas, condicionando-os a partirem para suas
escapatórias, podendo ou não desgastarem-se ou caírem em suas próprias usuras
(GREIMAS, 2002). Que sempre a humanidade tenha contado suas próprias histórias é
verdade, mas nunca antes na história as histórias da humanidade haviam se
transformado em mercadorias. A mercantilização das narrativas humanas, ficcionais ou
não, é o que banaliza e cria o paradigma da constante necessidade de quebra de isotopia
dentro da Narrativa de Mercado, ao qual a Galáxia de Guttenberg será sempre sujeita
de si mesma, uma vez que ela mesma criou-se dentro do motor da pequena burguesia
que dá início ao capitalismo, junto com as corporações que começam a sair da Idade
Média movidas pela prensa de Guttenberg. A usura, o desgaste, é o ambiente isotópico
perfeito para o surgimento de uma nova isotopia (GREIMAS, 2002), através de uma
nova moda, de uma nova mídia, de uma nova tecnologia que então será o novo
paradigma social, invólucro do novo ambiente cultural (MCLUHAN, 1972).
Uma vez que não paramos mais de falar desde a origem dos tempos até hoje, nosso
destino parece então arremessar-nos ao buraco negro da comunicação. E é essa ainda, a
maior tristeza do Narrador: um narrador que morre justamente pela boca, de tanto não
falar, de tanto que se cala diante das tecnologias Guttenbergianas que falam por todos.
Criamos uma Galáxia inteira que fala por nós, sem nossa permissão, sem nosso
aval, sem querer ou querendo, mas que nos dispensa em nossa mais ancestral atividade
cognitiva e que nos fez tão humanos: o ato de narrar e de contar nossa própria história
ao redor de fogueiras, em pinturas rupestres, em cantigas de roda ou trovas de rua, em
teatralidades mil e vasos de barro. Uma estética exaurida: motor da Galáxia de
Guttenberg, destinador de meios ao umbral da insignificância (MCLUHAN,
BENJAMIN, GREIMAS).
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Esses narradores transformaram-se em nossos espelhos. Nossos espelhos se
transformaram em máquinas apocalípticas de um futuro já nem tão distante assim. E
pior, buscamos nos explicar e entender a partir dessas máquinas, e não de nossos
espíritos. E assim funciona a humanidade, com nossa Galáxia que se mostra como uma
grade de sentidos.

O sagrado finda por subjugar o cotidiano narrativizado ou narrativizável, por
quebrar seu ritmo “natural” de duas maneiras: transcendendo-o ou
sustentando-o, afirmando o frenesi do mundo ou insinuando a anulação do
sujeito41.

O Narrador que perfaz sua travessia pela Galáxia, enquanto sujeito às
imanências do sentido, é um sujeito que constrói e que desconstrói sentidos, que
constrói e que desconstrói narrativas, mas que está, ainda, em busca de sua própria
história, em busca de seu próprio sentido. De fratura em fratura e através de escapatórias
do cotidiano, ele costura sentidos e significados tecendo a capa de seu grande livro,
amarrando, de caderno em caderno, as histórias diagramadas em linhas escritas em tinta
negra prensadas com tipos de chumbo, trocando luzes e sombras, letras e papéis.
Destinador e sempre destinatário, o Narrador, transfigurado em seu próprio dispositivo
contador de histórias, quer apenas perpetuar-se diante do mistério, viver em suas
próprias memórias inscritas em consciências de pedra, papel ou bytes. A constatação de
sua finitude diante das estrelas, o impulsiona para a criação de sua própria Galáxia
artificial, uma Galáxia que ele pode controlar e deixar-se controlar, uma Galáxia onde
ser Narrador siginifica ser o senhor criador de suas próprias estrelas, ser o senhor de seu
próprio destino, escolher sua vida e eleger sua morte. A Galáxia de Guttenberg torna-se,
em seu fim, seu próprio início: uma Galáxia artificial e sem sentido real, que nunca
cumpriu sua promessa de emancipar-se ou de encontrar o verdadeiro sentido que
buscava desde sempre: uma Galáxia feita de estrelas que sempre perdem o rumo pelo
cosmo do capitalismo. Uma Galáxia de sentidos que simplesmente peca pelo excesso de
sentidos e sucumbe à overdose de si mesma. A busca pelo sentido, é ela mesma, o
próprio sentido, e o sentido, ele mesmo, sua própria busca. Ao final das contas, homens
são homens, e livros são livros. “A morte é a sanção de tudo o que o narrador pode
41
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relatar. É da morte que ele deriva sua autoridade. Em outras palavras: suas histórias
remetem à história natural”42.
Mas o motor que degenera é o mesmo motor que regenera. No “momento em
que a consciência do sujeito está no ponto de dissolver-se em um mundo excessivo”
(GREIMAS, 2002, p. 53), aquele que morre é também aquele que ressuscita. E o
Narrador quer viver entre suas histórias e habitar na eternidade de suas narrativas. O
Narrador é a sombra que contém as luzes, suas histórias são as luzes que se originam
das trevas. Nosso Narrador é ele mesmo, um “Elogio da Sombra”, aludindo ao texto de
Tanizaki Junichiro em que Greimas analisa “uma observação a respeito da
obscuridade”.

(...) a obscuridade, concebida como uma aglomeração de corpúsculos, produz
a matéria negra que se deixa ver, na superfície fenomênica, como um objeto
estético. (...) A ausência de cor, que é o preto, oculta portanto uma presença
multicor explosiva. As trevas perfeitas contêm virtualmente todas as cores,
toda a beleza do mundo, elas são a cor protopática: nada tem de assombroso o
fato de que a energia condensada em cada uma das partículas “respland(eça)
com todas as cores do arco-íris” e que o objeto apareça como uma revelação
da intimidade do ser43.

E é assim que a Galáxia do Narrador se refaz a cada fratura, em cada fractal, em
cada estrela que nasce e morre em explosão de sentidos e de significados, a cada
pequeno Big Bang que faz ressuscitar memórias e ideologias, discursos e narrativas que
se criam em cores e que se buscam nas sombras. E é na brecha da quebra de isotopias e
de reconfiguração de um novo ambiente isotópico que habita a esperança. E as esquinas
da Galáxia que se repetem em fraturas fractais são feitas da mesma matéria da
esperança: uma esperança que não quer esvair-se em gastura ou usuras, mas renovar-se
em escapatórias desse cotidiano que traga nossas pequenas luzes para os buracos negros
da obsolescência. É preciso nascer, crescer, viver e morrer. E é preciso ressuscitar e
seguir em frente, superando os motores fractais da Galáxia dos Narradores, contando
essa história de um jeito, ou de outro.
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SEMIÓTICA DA COMUNICAÇÃO: GAMES E TRANSMÍDIA
Liana Costa do Carmo (PUC-SP)

Os regimes de visibilidade no projeto transmídia de Elle Brasil: o “querer ser
visto” na contemporaneidade
The visibility regimens on Elle Brasil’s transmedia project: the “wanting to be
seen” on contemporaneity

Resumo: Este artigo busca delimitar quais os regimes de visibilidade presentes no projeto transmídia da
revista Elle Brasil e de que modo eles atuam na redimensão dos papeis temáticos de leitores e jornalistas
nas práticas interacionais estabelecidas por tal narrativa. Criada em 1945, na França, e lançada em 1986
no Brasil, Elle Brasil é uma revista feminina que atua hoje a partir da produção e distribuição de conteúdo
em diferentes plataformas que envolvem edições impressa e digital, uma página no portal M de Mulher e
perfis em diferentes redes sociais, o que a caracteriza enquanto um projeto transmídia. Objetiva-se aqui
examinar, a partir dos regimes de visibilidade propostos por Landowski, se, em coberturas jornalísticas
que se utilizam de multiplaformas, é possível pensarmos em práticas comunicacionais dos leitores
pautadas não apenas por um querer ver, mas também por um querer ser visto? Que novos papeis
temáticos tais regimes de visibilidade articulam? Tomamos como corpus a cobertura jornalística de Elle
Brasil no SPFW 2016 e, como arcabouço teórico-metodológico, a Semiótica Discursiva.
Palavras-Chave: Elle Brasil. Transmidiação. Regimes de visibilidade.
Abstract: This article seeks to delimit the visibility regimens present in the transmedia project of Elle
Brasil magazine and how they act in the re-dimensioning of the thematic roles of readers and journalists
in the interactional practices established by such narrative. Founded in 1945 in France and launched in
1986 in Brazil, Elle Brasil is a women's magazine that operates nowadays through the production and
distribution of content on different platforms involving print and digital editions, a webpage in the M de
Mulher website and profiles on different social media, which characterizes it as a transmedia project. The
purpose of this study is to examine, based on Landowski's visibility regimens, whether multi-platforms
journalistic coverages allows us to think the readers’ communicational practices based not only on a
willingness to see but also on a willingness to be seen? What new thematic roles do such visibility
regimens articulate? We took as corpus the journalistic coverage of the SPFW 2016 by Elle Brasil and, as
a theoretical-methodological framework, Discursive Semiotics.
Keywords: Elle Brasil. Transmediation. Visibility regimens.

As novas tecnologias surgidas no contexto da cibercultura modificaram a forma
como os veículos de comunicação atuam enquanto destinadores dentro do campo social.
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Mais do que meras mudanças técnicas, as transformações advindas deste novo
paradigma informacional resultaram em uma nova estética e uma nova ética para os
meios, que passaram a apoiar-se, cada vez mais, em plataformas eletrônicas para a
produção, difusão e consumo de seus relatos.
Nesse ambiente caracterizado pela cultura da convergência 44 , em que as
audiências passam a ocupar um papel central nas narrativas de produtos culturais,
empresas de comunicação começam a pensar suas estratégias enunciativas em
conformidade com as novas práticas de consumo de uma geração de “nativos
digitais” 45 . Tais estratégias contemplam, por vezes, a construção de um projeto
transmídia, de modo que a informação jornalística passa ser formulada, produzida e
distribuída tendo em vista diferentes plataformas midiáticas e suas particularidades. É
esse o caso da revista Elle Brasil, maior revista de “moda luxo”46 brasileira que hoje
possui o seu conteúdo distribuído em diversas redes sociais, página da web, edição
impressa e digital.
A instalação de um projeto transmídia, contudo, modifica as relações
enunciativas estabelecidas entre a revista e seus leitores, que passam a atuar ora como
destinatários, ora como destinadores, em graus de transitividade variáveis conforme a
plataforma midiática em questão. A alteração dos vínculos entre enunciador e
enunciatário remodela ainda, em última instância, os regimes de visibilidade aos quais
os dois atores estão sujeitos.
Diante do exposto, este artigo tem como objetivo delimitar quais os regimes de
visibilidade presentes no projeto transmídia da revista Elle Brasil e de que modo eles
atuam na redimensão dos papeis temáticos de leitores e jornalistas nas práticas
interacionais estabelecidas por tal narrativa. Em coberturas jornalísticas que se utilizam
de multiplaformas, é possível pensarmos em práticas comunicacionais dos leitores
pautadas não apenas por um querer ver, mas também por um querer ser visto? Que
novos papeis temáticos tais regimes de visibilidade articulam? Tomamos como corpus a
cobertura jornalística de Elle Brasil no SPFW 2016 e, como arcabouço teórico-
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JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009.
PRENSKY, Marc. Digital Natives Digital Immigrants. In: PRENSKY, Marc. On the Horizon. NCB
University Press, Vol. 9 No. 5, October (2001a). Disponível em
<http://www.marcprensky.com/writing/>. Acesso em 4 de agosto de 2016
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“Moda luxo” é um termo adotado pela própria revista para definir o conceito de moda trabalhado pela
publicação. É importante ressaltar que a palavra luxo foi empregada aqui na construção do ethos de Elle
para trazer características residuais do termo, como a elegância e o desejo, e não sua definição stricto
sensu, como ofício artesanal e exclusivo
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metodológico, a Semiótica Discursiva

1 Elle Brasil: um projeto transmídia

Criada em 1945 pela jornalista francesa de origem russa Hélène Lazareff, Elle
nasce como uma publicação semanal de moda voltada para a mulher de classe média
que entrava no mercado de trabalho em um país abatido pela guerra e que lutava para se
refazer. Com uma fórmula original, que aliava imagens de moda a conteúdos sobre
liberdade, feminismo e consumo, a publicação tinha como objetivo transpor as ideias da
Alta Costura francesa para roupas a preços acessíveis. A aproximação com sua leitora e
a tarefa de trazer a moda para perto da realidade dela, explorando ousadias de estilo e
propondo opções de uso para o seu público, está, portanto, no DNA da revista.
No Brasil, Elle é publicada desde maio de 1988 pelo grupo Abril, em parceria
com o grupo Lagarère, e adota uma linha editorial que prioriza os conteúdos de moda,
beleza e estilo de vida. As duas empresas de comunicação atuam como co-destinadores
na construção da revista enquanto objeto semiótico. Tal relação, no entanto, está
submetida a hierarquias internas, evidenciadas a partir, por exemplo, da proporção entre
conteúdos nacionais e internacionais veiculados em Elle, de modo que o grupo Abril
assume a função de principal destinador. Além de Elle Brasil, o grupo brasileiro
publica, hoje em dia, outros 24 títulos, sendo mais da metade (13) deles voltados para o
público feminino.
Elle Brasil possui atualmente um universo de 150 mil leitores, figurando como a
maior revista de moda brasileira em números de exemplares. A publicação tem uma
venda média mensal de 73 mil revistas – 12,5% a mais que a sua maior concorrente,
Vogue. Seu público é composto 89% por mulheres e 11% por homens. A maioria
(37,8%) possui entre 20 e 29 anos. Em relação a classes sociais, Elle encontra-se
dividida da seguinte forma: 20,4% do seu público está na classe A, 62,7%, na classe B e
16,9% na classe C47.
Para atender às práticas do seu grupo de leitoras, Elle Brasil passou a veicular,
durante a última década, seu conteúdo em outras plataformas midiáticas. A primeira
expansão da revista foi publicar suas matérias em um website ainda na década de 90.
Desde 2008, o material de Elle é veiculado no portal M de Mulher, website que reúne o
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Dados extraídos do mídia kit da revista, disponível em
http://www.publiabril.com.br/marcas/elle/revista/informacoes-gerais.
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conteúdo de dez diferentes publicações voltadas para o público feminino do grupo
Abril. Dentro do portal, no entanto, cada revista possui sua própria página e o seu
próprio endereço (ainda que este redirecione o leitor ao M de Mulher). Atualmente, o
site possui, por mês, 918.915 page views (número de acessos) e 91.565 unique visitors
(visitantes).
Em 2010, Elle Brasil se tornou a primeira revista de moda brasileira a lançar
uma edição para tablet. A versão está disponível atualmente para dispositivos que
utilizam o sistema iOS (Apple) e Android e pode ser assinada em conjunto ou não com a
edição impressa. Sua circulação líquida média é de 6.421 exemplares. De início, a
revista era publicada no formato PDF simples, em que o arquivo traz a mesma
formatação da revista impressa, sem a inclusão de recursos de interatividade. Aos
poucos, no entanto, alguns itens foram sendo acrescentados a essa edição, como botões
para ler mais conteúdo, setas direcionais para auxiliar a leitura de determinadas matérias
e links para páginas externas (possíveis apenas caso o aparelho esteja conectado à
internet). Em 2015, o projeto para tablet passou por mudanças ainda mais profundas que
modificaram a experiência de leitura, com a inclusão de recursos audiovisuais
produzidos especialmente para a plataforma.
Por fim, é importante destacar a presença de Elle Brasil nas redes sociais. A
revista possui perfis no Youtube (1,4 milhões de visualizações), no Twitter (152 mil
seguidores), no Instagram (344 mil seguidores), no Facebook (279 mil curtidas), além
de outras redes sociais, como Pinterest (plataforma de compartilhamento de fotos
agrupadas de acordo com temas), Spotify (plataforma de compartilhamento de músicas,
álbuns e playlists), Periscope (aplicativo de streaming de vídeo ao vivo) e Snapchat
(aplicativo de compartilhamento de vídeos e imagens).
Diante do exposto acima, é seguro afirmar que as múltiplas formas de
enunciação de Elle a configuram como uma narrativa transmídia. O autor norteamericano Henry Jenkins define o conceito de transmidiação:

Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de
mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o
todo. Na forma ideia de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de
melhor – a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser
expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser
explorado em games ou experimentado como atração de um parque de
diversões48.
48
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A partir da acepção de Jenkins, Fechine49 conceitua um projeto transmídia como
um modelo de produção orientado pela distribuição em distintas plataformas midiáticas,
com conteúdos associados entre si e cuja articulação está ancorada em estratégias e
práticas interacionais propiciadas pela cultura participativa. Para a existência de tal
projeto, a semioticista considera, portanto, os três fatores principais elencados acima:
conteúdos distribuídos entre várias, a articulação entre essas diferentes plataformas
realizada a partir de práticas interacionais advindas dos meios digitais e, por fim, a
existência de uma cultura participativa – ou seja, um contexto em que os consumidores
assumem, por vezes, o papel de destinadores de determinados conteúdos.
No caso de Elle Brasil, as três características podem ser observadas tanto na
alimentação diária das múltiplas plataformas midiáticas geridas pela publicação,
acionadas a partir de diferentes valores-notícia e por meio de estratégias de enunciação
e de figurativização próprias, como em grandes coberturas, como o SPFW N41. No
projeto transmídia de Elle Brasil cada mídia atua, portanto, dentro de um determinado
papel temático, de modo que algumas mídias, como o Periscope ou o Snapchat, são
utilizadas, prioritariamente, para a transmissão de desfiles. Outras, como o Instagram,
registram, por exemplo, um grande número de postagens sobre os bastidores de
semanas de moda. A página da web, por outro lado, concentra matérias analíticas sobre
novas coleções e atualidades do mundo da moda.
A distribuição de conteúdo entre as múltiplas plataformas nos leva ao segundo
ponto do conceito de transmidiação: a articulação existente entre tais mídias por meio
de interações propiciadas pelo ambiente virtual. No caso de Elle Brasil, essa articulação
se dá a partir do uso de recursos hipertextuais, como a presença de hiperlinks em
postagens do Facebook, do Instagram, do Twitter, da revista digital e da página da web.
Os links são utilizados para articular as diferentes plataformas mesmo quando a
materialidade não é a eletrônica, como no caso da revista impressa, que publicou o
endereço eletrônico da página do portal M de Mulher responsável por reunir todo o
conteúdo sobre o SPFW N41.
Por fim, temos a terceira característica das narrativas transmídia: a participação
dos consumidores. A prática pode ser observada, em maior ou menor grau, nas redes
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sociais utilizadas por Elle Brasil. Na maioria delas, os destinatários possuem a
possibilidade de produção de conteúdo – tornando-se, portanto, destinadores – por meio
das especificidades das plataformas midiáticas. Tal interação, contudo, dá-se de
diferentes maneiras. Em aplicativos como o Periscope ou em transmissões realizadas
via Facebook Live, os usuários comentam as postagens em tempo real, podendo enviar,
inclusive, perguntas ou comentários visualizados por outros leitores. Em outras redes
sociais, como o Facebook e o Instagram, a atuação dos usuários é restrita à caixa de
comentários ou à sanção positiva exercida a partir da utilização de recursos como o
“curtir”.
As qualidades acima, que caracterizam a atuação de Elle Brasil enquanto
veículo de comunicação presente em diversas plataformas midiáticas, são acentuadas
em grandes coberturas jornalísticas, como o SPFW N41, que passam a ser pensadas e
articuladas a partir das múltiplas plataformas, levando em conta as particularidades e os
usos estabelecidos pelos leitores em cada uma delas.

2 A cobertura do SPFW N41: regimes de visibilidade

Maior semana de moda brasileira, o São Paulo Fashion Week tornou-se
conhecido, ao longo dos 21 anos em que é realizado, pelo dinamismo e sintonia que
estabelece com as mudanças enfrentadas pelo mercado da moda no país. Em sua última
edição, realizada entre os dias 25 e 29 de abril de 2016, o evento – nomeado agora de
SPFW N41, sem as amarras das estações outono/inverno ou primavera/verão – iniciou
uma série de transformações que resultaram no alinhamento entre o calendário da
semana de moda e a chegada das respectivas coleções nas lojas para o consumidor.
O projeto, previsto para ser concluído este ano, é ressonância das mudanças nas
práticas de consumo no campo da moda e, em última instância, das estratégias
discursivas estabelecidas pelas próprias marcas enquanto destinadores em tal área. Em
uma lógica de consumo ditada por uma geração de nativos digitais cujas práticas sociais
são permeadas e mediadas pelo imediatismo das redes sociais, prevalece a máxima do
IWWIWWIWI (I Want What I Want When I Want; ou “eu quero o que eu quero quando
eu quero”, em português). O sistema que instalava um intervalo de aproximadamente
seis meses entre os desfiles (e, portanto, a divulgação das coleções) e a chegada das
peças às araras das lojas torna-se, portanto, um sistema fora de uso.
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Nesse contexto, a mídia especializada (revistas e sites de moda, principalmente)
também passa por transformações, adaptando sua cobertura às novas linguagens e
práticas enunciativas e interacionais determinadas pelas redes sociais, que se tornam,
agora, o principal meio de difusão das informações compartilhadas nas semanas de
moda ou nos lançamentos de coleções.
No caso da narrativa transmídia de Elle Brasil, a mídia impressa será
considerada como a mídia de base, já que foi ela quem deu origem ao projeto
transmídia. As narrativas secundárias serão desenroladas no website, nas diversas redes
sociais e na revista digital. Cada uma, com um processo próprio de enunciação. Tais
plataformas conversam entre si a partir do recurso da hipertextualidade, de modo que há
direcionamentos e agenciamentos específicos em cada meio. É importante sublinhar
ainda que tratamos aqui de conteúdos e estratégias enunciativas próprias, apesar de
conectadas por meio do projeto transmídia, e não apenas uma mera replicação nas
outras plataformas das reportagens publicadas no impresso.
Tal característica é confirmada quando observamos o número de postagens ou
matérias relativas ao SPFW N41 em cada plataforma midiática. A contagem é referente
ao período em que ocorreu a semana de moda (25 a 29 de abril de 2016) para as redes
sociais e para a página da web e aos meses de abril, maio e junho para a revista
impressa e para a revista digital, ambas de publicação mensal:
Gráfico 1 – Recorrência de enunciados sobre o SPFW N41 nas diversas plataformas midiáticas de Elle
Brasil

Recorrência de enunciados sobre o SPFW N41
70

Redes sociais

Facebook
13

Periscope
Spotify

0

Pinterest

0
58

Snapchat

181

Instagram
22

Twitter

45

Página da web
Revista digital*

4

Revista impressa*

4
Fonte: Liana Costa
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Os dados acima apontam um claro predomínio de publicações nas mídias
digitais. Embora o impresso seja a mídia de base do projeto transmídia de Elle Brasil,
não foi observado nenhum conteúdo relativo ao SPFW na edição do mês de abril. Na
edição de maio, lançada durante o evento, foi registrada a publicação de apenas uma
nota sobre a semana de moda. Na edição de junho (dois meses depois), a revista
publicou duas pequenas notas e uma matéria sobre as principais tendências observadas
nas passarelas da semana de moda. A ausência de matérias difere da posição adotada
pela revista no ano anterior (2015), quando a edição de abril trouxe um material especial
com previsões e apostas para o SPFW (que, em 2015, aconteceu entre os dias 13 e 17 de
abril).
A decisão editorial de não publicar conteúdos sobre o SPFW na revista impressa
(e, portanto, na revista digital) determinou que a cobertura do evento seria realizada, em
um primeiro momento, apenas a partir das redes sociais e da página da revista no portal
M de Mulher. Dessa forma, Elle classificava o ambiente virtual como a espacialidade na
qual se daria a veiculação do material produzido pela revista sobre a semana de moda,
bem como onde se daria a interação entre a revista (enunciador) e seus leitores
(enunciatários).
A predominância do ambiente virtual na cobertura realizada a partir do projeto
transmídia de Elle Brasil modifica, no entanto, as relações enunciativas estabelecidas
entre a revista e os seus leitores e, em última instância, os papeis temáticos exercidos
pelos usuários e pelos jornalistas, ambos atores essenciais para a realização de um
projeto transmídia. Na nova configuração posta em jogo pelo uso das redes sociais, dos
portais e de equipamentos de leitura portáteis combinados a produtos impressos,
modificam-se ainda as percepções e volições das imagens desses atores.
Em A Sociedade Refletida50, o semioticista Eric Landowski discute a relação
entre o /público/ vs. o /privado/ e entre o /individual/ vs. o /coletivo/ nos termos dos
regimes de visibilidade, que implicam “uma relação de pressuposição recíproca – um
que vê, o outro que é visto – e entre os quais circula o próprio objeto da comunicação,
no caso a imagem que um dos sujeitos proporciona de si mesmo”. Utilizando os
procedimentos de análise do aparato semiótico, o autor estabelece uma série de relações
em quadrados semióticos que mostram as manifestações diversas das confrontações
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1992, p. 89
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modais apresentadas, como querer ver (“observador”) e querer ser visto
(“exibicionista”).
Embora diversas visibilidades possam ser simuladas, nos produtos midiáticos,
ambos os sujeitos estão postos sob a lógica do “ver e ser visto”, já que existe um
interesse pressuposto do destinador em mostrar e veicular, no caso de Elle Brasil, novas
proposições de estilo e um interesse pressuposto do destinatário que compra a revista ou
acessa as diversas plataformas localizadas no ambiente virtual em visualizar tais
proposições. É a partir desse querer ser visto intrínseco que as mídias constituintes do
projeto transmídia de Elle Brasil se constroem como espaços de visibilidade.
Esquema 1 – Quadrado semiótico dos regimes de visibilidade propostos por Eric Landowski.
Ostentação
Querer ser visto
(papeis públicos)

Pudor
Querer não ser visto
(papeis privados)

Modéstia
Não querer ser visto
(privatização dos papeis
públicos)

Sem constrangimento
Não querer não ser visto
(publicização dos papeis
privados)

Fonte: Sociedade Refletida (1992).

Tal espaço de visibilidade, contudo, permaneceu durante décadas fechado aos
sujeitos escolhidos e editados pela própria revista para aparecer em suas páginas,
interlocutores de suas fórmulas de ser. Na revista impressa, mesmo em seções que
encenavam a participação do público – como a editoria de “Cartas do leitor”, comum a
diversas publicações –, as temáticas e as vozes existentes passavam por um rigoroso
fazer manipulatório que se encontrava dentro da prescrição da revista, ou seja, de sua
linha editorial.
Dentro de sua nova constituição enquanto destinador no campo do jornalismo
brasileiro, Elle Brasil passa a adotar uma narrativa transmídia – totalidade de
manifestação resultante de enunciados distribuídos em distintas plataformas. Entre essas
plataformas midiáticas, destacam-se redes sociais e aplicativos que permitem uma maior
transitividade entre as posições de enunciador e enunciatário, de modo que os
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enunciatários passam, eles mesmos, a ocuparem a posição de enunciadores por meio da
realização de comentários, curtidas e compartilhamentos.
As novas mídias possibilitam, portanto, a existência de outros tipos de
visibilidade, ancorados na troca de posições enunciativas. Desse modo, se antes os
sujeitos estavam condicionados a um severo crivo editorial para que estivessem
presentes nas plataformas midiáticas – espaços de visibilidade – de Elle Brasil, agora
eles mesmos podem ser vistos e ouvidos a partir da participação em transmissões ao
vivo e por meio de comentários nas postagens realizadas pela revista.
Nas interações mantidas entre a revista e seus enunciatários nas diversas mídias,
é possível observar, por vezes, a troca de posições enunciativas, propiciada pelos
recursos próprios do ambiente virtual e do contexto de uma cultura participativa. Se, na
publicação impressa, o leitor realiza um fazer interpretativo a partir dos enunciados
propostos por Elle; nas redes sociais, as relações entre enunciador e enunciatário são
pautadas por uma maior transitividade.
Nas postagens realizadas em redes sociais como Instagram ou Facebook, as
curtidas funcionam como uma sanção positiva do enunciatário em relação à
performance de Elle Brasil, que é a cobertura jornalística do SPFW N41 e a seleção das
melhores proposições de estilo observadas na semana de moda. Os comentários, por sua
vez, são um diálogo estabelecido entre enunciador (Elle Brasil) e enunciatário (usuário
da rede social) e pelos enunciatários entre si. Desse modo, se, em determinado
momento, um usuário pode ser classificado enquanto enunciatário, em outro, caso ele
utilize a seção de comentários, torna-se enunciador.
Figuras 1a e 1b – Transmissão via Facebook Live sobre o balanço do dia realizada por Elle Brasil..

Anais Eletrônicos . 43

Fonte: Página no Facebook da revista Elle Brasil.

Tomando como exemplo a postagem de Elle Brasil no Facebook realizada no
dia 26 de abril sobre o desfile da estilista Adriana Degreas, podemos analisar o seguinte
comentário: “amei o desfile de adriana degreas..essa pecada (sic) oriental tropical nas
roupas..e o make forte de azul e amarelo incrível desfile impecável”. No comentário, é
possível perceber que a usuária ocupa aqui o papel de destinador julgador, exercendo
uma sanção positiva sobre o desfile de Adriana Degreas, classificado como “incrível” e
“impecável”. Ela assume o verbo em primeira pessoa (“amei”) para dar sua opinião
sobre a coleção da estilista, em um processo de debregagem enunciativa actorial,
reiterando a aproximação entre a usuária e a revista.
Nos comentários, também é importante destacar as linguagens articuladas. Em
alguns comentários, há o uso de emojis, pequenos ideogramas criados por companhias
telefônicas japonesas durante os anos 1990 utilizados comumente em trocas de
mensagens de aplicativos eletrônicos e que figurativizam, em sua maioria, expressões
faciais, objetos de uso comum, lugares, climas e animais. Em dois casos, notamos a
presença de emojis que remetem ao movimento de palmas de mão. Os usuários, desse
modo, figurativizam as palmas, uma prática comum de sanção positiva ao fim de um
desfile de moda (performance), criando um efeito de sentido de aproximação entre
enunciador e enunciatário, que se coloca no lugar da plateia do desfile.
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A substância visual também está presente nos avatares – imagens responsáveis
por identificar e figurativizar os usuários da rede social. Essas imagens instalam os
atores da enunciação como actantes do enunciado, em um processo de embreagem
enunciva actancial. Tais actantes, no entanto, têm seu espaço e seu fazer demarcado
pela /circularidade/, em oposição à categoria eidética da /retangularidade/, presente nas
fotografias postadas no Instagram.
Na substância verbal, os comentários nos dão a ver um fazer sancionador por
parte dos usuários, que pode ser ora positivo, ora negativo. Exemplos disso são os
comentários “maravilhosa”, “top” e “não é inveja mas achei horrível” (sic). Já as
marcações de usuários funcionam aqui como uma espécie de convite à conversa sobre
determinado assunto (nesse caso, aquele da postagem realizada por Elle Brasil).
Mas, se em comentários de determinadas redes sociais é possível observar um
fazer junto proporcionado por um ajustamento reativo, em que, de certo modo, o
enunciador ainda mantém forte controle sobre a interação (é permitido ao administrador
da página/perfil de Elle Brasil nessas redes apagar os comentários ou a própria
postagem), em outras plataformas, como no Facebook Live e no Periscope, os
componentes estésicos do arranjo estético permitem um fazer junto entre os usuários e
dos usuários com o enunciador, possibilitando inclusive a transitividade total das
posições, em que enunciador e enunciatário trocam papeis no seu ato de enunciar e
ambos são responsáveis pelo processo de enunciação.
Na transmissão via Facebook Live realizada no dia 28 de abril sobre o balanço
do penúltimo dia de SPFW N41 com a jornalista Chantal Sordi, é possível observar
interações pautadas em relações de transitividade entre enunciador e enunciatário em
uma plataforma que se configura enquanto espaço de visibilidade para ambos.
Figura 2 – Transmissão via Facebook Live sobre o balanço do dia realizada por Elle Brasil..
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Fonte: Página no Facebook da revista Elle Brasil.

As transmissões eram realizadas ao vivo por dois jornalistas de Elle Brasil – um
diante da câmera, fazendo os comentários, e outro filmando e auxiliando com o uso da
ferramenta do Facebook – e, comumente, tratavam sobre os principais desfiles e
apresentações do dia, deixando ainda um tempo livre para respostas a perguntas
enviadas por usuários. Em suas primeiras palavras, a jornalista explica aos
usuários/espectadores o propósito e o funcionamento da transmissão via Facebook Live:

Boa noite, Elle boys and girls. Estamos aqui na sala de imprensa da Bienal do
Ibirapuera pra fazer um balanço do penúltimo dia dessa temporada de verão
2017. Eu vou repassar tudo o que rolou hoje... É... Já tem algumas
tendências, enfim. Eu vou repassando rapidinho pra não encher o saco de
vocês e aí vocês podem ir perguntando de vez em quando o que vocês
acharem.

Nesse mesmo trecho, na medida em que a jornalista delimita sua instância
enunciativa de interlocutora, instala a figura do interlocutário, como em “pra não encher
o saco de vocês” e “e aí vocês podem ir perguntando de vez em quando o que vocês
acharem”. A utilização do termo “vocês” faz referência a uma segunda pessoa
amplificada, admitindo a pluralidade de sujeitos alcançados a partir da transmissão do
Facebook Live. Ainda nesse momento, é possível perceber o reconhecimento que a
interlocutora faz do seu interlocutário como sujeito de vontade dentro da manipulação
exercida (“pra não encher o saco”), admitindo a possibilidade de interrupção da
transmissão de acordo com a volição do interlocutário.
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Os usuários podiam participar da transmissão por meio da caixa de comentários
da postagem na rede social. Ao todo, a postagem registrou 155 curtidas, três
compartilhamentos e 26 comentários realizados em tempo real. Podemos classificar os
comentários em dois grupos: os que se dirigiam a outros usuários da rede social e
aqueles que se dirigiam a Chantal Sordi, jornalista responsável pela transmissão.
Figuras 3a e 3b – Comentários realizados na postagem via Facebook Live sobre o balanço do dia
realizada por Elle Brasil..

Fonte: Página no Facebook da revista Elle Brasil.

No primeiro grupo, temos, assim como em outras redes sociais, comentários em
que um outro usuário da rede social é marcado, na tentativa de iniciar um diálogo sobre
a temática da postagem ou de chamar a atenção de outro sujeito para o enunciado
veiculado por Elle Brasil. No segundo grupo, é possível observar a presença de
comentários sobre a performance da jornalista e perguntas direcionadas à temática
trabalhada por Elle Brasil durante a transmissão – os desfiles do penúltimo dia do
SPFW N41. Entre as avaliações sobre a performance da repórter, a maioria dizia
respeito à sua aparência, avaliada ora como positiva (“Chantal maravilhosa como
sempre!! E esse casaco mona?? Amei”), ora como negativa (“Credo! Parece uma
mendiga louca”).
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Em nenhum momento, no entanto, a performance de Chantal enquanto jornalista
– clareza na transmissão da informação, texto envolvente, comentários pertinentes – é
avaliada ou questionada, de modo que é possível concluir que a sua construção
enquanto jornalista de moda – e, assim, intercolutora de Elle Brasil – depende, aos
olhos do público que assiste à transmissão ao vivo do Facebook Live, mais do seu
/parecer/ do que do seu /ser/. E, nesse caso, o seu /parecer/ está diretamente ligado à
construção da aparência a partir do vestuário.
Em outra transmissão ao vivo, realizada no aplicativo Periscope no dia 26 de
abril (segundo dia de SPFW N41) sobre o desfile da estilista mineira Juliana Jabour,
filmada e comentada pela editora Chantal Sordi, também é possível observar a
participação do público no espaço proporcionado pela rede social. A partir do início do
desfile, o volume de comentários realizados em tempo real pelos usuários aumenta, o
que termina por resultar, muitas vezes, em um diálogo direto entre o usuário e a
jornalista responsável pela transmissão.
Em um dos momentos da transmissão, um usuário pergunta à Chantal: “Sabe de
quem é o estilo?”, em referência ao profissional conhecido como stylist, a quem cabe a
criação de conceitos e a combinação de peças durante um desfile de moda. A jornalista
prontamente responde: “Dani Ueda, gente. A Ju Jabour que é a diretora criativa da
marca dela e o Dani Ueda assina o styling”. Em outro, em resposta ao comentário de
outro usuário que comenta “A coleção de Pijama kkkkkk”, a jornalista afirma: “Lilian, o
pijama agora é tendência de novo, né?”.

Figuras 4a e 4b – Transmissão via Periscope sobre o desfile da estilista Juliana Jabour realizada por Elle
Brasil..
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Fonte: Periscope da revista Elle Brasil.

Nesse exemplo, Chantal Sordi usa o nome da usuária para se referir diretamente
a ela, estabelecendo um diálogo eu/tu e, portanto, uma relação de proximidade entre
enunciador e enunciatário. Ao fazê-lo, ela desdobra o comentário realizado sobre a
coleção da estilista Juliana Jabour, explicando à leitora as referências de estilo presentes
nas peças do desfile, situando-as em um contexto macro e global das tendências de
moda observadas no momento, ratificando, assim, as escolhas da designer. A resposta
da jornalista ajuda a construir a revista Elle Brasil enquanto destinador julgador da
moda brasileira, delimitando, ainda, apesar da possibilidade de reflexibilidade entre as
posições enunciativas, a relação de desigualdade existente entre o destinador doador de
competências e o seu destinatário.
Ao exercer tal possibilidade de troca de posições enunciativas, no entanto, os
destinatários também podem atuar, a seu modo, enquanto destinadores julgadores do
desfile transmitido em Elle Brasil. Tal fato pode ser observado em comentários simples,
como “Lindo”, “Mais ou menos” ou “Bacana”, ou mais elaborados, como em “Não
custo (sic) essas saias com pontas” e “A cartela tá boa Tb”. Em ambos os casos,
contudo, os sujeitos que antes se comportavam como enunciatários passam a exercer a
posição de enunciadores que, ora conversam entre si, ora diretamente com a jornalista
de Elle Brasil. Os usuários da rede social aproveitam-se, portanto, do espaço de
visibilidade promovido pela revista para construírem-se como sujeitos competentes
enquanto consumidores da moda brasileira.
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2.1 Entre o querer ver e o querer ser visto

A prática comunicacional faz com que os leitores e usuários, definidos
anteriormente a partir de um querer ver, insiram-se também na lógica de um querer ser
visto. Em espaços ligados a uma revista especializada no campo da moda, tal querer ser
visto passa por uma construção de si mesmo enquanto sujeito competente (detentor de
um saber e de um poder), capaz de sancionar as diversas performances do mundo da
moda veiculadas por Elle Brasil.
Para chegar a essa posição, definida por Landowski 51 como “ostentação”, é
necessário, contudo, o movimento que faz com que o leitor saia da sua posição original
relacionada a determinado papel privado (querer não ser visto) e passe pela posição de
publicização desse papel privado (não querer não ser visto). O deslocamento está
explicitado no quadrado semiótico abaixo:
Esquema 2 – Movimento realizado pelos enunciatários de Elle Brasil pelas diferentes posições dos
regimes de visibilidade.
Pudor
Querer não ser visto
(papeis privados)

Ostentação
Querer ser visto
(papeis públicos)

Modéstia
Não querer ser visto
(privatização dos papeis
públicos)

Sem constrangimento
Não querer não ser visto
(publicização dos papeis
privados)

Fonte: Sociedade Refletida (1992).

Em um primeiro momento, portanto, temos o leitor da revista impressa, que
ocupa a posição do /pudor/. O seu papel temático de leitor, bem como a prática da
leitura, está associada ao ambiente privado. Com o advento das redes sociais, indivíduos
passam a publicizar sua vida privada, postando fotos e comentário sobre ocorrências

51

Idem.
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particulares do dia-a-dia em feeds de notícias públicos para quem os segue. Essa, vale
lembrar, é a principal prática interacional de tais redes, que nos leva à posição do /sem
constrangimento/. Ao interagir em espaços propostos por grandes veículos de
comunicação, que estimulam o engajamento e a participação de usuários a partir de
táticas de agenciamento fundadas em um dever fazer, os mesmos usuários são postos
em espaços de visibilidade, o que os coloca na posição de /ostentação/, de um querer
ser visto.
Tal postura pode ser identificada, no contexto de uma narrativa transmídia, a
partir, por exemplo, do uso de artifícios como comentários, hashtags e visualizações. O
leitor/usuário deixa de ser anônimo para mostrar o seu rosto ao mundo e aproveita-se
dos espaços de visibilidade construídos pelos meios de comunicação para encontrar-se
inserido dentro de uma coletividade (outros leitores) e ser visto dentro dela. Existem,
portanto, dois valores que são colocados em jogo: o da sociabilidade e o da visibilidade.
Na lógica das redes sociais, o primeiro deles é identificado a partir da volição de
fazer parte de um determinado grupo (pertencimento) e exercer, dentro desse grupo, um
fazer junto. É o que ocorre, por exemplo, nas transmissões via Periscope, em que os
usuários comentam o vídeo em tempo real entre si e com o jornalista responsável pela
captação, ou nos comentários do Facebook, em que um usuário responde ao comentário
realizado por outro, dando início a um diálogo. A visibilidade, por outro lado, advém da
presença nesses espaços e na co-enunciação que se dá, por exemplo, nas transmissões
do Facebook Live, em que os usuários que enviam perguntas têm seu nome lido pelo
repórter que, então, repassa o questionamento ao entrevistado.
No cenário de narrativas transmídia desenvolvidas a partir de plataformas
digitais e de relações de transitividade estabelecidas entre enunciador e enunciatário, é
possível concluir, portanto, que essa visibilidade dá-se em termos da visibilidade
mediática 52 . O contexto da cibercultura pressupõe o imperativo de uma existência
condicionada a partir da visibilidade proporcionada pelos meios de comunicação, pelas
redes sociais e pelas plataformas advindas da presença dos meios de comunicação nas
redes sociais. Trivinho explica:
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É preciso fazer-se presente para a alteridade (individual, grupal ou
massificada), independente de ela conceder ou não a atenção requerida;
situar-se, como simulacro, nas superfícies especulares da aparição, numa
palavra, (super) expondo-se ou tornar-se visível, não na acepção reducionista
do fazer-se apropriável unicamente pelo olhar, mas na de existir, de alguma
forma (como simulacro) perante o conjunto dos sentidos percepcionais da
alteridade.53

Para o autor, em uma conjuntura caracterizada por experiências mediadas por
tecnologias de transmissão de dados em tempo real, a existência não-mediática passa a
ser insuficiente, de modo que é nesse contexto glocalizado 54 (TRIVINHO, 2010)
permeado por meios de comunicação e de interação em ambientes virtuais que os
sujeitos constroem sua identidade em relação ao outro. Tal construção identitária
perpassa, portanto, pelo atual contexto das práticas comunicacionais, por um modo de
presença específico e por um querer ser visto em ambientes virtuais.
É nessa posição de ostentação (querer ser visto) que tal visibilidade mediática se
consolida, estruturada a partir das ligações construídas por relações de transitividade e
de interações discursivas do tipo sentido conquistado e do tipo sentido sentido, que
possibilitam a competencialização e o fazer junto dos destinatários. Os usuários
presentes nessas redes firmadas nos contextos visuais são, desse modo, sujeitos
detentores de um saber e um poder relacionado à tecnologia e ao fazer operatório de
tais plataformas, o que lhes permite atuar com vistas a e a partir da visibilidade
mediática.
Assim, embora os espaços de visibilidade criados por grandes veículos de
comunicação continuem sendo controlados e operados a partir de determinada linha
editorial, é importante destacar o novo papel ocupado pelos leitores e usuários de tais
veículos no que diz respeito às questões de visibilidade. Além de proporcionar as
prescrições e fórmulas de ser utilizadas por seus leitores nas construções de si mesmo
Elle Brasil garante, a partir de sua narrativa transmídia, competências inteligíveis e
sensíveis para que os sujeitos construam, nas espacialidades das plataformas midiáticas,
visibilidades diversas que constituem um modo de estar na contemporaneidade.

3 Considerações finais

53
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Idem, p. 3.
Ibidem.
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A maior transitividade entre as posições de enunciador e enunciatário existente
no projeto transmídia é resultado das mudanças das práticas comunicacionais impostas
pelas redes sociais, que possibilitam a criação dos chamados “prosumers”, junção dos
termos producer (“produtor”, em português) e consummer (“consumidor”), usado para
caracterizar a nova geração de consumidores que acumulam a função de produtores de
conteúdo.
O leitor de Elle Brasil vem sofrendo, nos últimos anos, a transição de um papel
privado para um estatuto de maior visibilidade, em um papel público. Esse movimento é
realizado ainda pela passagem por uma posição de publicização de papeis privados,
conforme proposto por Landowski 55 . O movimento entre os diferentes regimes de
visibilidade é, em uma última instância, reflexo das práticas de consumo da informação,
que transformam o leitor (papel privado, prática da mídia impressa) em um usuário
(publicização dos papeis privados, prática da página da web) e, posteriormente, em um
seguidor (papel público, prática das redes sociais). Este último, dotado dos aparatos
tecnológicos para intervir e atuar midiaticamente.
Desse modo, em uma sociedade que se oferece como “espetáculo de si
mesma”56, os consumidores de informações tornam-se seguidores que se apoiam, mais
do que nunca, em destinadores fortes do campo da comunicação, responsáveis por um
fazer prescritivo e por indicar diversas maneiras de ser. Em uma sociedade caracterizada
por um fluxo intenso e contínuo de informação, em que os debates se realizam, em
grande parte, na esfera virtual e onde se faz necessário posicionar-se diante dos fatos
para concretizar-se enquanto sujeito de fazer, os seguidores sustentam-se cada vez mais
em contratos de fidúcias estabelecidos com destinadores de credibilidade capazes de
apontar-lhes um caminho seguro sobre o que consumir em diferentes dimensões,
circundando os modos de vida nas áreas da cultura, da política, entre outras.
Tal estratégia enunciativa, contudo, passa inevitavelmente pelo fortalecimento
da figura do interlocutor. Isso ocorre, em grande medida, pela interação que se
estabelece entre os diferentes atores no ambiente das redes sociais – uma interação
intersubjetiva. É por meio de um processo de debreagem actancial de segundo grau, em
que o enunciador é instalado como actante do enunciado, que surgem as instâncias do
interlocutor e do interlocutário. É, portanto, quando o destinador encontra-se
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figurativizado no enunciado por meio de uma figura humana, um personagem, que a
interação nas redes sociais atinge um maior alcance. No caso de veículos de
comunicação, a posição de interlocutor ficará a cargo, na maioria das vezes, dos seus
jornalistas.
O jogo de visibilidades ao qual o leitor/usuário/seguidor está sujeito também
afeta, desse modo, a figura do jornalista. Durante décadas submetidos às regras da
“objetividade” mercadológica das empresas jornalísticas, repórteres de impresso
atuavam a partir do anonimato, produzindo e escrevendo matérias que, muitas vezes,
não eram assinadas. Em uma prática comunicacional pautada por um “discurso
referencial, distanciado e de neutralidade simulada”57, os jornalistas trabalhavam como
espécies de narradores desconhecidos, responsáveis por uma “enunciação reportada”
fundada na delegação de vozes aos entrevistados, realizada de forma direta ou indireta
na produção do discurso.
Atualmente, contudo, em um contexto que valoriza a interação direta entre
sujeitos instalados no enunciado – seja por meio de hashtags, nomes de usuário ou
avatares – os jornalistas têm ascendido a uma posição de interlocução e, por vezes, coenunciação. No projeto transmídia de Elle Brasil, a mudança é observada em traços
como a ampla utilização da imagem dos repórteres, a identificação dos mesmos durante
as transmissões, a marcação dos perfis pessoais dos jornalistas em postagens do
Instagram e a presença de um link contido na assinatura das matérias do portal M de
Mulher, responsável por redirecionar o usuário a uma página que reúne as matérias mais
recentes produzidas pelo mesmo repórter.
Diante do cenário exposto acima, é possível concluir, portanto, que os desafios
de consolidação de uma narrativa transmídia, bem como a realização da transição de um
título publicado em determinada materialidade para uma cobertura complexa
responsável por envolver diversas plataformas, passa pela modificação da relação
estabelecida entre o leitor e o meio de comunicação, bem como da relação estabelecida
entre o meio de comunicação e os seus próprios jornalistas. Em ambos os casos, tais
narrativas transmídias demandam grandes volumes de participação e engajamento,
pautados pela disponibilidade de ambos os sujeitos de permanecerem conectados e
atentos à instantaneidade da informação.
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Lúcia Márcia Carvalho Lemos (CPS-PUC-SP)

“That Dragon, Cancer”: o mostrar e o significar pela experiência do jogar
“That Dragon, Cancer”: to show and to mean it by the experience of playing

Resumo: O uso das tecnologias virtuais para informar e dar apoio à saúde se faz cada vez mais frequente
em ações coletivas. Dentre os diferentes artefatos digitais, os videogames oferecem amplas possibilidades
de desenvolvimento de uma cultura participatória, que envolve Estado, entidades civis, organizações
públicas e privadas, indivíduos isolados, dentre outros. Se fazem mediadores entre os diferentes projetos
de saúde coletiva e a população. Assumem esse protagonismo e se consolidam como uma mídia que, em
última instância, apresenta alternativas eficazes para uma promoção da saúde que beneficia a sociedade
em geral. Apesar de manterem seus aspectos mais básicos, como regras e ludicidade, os videojogos, na
sociedade moderna, adquirem diferentes papéis.
Palavras-Chave: Game. Saúde. Câncer.
Abstract: The use of virtual technologies to inform and support the health makes increasingly frequent in
collective actions. Among the different digital artifacts, video games offer ample opportunities for
development of a participatory culture, involving State, civil entities, public and private organizations,
isolated individuals, among others. Are mediators between the different projects of public health and
population. Take on this role and consolidates as a media that ultimately presents effective alternatives for
a health promotion that benefits society at large. Despite maintaining its basic aspects, such as rules and
playfulness, videogames, in modern society, take on different roles.
Keywords: Game. Health. Cancer.

1. Introdução

Em um mundo dominado pela tecnologia, é imperativo que a promoção do
conhecimento e a divulgação científica e tecnológica sejam prioridades. Dentre os
diferentes artefatos digitais, os videogames oferecem amplas possibilidades de
desenvolvimento de uma cultura participatória, que envolve Estado, entidades civis,
organizações públicas e privadas, indivíduos isolados, dentre outros. Observados em
seus processos de produção, circulação e apropriação e como espaço de interação social
tecnologicamente viabilizado, games podem ser suportes para as práticas comunicativas
de ensino e divulgação científica.
Ao se reconhecer que no espaço social são produzidos diferentes sentidos para a
palavra saúde, também se ordenam práticas outras para o engendramento e para a sua
promoção. Realizados em diferentes contextos sociais, estes sentidos e práticas têm os
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videogames como uma das estratégias relevantes para comunicar e promover saúde. As
narrativas lúdicas nesse âmbito são, em grande parte, desenvolvidas com a finalidade de
envolver seus participantes em diferentes esferas de ambientação, comunicação e
informação, encorajando-os a explorar as práticas de significação, a resolver ou
enfrentar desafios, a ingressar em descobertas que possam auxiliá-los a interagir, se
envolver ou solidarizar-se com as personagens do jogo em suas questões de saúde. Em
sua grande maioria, esse tipo de jogos é associado às histórias com heróis, muita ação
ou momentos de complexidade. Mas a vida pode apresentar outras situações passíveis
de serem vistas e o jogador pode utilizar essas informações para conhecer novas
problemáticas, resolver diferentes questões, etc.
That Dragon, Cancer (TDC) se relaciona com essa categoria especial de jogos.
É uma experiência imersiva, uma releitura interativa poética e lúdica, que tem a saúde e
a doença como temática geral. Parece um jogo de aventura, que o próprio jogador tem
diante de si, para buscar significados em seus conflitos. O game foi lançado em janeiro
deste ano, classificado como “aventura gráfica” contada em 14 episódios. Desenvolvido
pelo desenhista gráfico Ryan Green e escrito por sua mulher, Amy, é uma espécie de
tributo ao filho Joel (diagnosticado por volta dos onze meses com um tipo raro e
agressivo de câncer no cérebro e que morreu aos cinco anos de idade)58. A aventura é
instaurada em um ambiente em 3D e oferece reflexões sobre vida, fé, esperança, morte,
temas pouco comuns no universo dos games. De acordo com Ryan (2016)59, a intenção
foi falar da esperança pela cura. Depois, a doença foi progredindo, vieram as sessões de
quimioterapia, mais tumores e a morte de Joel. O jogo foi lançado no dia em que Joel
completaria sete anos. O documentário Thank you for playing, conta sobre todo o
processo de criação do game e possibilita espaço de diálogo com os criadores ou com os
usuários em geral. Diz Ryan (2016)60 que “TDC também surgiu da vontade de brincar
com o Joel e quisemos transmitir que tipo de menino ele foi e como era alegre. O jogo
nos dá a oportunidade de interagir com ele de novo, balançá-lo em uma cadeira de
balanço, ou só estar perto dele novamente”.
Com cenários que parecem ser desenhados à mão, a história exibida ao jogador é
narrada pela família. Em um espaço de transição entre fatos do mundo natural e do
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mundo imaginado, é possível exercitar situações corriqueiras e desafiantes do mundo
dos adultos (como, por ex., vivenciar a saúde e a doença), através do faz-de-conta do
mundo infantil: dragões imaginários, sombras e formas ameaçadoras.
Este artigo busca perceber e entender o mundo significante de That Dragon,
Cancer, experimentado, vivido (pelas experiências e situações), se fazendo sentido
(sentido reativo) ou sentido sentido pela sensibilidade dos seus usuários. A Semiótica é
fundamento e método da análise dos enunciados, das práticas significantes, dos arranjos
figurativos, das narrativas que são apresentados no e pelo game.

2. Jogo e jogadores: interfaces e percursos

Jogo se constitui uma atividade cultural com características singulares e, como
tal, pode abordar aspectos que transcendem o entretenimento. O ato de jogar implica um
querer inicial de um jogador, que dispara o sistema lógico do jogo, com seus
fundamentos e regras de um sujeito desenvolvedor. Trazem consigo, também, um modo
de ser e instala uma presença que, ao convocar os sentidos, despertam os sujeitos
usuários a poder sentir e agir.
As interfaces de TDC são bem simples. Pressionando um botão, o jogo faz a
ação desejada, seja interagir com pessoas e objetos, ou se deslocar pelos cenários. E,
mesmo que na maioria das vezes haja um objetivo único estabelecido pelo
desenvolvedor-Destinador, o usuário-Destinatário pode construir seu próprio percurso,
através dos diferentes itens figurativos que compõem as cenas da história. Destinador
(Ddor) e Destinatário (Dtário) são instâncias actanciais da narrativa: “o primeiro é
aquele que comunica ao segundo os elementos da competência modal, o conjunto de
valores em jogo”, fundamentados, por ex., em um querer-fazer, ou em um dever-fazer,
que rege um poder-fazer ou um saber-fazer, explicam Greimas e Courtés (2011)61.
O gameplay se caracteriza como exploração e experimentação. Os jogadores
podem circular no quarto, clicando nas paredes e móveis, fazer com que Joel pare de
gemer e chorar ou alimentá-lo. Podem assumir o papel dos pais ou a perspectiva do
menino. A competência para o jogar evidencia-se por apreender o sentido da história,
que pode ser vista como um percurso para entender sobre a doença ou sobre a morte de

61

GREIMAS, AJ; COURTÉS, J. Dicionário de Semiótica. São Paulo: Contexto, 2011. p. 132.

Anais Eletrônicos . 57

familiares que enfrentaram a mesma situação. No pensar de Landowski (2005)62, não só
o sensível é sentido pelo jogador, mas também esse sensível se faz sentido. A
significação está presente naquilo que os sentidos permitem perceber.

3. Organização figurativa e da narrativa: o que se mostra e o que faz significar

TDC traz a narrativa e a composição figurativa para um 1º plano. O desafio
mecânico é substituído pelo emocional, pois é preciso “navegar” pelo diagnóstico,
tratamento e desafios da doença. O Dtário aceita o “contrato de fidúcia”, aprova para
adquirir performance (competência) para o jogar, viver uma história particular e, assim,
poder solidarizar-se ou se informar. Pode ser visto, também, como uma metáfora, ao
explorar o olhar sobre o mundo da doença em uma criança. Ryan utiliza o recurso já na
nominação - o câncer é tratado pela forma ameaçadora de um mito medieval: um
dragão, visto como uma sombra no oceano, que se mostra em uma das cenas do game:
“O que passa pela cabeça dele? Será que ele está aqui, de verdade ou em um mundo
mágico?”63
As personagens são modelos 3D poligonais que, com exceção do cabelo e
óculos, não têm características faciais, mas são humanizadas através dos gestos,
dublagem e efeitos ambientais. As personagens representam os pais do menino Joel,
Ryan e Amy, seus irmãos e os profissionais que auxiliam para o bem-estar dele, em uma
tentativa de combater o câncer, que se manifestou, no decorrer de sua breve vida, por
sete tumores cerebrais. Os espaços figurativos e o que se anuncia formam as bases
interacionais sobre as quais vincula conteúdo capaz de fazer o sujeito fazer querer e
sentir, fazer saber e poder, como advoga Landowski (1996)64. Para este autor, o sentido
nunca é dado, “se constrói, se define e se apreende apenas ‘em situação’ – no ato – isto
é, na singularidade das circunstâncias próprias a cada encontro específico entre o mundo
e um sujeito dado, ou entre determinados sujeitos”. 65
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O som doce de um piano, com melodias do compositor Jon Hillman, compõe as
1ªs cenas. Com sua face obscura, o menino passeia no parque, com direito a um
“escorrega”, a um “galope” ou a um rodopio, para depois alimentar o patinho com
pedacinhos de pão. “Por um momento, parece ser uma aventura” em que os arranjos
figurativos compõem a cena. O que se mostra são dias de horizontes ensolarados, vales,
montanhas e gramado, em uma profusão de formas geométricas, perspectivas de formas
triangulares, cheias de amarelo, tonalidades alaranjadas, verdes vivos (para a vida),
beges e azuis (para confortar), faixas violetas de diferentes matizes (para esconder as
manchas ou feridas) (Im. 1a). Na cromaticidade pensada pelo mestre da pintura
moderna, Kandinski (1996) 66 , as cores têm forma e cor - o verde é ponto ideal de
equilíbrio; os amarelos e alaranjados proporcionam e representam alegria; o azul atrai o
olhar e retarda o movimento cardíaco. A luz do sol (clara) retém o olhar, expulsa e
escuridão e prolonga o dia que as sombras das árvores tentam encobrir. A forma
geométrica na composição da Img. 1b é ordenada para que o olhar se volte para a
tonalidade amarelo-limão, que proporciona sensação de alegria e provoca o piscar dos
olhos.
Imagens 1a e 1b - Um dia de aventura no parque na beirada do mundo

Fonte: Numinous Games 67

Em um game, tanto as imagens como as narrativas desempenham papel
fundamental para que se faça a imersão e a interatividade. Em TDC, a imersão se
constitui mais pelo emocional com a história e com as situações que são vividas pelas
personagens. As narrativas prenunciam os percursos de atualização do sujeito em sua
construção da significação. Por outro lado, o Ddor emprega sutilezas técnicas, como
mudança de perspectivas entre os personagens. Por ex., o Dtário vê Joel descer do
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escorregador, em seguida subir novamente. A câmera convoca o jogador para ser ele
mesmo aquele que desce, rodopia ou balança no brinquedo. É a sobreposição de efeitos
como estes que gera um dos “efeitos de sentido” de pertença no game e cria uma
atmosfera de intimidade.

Imagem 2a, 2b e 2c - O menino brinca e o pai medita no cotidiano ensolarado e azul

Na sequência, (Img. 2a) Joel brinca em um cavalinho-gangorra, que o sol
ilumina. O que se mostra é a madeira do brinquedo, rija, que sustenta o menino. O que
significa é o brincar, apenas em um tênue momento entre as alegrias da infância e a
doença, que se instala de maneira agressiva. O pai, em um canto sombreado pelos
imensos troncos das árvores, medita sobre a intensidade da sua fé e a esperança de cura:
“Muitas vezes as respostas, que nós pensamos que temos, não levam em conta a
experiência de caminhar através da dor... Eu não perdi minha fé, mas é muito mais
complexa do que era há cinco anos”.
O fundo das Imgs. 2b e 2c simula o mundo natural, bem próximo à realidade de
um parque, com ar presumidamente saudável e puro; árvores frondosas emolduram o
céu e o lago azul, no qual um patinho nada tranquilamente. E o olhar mergulha no azul
violáceo ou nas profundezas do azul noite -“cor que atrai o homem para o infinito,
apazigua, acalma e desperta uma sede de sobrenatural” -, e do verde das figuras “que
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suscitam uma impressão de repouso terrestre e contentamento pessoal”, como
Kandinski68 orienta.
Em outras cenas, o que fazem significar são as micronarrativas em áudios
originais de diálogos no cotidiano das personagens, mostradas nas diferentes ambiências
do jogo como legendas nas telas. Agora, os pais de Joel explicam ao outro filho, que seu
irmão de dois anos é especial – um dos efeitos da doença é a impossibilidade de falar
adequadamente.
Imagem 3 – O amado especial

As expressões mostradas simulam o balbuciar de um bebê, embora o que se
mostra é um menino de dois anos “explorando” suas mãos: “Dah-dah (papai). O que
Joel, ama? Wah-wah... ou talvez os doces muahs-muahs de afeição diária, bye-bye’s e
beijos jogados e mais, sempre mais.” (Img. 3). A cromaticidade empregada no início,
nas sequências seguintes adquire tons mais fortes. O tom avermelhado que para
Kandinski69 simbolicamente tem uma imensa e irresistível potência, entremeada pelo
negro pode simbolizar a vida alterada pela doença.
À medida que o jogo avança, o estado de saúde de Joel agrava. As mudanças do
cenário significam, em situações onde a linguagem não consegue significar, aquilo que
ocorre no íntimo dos pais - oscila entre a latência do sofrimento ou entre uma espécie de
“luto”, pela gravidade da situação. As formas triangulares cheias de faixas de roxo e de
amarelo esverdeado (Imgs. 4ª e 4b) mostram o efeito de sentido desses dilemas, pois
adquirem um caráter doentio, quase espiritual, como Kandinski70 qualifica.
Imagens 4a e 4b – Os horizontes se fazem sombrios
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Entre sombras, intensidades e luzes, o câncer é, às vezes, figurativizado como
latejantes árvores pretas e esqueléticas, em contraste com a paisagem do parque. Por
outras, assume a forma de galhos negros e pontudos, que se ramificam para todos os
lados. E é assim que, ao explorar o trajeto do parque, ora ensolarado ora sombrio, que o
jogador pode ver significadas as dificuldades que a família tem pela frente. E na
composição melódica, além do piano, surgem instrumentos orquestrados que produzem
sonoridade mais agressiva.
Imagem 5a, 5b e 5c – O refletir ao abrigo das sombras sobre a vida fragilizada

Ponto de intersecção dos percursos, como um jogo de tabuleiro instalado no
gramado (Img. 5a), uma toalha de um suposto piquenique atrai o olhar com seus tons
claros sombreados. Mas não o retém, pois o olhar se volta para a personagem pai,
sentada em um banco, manifesta um pensar sonoro, em harmonia com o som natural do
parque: “O que é dor? O que é a vida e a esperança, sem uma palavra para isso?
Quem é Deus? O que é alegria? Quem sou eu para ele? Dah-dah?
O Joel das Imgs. 5b e 5c ainda está no parque ensolarado e de água azul, mas
está em uma maca, simbolizando a fragilidade do menino, que o câncer tenta vencer na
batalha contra as células de defesa do corpo. A imagem sombria da doença nelas se
reflete, mostra e anuncia o que há ainda por vir. As tonalidades violáceas do céu e do
azul profundo do mar, em contraste com as duas tonalidades de bege que rodeiam o
menino, instalado em um leito para o tratamento, despertam sentimentos matizados no
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Dtário e o envolvem, em consonância, com seu sofrimento. Um pacto é estabelecido
entre aqueles que ludicamente interagem e instaura uma ordem na interação do jogar,
para mais sentir do que interagir.
Enquanto o jogador continua a acompanhar a história de Joel, o convite para que
se volte a si mesmo se faz visível, de maneira especial, em dois cenários:
1) em uma sala do hospital (Img. 6a), cartões coloridos afixados podem ser
abertos de maneira aleatória (o percurso dessa mídia interativa é o Dtário quem escolhe
e pelo tempo que quiser). Em cada um deles há mensagem das famílias das vítimas de
câncer ou, mais raramente, de sobreviventes à doença e é um convite à reflexão. As
palavras são como que um alento ao sofrimento e às dores - vividos e sentidos: “receba
minhas lágrimas, amor, elas o levarão (de volta) ao seu lar.”
Imagens 6a, 6b e 6c – Mensagens de amor em um dia de desesperança

2) em um consultório, o jogador pode alternar entre as perspectivas da equipe
médica, tateando como dizer que a doença venceu a batalha contra o tratamento e cura
(Im. 6b); ou dos pais, ambos atordoados com o comunicado, mas ainda na espera de
algo que auxilie Joel no combate ao câncer, independentemente de onde essa ajuda
possa chegar. Ryan ilustra a cena mostrando o consultório se enchendo de água e do
barulho da chuva intensa, dos “trovões que rangem, das ondas rasgando as rochas
afiadas....” Os pais sentados, quietos e silenciosos. O menino, cabisbaixo, em um barco
a remos (Im. 6c), veste um colete salva-vidas minúsculo, que não parece suficiente para
protegê-lo. O pai relembra um trecho da Bíblia: “Os apóstolos estão apavorados com a
tormenta. [...] E onde está Deus neste momento? Dormindo no fundo do barco! É assim
que nos sentimos: amedrontados!”
Nessa 1ª meia hora do game, um texto-pensamento em um das telas evidencia a
nominação:

Medo é o que conserva o câncer - o óleo de embalsamar. E você, oh
Acusador, é o vendedor do óleo do medo. Você é uma serpente, um dragão
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cuja chama se faz em sua respiração. Garras quebradas, de tanto lutar para
se libertar da própria pele. TDC, que se enfrenta com um tratamento
árduo71.

.
Imagens 7a e 7b – Sonho ameaçador

Na sequência, semelhante a um sonho, em um céu iluminado pelos últimos raios
do dia e pelo início da noite, pontilhando de estrelas (Imgs. 7a e 7b) Joel segura balões,
que estouram quando encontram asteroides com cauda de formas pontiagudas como
espinhos (células cancerígenas). Para depois o céu evidenciar a noite que avança. É a
maneira encontrada por Ryan para mostrar, também, o avanço do câncer – o olho sente
a cor que a doença ameaça.
As formas ameaçadoras se apegam à vida, seguem-na e a ameaçam. As cores
produzem efeito de sentido psicodinâmico. Na composição das figuras de expressão, as
imagens assumem caráter de invasoras na vida saudável do garotinho. O violácio, de
acordo com Kandinski 72 , possui um equilíbrio precário (representa um vermelho
apagado) que a noite vai abrigar.

Imagens 8a e 8b - O sonho acalenta o menino
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Depois, no imaginário do céu reluzente idealizado pelo Ddor, o menino brinca
montado em cima de um grande animal que não o aterroriza - é Joel quem ruge,
simulando o som gutural e forte do ”Rei da floresta celeste” (Imgs. 8a e 8b). Seu riso
ecoa no grande espaço, em que astros cadentes e estrelas do firmamento cintilam na
noite sombria A composição triangular forma um contraponto pictórico, ordena-se com
a forma circular do planeta fictício e é atraída para o abstrato. E, sob um acorde musical
espiritual, entremeados com sons de carrossel, o rosa violáceo se harmoniza com o azul
que escurece na noite e representa um instante fugaz, “um dia de esperança, sob a
sombra da morte.”
“A casa dos homens”, como Ryan nomina (Img. 9a), é o local (hospital) em que
os profissionais vão dar início à luta contra o “dragão” câncer que, “com suas garras
ameaçadoras” ameaça a vida de Joel. Na perspectiva de Kandinski73, “a palavra tem,
por conseguinte, dois sentidos, um imediato e um sentido interior. Ela é a pura matéria
da poesia, da arte - e da vida – a única matéria que essa arte pode servir-se e graças à
qual consegue tocar a alma” (grifos da autora).
Imagens 9a e 9b – Na casa dos homens: a salvação para as ameaças do dragão

O hospital se instala em uma montanha verde-musgo, que tem a luz celeste a
emoldurar. A natureza mostrada adquire uma significação que reflete a ressonância
interior. O espetáculo que o sol proporciona perde seu atrativo, porque é interrompido
pela visão da “casa dos homens”. As metáforas aproximam o mundo natural com o
mundo mitológico e do imaginário infantil. As diferentes tonalidades de azul (Img. 9b)
evidenciam a ambiência estéril de uma sala do hospital, que abriga o “germe” oculto de
cura. Formas ameaçadoras, que parecem ser luvas cirúrgicas infladas como balões,
sobrevoam o quarto. Com sua “fome avassaladora” espreitam a débil vida, para se
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agarrar a ela. Joel não é visto, mas pela intensidade do som de choro estridente,
intercalado por soluços profundos, se consegue imaginá-lo.
A luta espiritual faz parte da experiência, e isso aparece em diferentes situações.
Imagem 10 – Amor do pai natural e do Criador

O Ddor, por intermédio de uma das personagens-ator “delega o poder” a outro
suposto sujeito personagem-ator (o Criador) para a solução para parte do problema:
aliviar o sofrimento e a dor causados pela doença. Agora Ryan segura Joel no colo, em
uma unidade de terapia intensiva, sem muitas luzes (Img. 10). O usuário entende que
tudo o que o pai deseja (pode fazer) é acalmar o filho, que chora agonizante e, em uma
manifestação corporal, abraça-lo, na esperança de adiar o momento em que nada mais
pode ser feito (não pode fazer) para aliviar a dor. A penumbra do aposento é
interrompida pela tonalidade verde neon do equipamento prescrito para auxiliar no bemestar, quando já há um grande mal–estar pela doença. O tratamento fluorescente faz
parte da rotina da esperança e é um ponto de equilíbrio para o tratamento. A vida frágil
que se esvai e o arranjo cromático fazem ver um espaço iluminado por uma vida maior,
que a janela deixa entrever. Uma música de piano pungente acompanha a cena, e Ryan
expressa o sentimento de Joel estar jogando um game que pode não vencer.
Em determinados trechos, o jogo abre-se a outros gêneros. E, estimulado por
uma melodia agradável, o jogador pode participar de uma corrida-jogo em sidescrolling74 horizontal, que faz lembrar jogos da franquia Mario. No espaço do game, em
um carrinho motorizado (Imgs. 11a e 11b), Joel recebe “estímulo” para a vitória na
corrida contra o tumor inimigo. E tudo com um toque de comemoração surreal, que
parece ir demasiado longe nesse estágio da doença. Parte do piso da sala se faz espaço
de temporalidade e espacialidade, como um tabuleiro de jogo de damas, e separa a ala
de tratamento para dar início à outra, em que o lúdico predomina. E o Ddor empodera a
74
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personagem e o próprio Dtário, para que participem da corrida. Entre amarelos e
alaranjados (que proporciona alegria), vermelhos (que tonifica para o coração), como
Kandinski75 avalia, se adentra em um outro mundo, no qual as coisas imediatamente
fazem um outro sentido. Do sofrimento para o deslumbramento, de menos vida para
mais vida com alegria, mesmo que esse viver e sentir sejam momentâneos.
Imagens 11a e 11b – “Vencida” a 1ª batalha com prescrição em score

Na sequência, o score representa os diferentes remédios a serem prescritos para
combater a doença (Img. 11b). As telas mostram o colorido da vida e dos diferentes
recursos químicos e de exame figurativizados pelas cores: azuis para punções lombares,
quimioterápicos de última geração ou anti-inflamatórios específicos; pink para exames
de ressonância magnética e medicações injetáveis com agentes antineoplásicos;
vermelhos para outras drogas específicas que combatem tumores e para corticoides;
verdes para compostos sintetizados antifúngicos e para infusões de ação rápida contra o
câncer. As cores mostradas e emolduradas como em um ábaco, marcam o fim da 1ª
etapa do tratamento.
A composição melódica que acompanha grande parte das imagens é um suporte,
para que o discurso visual produza um efeito de ambientação. São, também, sons
imaginados, surreais, acompanhados por pequenos fragmentos de poesia.
Os espaços dos cenários permitem alguma exploração e o jogador pode circular
de um ponto a outro e examinar as composições figurativas. As interações complexas
não são necessárias, pois o que se busca é a sensação de estar em um determinado
espaço: “Quando se anda para trás e para frente através de uma sala de hospital, a
ouvir uma criança chorando de dor, há um sentimento terrível de que se é tão
limitado”, exprime Ryan. E esse é o ponto que o Ddor quis que o Dtário sentisse. O
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poder real maior do jogo está em identificar e fazer fluir as próprias reflexões dos
usuários sobre aqueles que se amou e já se foram.
Imagens 12a e 12b – Sir Joel, o “bravo cavaleiro”

Imagens 13a, 13b, 13 c – Cavaleiro X perigoso Dragão

No ambiente virtual do game há inserção de uma batalha-jogo, contada pelos
pais aos filhos, “de um bravo cavaleiro, Sir Joel, perseguido por um dragão de nome
câncer, que mora na floresta (que margeia um castelo sombrio), expele fogo e é bem
grande” (Imgs. 12a a 13c). A enunciação constrói o mundo possível e mágico do
menino cavaleiro. O cromatismo é suporte para que o usuário sinta toda a dificuldade da
batalha. No verde da floresta, as estrelas alumiam Joel tentando escapar do dragão
câncer, que nas sombras espreita, persegue e expele labaredas. As chamas alaranjadas,
entremeadas com tons avermelhados, “atraem, irresistivelmente, o olhar humano,”
conforme percepção de Kandinski76 e mostram o furor da batalha.
Nessa segunda metade do game, é notório o fator religioso. Os pais têm a fé em
algo superior e a esperança por um milagre, mesmo sabendo que isto seja difícil. E o
cavaleiro se vale “de espada, escudo e outras coisas”, recebe o melhor dos poderes: a
graça, em forma de uma ave dourada (Img. 14) e ultrapassa os diferentes obstáculos que
se interpõem, como “caranguejos perigosos”, em uma intertextualidade com o signo de
câncer e da doença.
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Imagem 14 – “Ave cheia de graça” circunda Sir Joel

Imagens 15a e 15 b – “Casa de Deus” e “Piquenique no fim do mundo”

Uma das cenas finais, em um memorial na “Casa de Deus” (Img. 15a), o Ddor
faz o Dtário ver uma velha catedral, em restauro (aparentes andaimes de sustentação são
mostrados no canto esquerdo), como em um palco acortinado. E a “luz e imagem
divina” permeia pelo vitral, desenhando diferentes formas. A figuratividade cromática
do violáceo, simbolicamente remete às cerimônias fúnebres. A composição melódica
que se faz ouvir é “How Great You Are” (com melodia do folk sueco e letra do poeta
Carl Gustav Boberg, de 1885).
Tal como o restante da obra, o final apresenta um microuniverso figurativo: “um
piquenique no fim do mundo (celeste), relembrando os momentos felizes e amados por
eles”. Joel está de volta na tela (Img. 15b), mas agora está saudável e se diverte - a
sequência agrega os risos reais do garotinho, gravadas antes de sua morte. O gramado e
as árvores refletem a luz solar suave e o gamer pode soprar bolhas para Joel ou fazer
sua comida predileta: “panquecas grandes para ele e um pouco menores para seu
cachorro – ‘eu sempre quis ter um, agora tenho um amigo, o Manju.’”

4. Conclusão

Jogo é um meio particularmente expressivo e, assim como livros e filmes, para
uma nova geração digital é uma das maneiras que a vida pode ser processada e
Anais Eletrônicos . 69

compreendida. O repórter de Cultura, Sam Machkevoch (2016)77, observa que, embora
outros jogos tenham tentado provocar emoções similares de seus jogadores, TDC é o
único em sua abordagem, por ser “tão franco, tão abertamente autobiográfico e, assim,
imbuído de identidades espirituais de seus criadores” 78.
A simplicidade gráfica domina. O game revela e se impõe. É especialmente
poderoso, porque não é um trabalho de ficção. Cada momento e cena do game inspira
reflexão. O parecer ser o sentido da vida predomina sobre todos os outros sentidos. É
esse o poder real do jogo: identificar suas próprias reflexões sobre quem se amou e
perdeu e, através destas, instigar uma sensação ainda maior de empatia com os eventos
relatados. O que prende o jogador neste jogo não é o gameplay ou a jogabilidade, mas a
consequente reflexão que a experiência do jogar propõe aos Dtários.
No documentário, Ryan (2015) refere o fato de receber comentários sobre a
produção ser mórbida, piegas e autoindulgente. Mas ele argumenta que

a vida não tem só um lado. [...] É o amargo e o doce. [...] A luta contra o
câncer é como um jogo, porque você está tentando fazer apenas o suficiente
para eliminar o câncer [...]. É multiplayer, porque você tem médicos,
enfermeiros e familiares envolvidos no processo [...]. Há quebra-cabeças,
bem como tarefas mecânicas simples como administração de medicamentos,
aferição da pressão arterial, alimentar, ou até mesmo fazer rir. A diferença é
que, em um jogo, se você já domina o conjunto de habilidades, você pode
bater o nível. E é onde a comparação para. 79

Alguns alegam de que TDC não é um jogo. O crítico em game, cinema e TV,
Drizzoo (2016)80 questiona:
Mas quem se importa se é um “jogo’? Ele não precisa se encaixar na definição
exata de ‘jogo’. Tem que ser jogado, e é isso que o torna um videogame. [...] É
um grande exemplo de que, como o meio de videojogos tem evoluído em termos
de sensibilidade artística. É realmente estranho classificá-lo com conceitos
tradicionais, como dificuldade, jogabilidade, fator de diversão.

Assim pensado, é um dos exemplos de contracultura dos videojogos, pois
contesta valores tradicionais da linguagem em prol de outros propósitos e perspectivas.
Há menos simulação e mais representação. O game mostra como jogos de vídeo podem
77
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criar empatia. Por meio de jogabilidade simples, permite ao jogador experimentar
situações desconhecidas e se envolver no que se torna real ou mítico. Jogadores podem
ter uma experiência diferente em sentimentos, ao se fizerem sensíveis ao que acontece
no game, como por ex. música e objetos encontrados no mundo possível e mágico. Não
se joga somente pela competitividade. Se joga, também, para honrar a vida, ouvir uma
história, viver emoções, ou mesmo para se fazer sensível e informado por temáticas
importantes, como o câncer.
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SEMIÓTICA DA EDUCAÇÃO I
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Contributos da Semiótica Discursiva contemporânea para a educação:
uma experiência nas artes visuais

Contributions of contemporary Discursive Semiotics for education:
an experience in the visual arts

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar as possibilidades de contribuições de aportes teóricometodológicos para a Educação, e mais particularmente, para o Ensino das Artes Visuais. Para tanto,
tomam-se como referenciais para um diálogo o artigo de Ana Claudia de Oliveira, intitulado “Semiótica
como disciplina ancilar: as contribuições para a Educação”, publicado em 2014, e o resgate às
publicações do Material Artebr, lançado nacionalmente em 2003. Esta opção se dá pelo fato de serem
muito reduzidas as publicações que relacionem Semiótica e Educação, bem como pelas especificidades e
pela atualidade da abordagem proposta pela sua autora. O material Artebr, por sua vez, foi um marco na
abordagem da prática pedagógica ancorada na semiótica greimasiana, e que merece o resgate de suas
contribuições. Percebeu-se que não apenas o diálogo é possível, como que há a necessidade de maior
aproximação e de mais investigações nesse campo de interlocução acadêmica.
Palavras-Chave: Semiótica Discursiva greimasiana. Eric Landowski. Ensino das Artes Visuais.
Material Artebr.
Abstract: This article aims to analyze the possibilities of contributions of theoretical-methodological
contributions to Education, and more particularly, to the Teaching of Visual Arts. For that, the article by
Ana Claudia de Oliveira, titled "Semiotics as an ancillary discipline: the contributions to Education",
published in 2014, and the publication of Material Artebr publications, launched nationally in 2003, This
option is due to the fact that the publications that link Semiotics and Education, as well as the specifics
and the actuality of the approach proposed by the author, are very small. The material Artebr, in turn, was
a landmark in the approach of pedagogical practice anchored in greimasian semiotics, and deserves the
redemption of its contributions. It was realized that not only dialogue is possible, but also that there is a
need for greater approximation and more research in this field of academic interlocution.
Keywords: Greimasian Discursive Semiotics. Eric Landowski. Teaching of Visual Arts. Material Artebr.

1 Palavras Iniciais
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O advento da inserção da Semiótica no âmbito acadêmico em nosso país é recente e
tem seu marco inicial no Programa de Pós-Graduação e Semiótica da Pontifícia
Universidade Católica/PUC, de São Paulo e remonta ao ano de 1970. Fruto do esforço de
Lúcia Santaella, a matriz teórica fundante a Semiótica peirceana. Posteriormente, outras
abordagens semióticas, entre elas a Semiótica Discursiva greimasiana, passaram a fazer
parte do currículo desse Programa e, de modo gradativo, a disciplina Semiótica, nas
diversas abordagens adotadas pelos egressos do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação e Semiótica foi sendo disseminada pelo país, em disciplinas de Graduação e
Pós-Graduação e em fundamentos para pesquisas de Mestrado e Doutorado.
Se de um lado as teorias e metodologias semióticas vêm permeando o ambiente
acadêmico brasileiro, de outro, mesmo a diversidade de áreas de conhecimento que têm
se articulado com a Semiótica – ou as semióticas - na área de Educação não tem havido
tal apropriação.
Excetuam-se pesquisadores da subárea de Ensino de Arte, com núcleos
consolidados em diversas Universidades, sob a coordenação de Analice Dutra Pillar, na
UFRGS, Anamélia Bueno Buoro, no SENAC/SP; Moema Martins Rebouças, na UFES,
e Sandra Ramalho e Oliveira, na UDESC.
Quando das atividades comemorativas dos vinte anos do Colóquio de Pesquisas
Sociossemióticas/CPS, na PUC/SP, em 2014, por iniciativa de Yvana Fechini, uma
entrevista concedida por Ana Claudia de Oliveira à Revista Palíndromo, do Programa
de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa
Catarina/UDESC, tendo como objeto relações da Educação com os recentes
desenvolvimentos da Semiótica pós-greimasiana, foi transformada em um artigo.
E é este artigo que é trazido para estabelecer um diálogo com os autores, três
doutorandos da linha de Ensino de Artes do Programa de Pós-Graduação em Artes
Visuais/PPGAV da UDESC, os quais propõem ainda trazer para a discussão a
relevância de um material pedagógico também fundamentado nas teorias greimasianas.
2 A Semiótica Discursiva “para entendimento do mundo”
O clamor manifestado por Ana Claudia de Oliveira na entrevista que tem por
título: Semiótica como disciplina ancilar: as contribuições para a Educação81, não só
81
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provoca reflexão sobre a semiótica em si como nos aponta alguns direcionamentos para
Educação e o ensino da arte na escola. Ana Claudia acredita e recomenda que a
semiótica possa caminhar juntamente com a Educação, servindo de arcabouço teórico e
metodológico na análise de diversos processos e contextos educacionais. Por isso, nosso
objetivo neste artigo, é refletir sobre possibilidades de contribuições entre a Semiótica
Discursiva e a Educação, com especial atenção para o ensino da arte na escola.
Algirdas Julien Greimas (1917-1992) e seu grupo de pesquisadores da École de
Paris, dedicaram-se inicialmente à sociolingüística, com estudos decorrentes da tradição
semiótica de Saussure, cujo objeto de investigação era o texto literário. No
desenvolvimento dos estudos semióticos, Greimas ampliou o conceito de texto
extrapolando do verbal para outros tipos textuais. Ou seja, além da linguagem verbal, as
linguagens não verbais e sincréticas das mais variadas ordens, passaram a ser
consideradas como unidades de análise semiótica, compreendidas nessa teoria, como
uma totalidade de sentidos. Nesses termos, todo texto é uma manifestação completa,
tem início, meio e fim, constituído por um ou mais sistemas de linguagem e de caráter
polissêmico. Mediante essa concepção de texto, a Semiótica Discursiva propõe,
enquanto teoria e metodologia, encontrar um ponto de equilíbrio entre o fechamento e a
abertura total dos textos, se preocupando em analisar como o texto diz o que diz, num
emergir de sentido.
Para a semiótica, trata-se de determinar o que o “texto diz”, mas, sobretudo, de
como ele faz para “dizer o que diz”. Em “como se diz”, a semiótica busca
estabelecer regularidades formais capazes de determinar as articulações
sintáticas e semânticas que dão forma ao sentido, pensado como a realização
de uma rede de relações82.

Hjelmslev83 nos ajuda a pensar sobre o sentido, concebido como “massa amorfa
do pensamento”, e que por ser amorfo, “é analisável a partir de vários pontos de vista, e
que análises diferentes podem fazê-lo surgir como outros tantos objetos diferentes”. O
sentido não é casual, ele é organizado e articulado conforme as estruturas, as camadas
das diferentes linguagens, enfatizando, dessa maneira, valores e ordens que mudam de
forma a cada minuto, a cada leitura, a cada análise. Vemos, portanto, que o sentido na
Semiótica Discursiva, “se torna a cada vez, uma substância de nova forma e não tem
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outra existência possível além da de ser substância de forma qualquer”84. Com efeito,
influenciada por Hjelmslev, a Semiótica Greimasiana concebe o texto como um
processo, um gerir – emergir, de sentidos, por isso, defende que todo texto é uma
totalidade de sentido.
A semiótica estuda toda e qualquer linguagem, tendo por foco a produção e
apreensão de sentido. Com isso, não pretende indicar o sentido, mas analisar
como ele emerge num campo de relações e em diferentes contextos sociais.
Para a semiótica, o sentido não está pronto, ele precisa ser construído a partir
da identificação de diferenças85.

Greimas propôs então, um modelo teórico de análise do gerir sentido, ou seja, o
percurso gerativo de sentido, que nos auxilia a interpretar o todo que compõe o texto
desvelando suas camadas externas e internas, partindo do concreto, fechado, pronto para
o abstrato, aberto, com múltiplas possibilidades. Assim, “o percurso gerativo de sentido
pode ser entendido como uma sucessão de níveis, que mostra como se produz e
interpreta o sentido, a saber: as estruturas fundamentais, as estruturas narrativas e as
estruturas discursivas”86.
As estruturas fundamentais de nível mais profundo são onde se pode detectar a
camada central de um texto, onde se mantém os valores de base de uma ideia, ou seja, o
mais abstrato e complexo nível de pensamento. As estruturas narrativas preveem ou
programam, um estado de mudança, transformação, alteração dos envolvidos na leitura
de um texto, pois toda narrativa pressupõe a enunciação, que se trata de um processo
construído na relação entre sujeitos e textos, por isso, em semiótica o sujeito é estar
sujeito à. As narrativas pressupõem enunciados, que geram ou que fazem emergir
transformações no sujeito em quatro fases distintas: manipulação (agir sobre o outro,
querer ou fazer algo) competência (sujeito do fazer) performance (executar a ação) e
sansão (reconhecimento do sujeito que realizou a ação). E quanto às estruturas
discursivas, trata-se do mais superficial das camadas do texto, podemos dizer que é a
porta de entrada do texto e que é específico na forma de apresentação das variedades
textuais. Nesse nível de análise, são observadas as marcas da enunciação, sejam as
figuras, o tempo, o espaço, a iconicidade e o tema. Essas marcas expressam as relações
entre enunciador e enunciatário, pois como mostra Fiorin87, a finalidade dos discursos
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não é a informação, pois todos são formados de componentes argumentativos, cujo
objetivo é persuadir o outro.
Fiorin complementa:
Quando se fala do percurso gerativo de sentido, a rigor se fala do plano de
conteúdo. No entanto, não há conteúdo linguístico sem expressão linguística,
pois um plano de conteúdo precisa ser veiculado por um plano de expressão,
que pode ser de diferentes naturezas: verbal, gestual, pictórico, etc.88.

Portanto, quando temos um discurso manifesto por um plano de expressão,
temos um texto, pois não existe conteúdo sem expressão. As linguagens são compostas
pelos dois planos: conteúdo e expressão, assim os discursos são organizados de maneira
que os entrelaçamentos entre ambas as dimensões formam a totalidade textual. Por isso,
o plano de expressão, apesar de não estar contemplado nos níveis de análise do percurso
gerativo de sentido, compõe o texto não apenas para veicular o conteúdo, mas para
recriá-lo, agregando novos sentidos no modo de ser linguagem89.
Além das contribuições da Semiótica Discursiva contemporânea, que
inegavelmente condizem com a Educação e com o ensino de arte, a ser explanado neste
artigo nas próximas páginas, há que se ressaltar também as contribuições da Semiótica
do Sensível de Eric Landowski, integrante do grupo de pesquisadores de Greimas,
Landowski, semioticista contemporâneo, contribui com a teoria semiótica ao inserir como
discursos, a sensibilidade, o corpo, a subjetividade e as práticas cotidianas. A inclusão da dimensão
sensível, delineou o que atualmente é proferida como sociossemiótica, que vem sendo discutida a partir
dos anos 70, na Itália, França e América Latina e crescendo expressivamente em pesquisas nas mais
variadas áreas. Segundo Landowski, a sociossemiótica é uma teoria geral do sentido enquanto tal.
O que faz a sua especialicidade é uma opção teórica da qual ela não tem o
monopólio, mas da qual ela procura extrair todas as consequências, a saber a
ideia de uma relação necessária, constitutiva, ligando sentido e interaç ão90.
No texto O olhar comprometido, Landowski, apresenta seu interesse de analise a partir das
“dinâmicas”, consideradas manifestações abertas, que podem ser captadas em ato, em interação. Ele não
considera essas dinâmicas como textos, mas como práticas que se realizam no dia-a-dia, como uma greve, uma
dança, um evento, um acontecimento. A atitude do sociossemioticista ultrapassa o simples testemunho, “somos
agora, de maneira direta, partes interessadas no resultado da sua própria maneira de fazer sentido ao se
realizarem”91 . O desdobramento que Landowski teoriza para semiótica, é que, não uma questão de olhar
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melhor para compreender um pouco de tudo, mas tentar compreender “o que faz com que compreendamos de
tal maneira, e não de outra, o que compreendemos (aquilo “que nos interessa” ou aquilo “que se passa”)92”.
O projeto sociossemiótico procede de uma última escolha decisiva: a de
privilegiar não a descrição de sistemas que determinariam a produção e a
recepçaõ das manifestações significantes (o que acabaria por encerrar as
práticas de sentido numa funçao
̃ de perpétua reproduçao
̃ do mesmo), mas a
análise dos processos, ou seja, justamente, das interações (entre sujeitos ou
entre o mundo e os sujeitos) que presidem a construção mesma do sentido e
tornam em consequência possível a emergência de configurações inéditas.
Menos que uma análise do sentido realizado, investido nos objetos – nos
enunciados, nos textos, nas coisas que nos circundam ou nos
comportamentos que nós observamos –, a sociossemiótica se propõe como
uma teoria da produçao
̃ e da apreensao
̃ do sentido em ato93.

Malgrado todas as acusações de inconsistências acerca da semiótica como um
método de análise, a aproximação teórica de Landowski com a fenomenologia, permite
como ele mesmo diz “um benefício considerável aos nossos olhos, e isto nos leva ao
essencial”94. O essencial, neste caso, é o sentido em ato, porém, o sentido não é dado,
algo concreto, que emana dos objetos, que se adquire, ao contrário, pois “em todos os
casos, deve ser construído: “compreender” é fazer, é operar, é construir”95. O sentido
não está no meio das coisas para ser descoberto, é preciso construi-lo em relação com o
outro. Por isso, a sociossemiótica é uma semiótica da experiência e não apenas uma
semiótica social, pois ““presença”, “situação”, interação”: estas são, com efeito,
algumas das principais noções que é preciso reter se se deseja abordar a especificidade
do “fazer” semiótico, pelo menos naquilo que ele oferece hoje de mais vivo”96.
Assim como Greimas propôs o percurso gerativo de sentido como método de
análise dos textos, e o quadrado semiótico como um constructo, Landowski propõe um
sistema articulado para compreender as práticas através dos regimes de interação. Na
interação podemos compreender a manipulação, fundada na intencionalidade, ou seja, o
fazer-fazer, ação de um sujeito sobre o outro. A programação é fundada na regularidade,
algo que se realiza sempre a partir da manipulação. O ajustamento é fundado na
sensibilidade e se realiza em ato, não é dado a priori, como a programação e nem é
acidental. O acidente fundado na aleatoriedade é o assentimento. Nas práticas todos
estamos expostos a acidentes, que são entendidos como descontinuidades da
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manipulação, podem ser vividos disforicamente, como um fracasso ou euforicamente,
como um sucesso97.
Formando sistema e tendo, por conseguinte a vocaçao
̃ de se articular e de se
combinar entre si, as quatro fórmulas às quais se chega permitem dar conta da
variedade e do caráter geralmente compósito, híbrido ou polivalente das
práticas interacionais observáveis sobre os terrenos os mais diversos, inclusive
aquele da construção do objeto de conhecimento nas nossas disciplinas com
vocação “científica”98.
Mas foi no ajustamento que Landowski articulou o princípio da sensibilidade, algo que nos
interessa discutir quando se trata do ensino da arte, das próprias dinâmicas escolares e da Educação em
sentido amplo. Assim, o ajustamento “põe em jogo o processo de contágio, fundado sobre as qualidades
sensíveis dos parceiros da interação, isto é, de um lado, a consistência estésica (plástica e rítmica) dos
objetos, e, de outro, a competência estésica dos sujeitos”99. A competência estésica supõe a alteração dos
modelos de figuras pontuais advindas da leitura de mundo “e uma disposição para capturar efeitos de
sentido oriundos das qualidades plásticas próprias aos objetos apreendidos em sua presença imediata,
qualquer que seja seu estatuto actorial (parceiros humanos, obras ou objetos do mundo natural)” 100.
E com relação ao contágio, o semioticista trata por:
Sentir o sentir do outro é, em muitos casos, já prová-lo por sua própria conta,
como se, por uma espécie de performatividade da copresença sensível, a
percepção das manifestações somáticas de certos estados vividos por outros
tenha o poder de nos fazer experimentá-los. O contágio assim entendido
como relaçaõ entre sensibilidades, intervindo, portanto, no plano estésico,
naõ se confunde com a «imitaçao
̃ » intencional, nem com a «empatia»,
situada no plano cognitivo101.
A estesia é da ordem do inteligível e do sensível, que se dá no sentir, na inter-ação e nesta
dimensão, que é todo e complementar, o sujeito é somaticidade e intersomaticidade, é enunciador e
enunciatário. A multiplicidade de conhecimentos pode ser construída a partir da interação que propicia
atos de tradução, interpretação e compreensão – movimentos próprios da Educação – em interfaces nos
textos e práticas cotidianas escolares. Nesse contexto, o clamor de Ana Claudia ao chamamento do reconhecimento da semiótica nos diversos âmbitos da Educação, confere-nos responsabilidade não só como
pesquisadores, mas também como profissionais que atuam nessa área.
Vale dizer que a recomendação de Ana Claudia, para se descobrir o que a semiótica tem a
oferecer para a Educação, nos motiva para futuras pesquisas, pois em poucas páginas não se consegue
abordar as contribuições e possibilidades que a Semiótica Discursiva tem a oferecer no âmbito
educacional. Mesmo assim, adentraremos em algumas questões.
3 A Semiótica Discursiva e as relações escolares
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LANDOWSKI, E. Op. cit., 2014, p. 14.
LANDOWSKI, E. Op. cit., 2014, p. 15.
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Uma das questões que se apresenta a partir das reflexões do texto de Ana Claudia Oliveira diz
respeito às relações escolares e a complexidade que se estabelece nas práticas pedagógicas. A
contemporaneidade tem evidenciado crescentemente diversas mudanças no cotidiano escolar, quer seja
pelos parâmetros sociais, culturais, econômicos ou políticos, deflagrados mais fortemente nas últimas
décadas. Essas mudanças colocam em questão as relações estabelecidas entre professores e estudantes,
entre colegas professores e a administração escolar, entre estudantes e seus materiais ou recursos de
aprendizagem, entre colegas de turma e de outras séries, e todas as demais inter-relações que se
estabelecem dentro e no entorno da escola.
Ao entendermos que as práticas escolares refratam e refletem práticas cotidianas, segundo
Oliveira
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“podemos, então, pensar a teoria semiótica enquanto mecanismos de descrição e análise das

narrativas da vida, destacando entre essas, a da própria aprendizagem na escola, mas também fora dela.”
A autora (2014) defende que os cursos de licenciatura deveriam ter em sua grade de disciplinas
teóricas a semiótica, de maneira que esta pudesse proporcionar aos futuros docentes recursos objetivos para o
processo avaliativo da aprendizagem e da construção dos conhecimentos. Além disto, a semiótica pode orientar
mecanismos de leitura de situações pedagógicas, bem como dinâmicas interativas, oferecendo aos docentes
mais subsídios para o processo de ensino e aprendizagem mais efetivo e significativo.
A complexidade com que os processos de ensino e aprendizagem se constroem, e as
combinações entre as peculiaridades de cada sujeito que aprende, do que ensina e a diversidade das
situações em que as interações pedagógicas ocorrem nos levam a entender a necessidade de análises mais
cuidadosas desses processos.
De acordo com Oliveira 103 “os modos como os sujeitos do processo de ensino e
aprendizagem se mostram uns aos outros marcam os seus modos de presença ao mundol e estes
interferem nos seus modos de interação.” Portanto, segundo a mesma autora, por sua metodologia do
percurso gerativo do sentido, a semiótica possibilita descrever, analisar e interpretar as estruturas
que compõem as práticas pedagógicas.
Ao considerar os discursos e as interações como dinâmicas em contínua modificação, as quais
não podem ser enquadradas em modelos pré-estabelecidos, Landowski,104 com base na compreensão da
problemática social apresentada por Greimas, nos esclarece que
para compreender, caso por caso, aquilo que nos interessa ou, no caso de
práticas, para captar ‘o que se passa’, o único meio é simplesmente descrever
e analisar o material de que dispomos, isto é, tentar resgatar, na sua
singularidade e sua especificidade, os efeitos de sentido resultantes da própria
organização estrutural do objeto ou da prática em questão.
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OLIVEIRA, A. C. Op. cit., 2010, p. 301.
Idem, p. 297.
LANDOWSKI, E. Op. cit., 2001, p. 23.
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Compreendida na prática escolar, esta citação propõe o papel ativo dos professores, que vai
além das interações pedagógicas, mas que se configura também no modo como planeja, registra,
desenvolve, vivencia e avalia essas interações no dia-a-dia da sala de aula.
Na construção coletiva do conhecimento escolar, o professor é o agente capaz de estabelecer
critérios metodológicos, de recursos e de avaliação de aprendizagem, bem como mecanismos que o
possibilitem compreender como ocorrem as interações entre seus alunos, com os recursos oferecidos, com
os conteúdos abordados, e de que modo produziram sentido a cada um de seus participantes.
Ao levar em conta as redes de sentido produzidas dinamicamente, pelas interações, pelas
vivências e experiências de aprendizagem, o docente pode, com base no conhecimento semiótico,
registrar esse percurso gerativo de sentidos, citado inicialmente neste texto. Esta sucessão implica um
processo que caminha do mais simples ao mais complexo.
O ensino de arte contemporâneo vem em busca de abordagens que estão para além de leituras
de imagens e de produções plástico-visuais. A contemporaneidade instiga os sujeitos a serem leitores de
mundo mais críticos e ativos em suas escolhas, em suas referências e modelos estéticos e culturais.
Cabe ao educador mostrar os caminhos da busca de sentido do artista e fazer
desses caminhos uma reflexão para a vida. Cabe ainda desenvolver a
aquisição dos códigos para que cada sujeito tenha habilidades de processá-los
e dispor de mais formas de expressão105.
Estamos imersos em um mundo de relações multissensoriais, quer sejam por meio de
referências materiais, virtuais ou combinadas. Essas relações requerem atividades perceptivas e sensíveis
que possam dar conta de suas múltiplas leituras, e este processo é ensinado, amadurecido, apropriado.
O ensino de arte nas escolas exerce papel fundamental e insubstituível no desenvolvimento
dessas relações sensíveis e perceptivas, no qual a singularidade de cada estudante e seus modos de
percepção e de construção de repertório são as referências para que se consiga avançar para estruturas
mais aprofundadas de leitura de imagens, mas também de leitura de mundo.
Anamélia Buoro106, com base nas concepções greimasianas afirma:
Se a arte é produção sensível, se é relação de sensibilidade com a existência e
com experiências humanas capaz de gerar um conhecimento de natureza
diverso daquele que a ciência propõe, é na valorização dessa sensibilidade, na
tentativa de desenvolvê-la no mundo e para o mundo devolvê-la, que
poderemos contribuir de forma inegável com um projeto educacional no qual
o ensino da arte desempenhe um papel preponderante e não apenas participe
como coadjuvante.
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OLIVEIRA, A. C. Op. cit., 2010, p. 301.
BUORO, Anamélia. Olhos que pintam: a leitura da imagem e o ensino da arte. 2. ed. São
Paulo: Cortez/FAPEP, 2003, p.41.
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Ao desenvolver, em 2003, o livro “Olhos que pintam: a leitura da imagem e o ensino da arte”,
a autora explora possibilidades de construção de leituras de imagens (textos visuais), nas quais cada
sujeito leitor exercita esses caminhos de diálogo.
Dar visibilidade à arte e à leitura da imagem nas suas complexas relações é
trabalhar num caminho semelhante ao que a produção artística assume como
seu. Isso quer dizer que o artista, ao construir seu objeto, torna visíveis seus
pensamentos, emoções e sentimentos, organizando-os num texto visual
prenhe de significados107.
Esta citação nos leva a considerar a importância metodológica da leitura visual, de modo que
alcance a dimensão significativa, na qual, segundo a pesquisadora Analice Dutra Pillar 108 “cognição e
sensibilidade se interpenetram na busca de significados”.
Compreendemos então as relações escolares como determinantes na qualidade do
desenvolvimento de leituras de mundo, e no indispensável exercício pessoal do professor no processo
dessas leituras, uma vez que
A imagem da arte requer, portanto, o cultivo de um olhar sensível, que
desvele no educador a possibilidade do conhecimento igualmente sensível, a
fim de que esse sujeito possa fazer-se agente mediador que trabalha com arte,
utilizando, para isso, os modos de aprender pela via da sensibilidade que
constrói um saber; ao fazê-lo, também instaura uma consciência visual mais
aguçada em seus alunos109.
A seguir resgatamos uma iniciativa de pesquisadoras brasileiras da semiótica discursiva, de
matriz greimasiana, em um projeto desenvolvido no início dos anos 2000, que culminou com a criação
um material pedagógico de alcance nacional, com o intuito de oferecer a um número significativo de
professores de arte, caminhos metodológicos e recursos visuais para o ensino das artes visuais.
4 Desdobramentos pedagógicos da Semiótica Discursiva: o Material Artebr
Uma das questões que nos últimos tempos recebeu atenção dos educadores foi a da criação,
produção, distribuição de materiais educativos ou de apoio pedagógico, complementado por formação
continuada ao professorado de arte das redes de ensino. Trata-se de um esforço para mediar encontros entre o
público, acervos ou mostras nas instituições culturais. Essa produção e oferta surgem principalmente no
cenário das grandes metrópoles brasileiras, em virtude da flagrante situação de distância existente entre o
investimento público em exposições e o consumo dessa oferta pelos mesmos indivíduos já habituados com a
Arte, ou seja, tal investimento na exibição não bastou para alterar o público, ou melhor dizendo, não formou
leitores de outros segmentos sociais.
Essa situação de reconhecimento do perfil dos seus visitantes frequentadores foi diagnosticada
por meio de pesquisas em diversas instituições, como por exemplo, na Pinacoteca de São Paulo (2002) e
da Bienal Internacional de São Paulo, gerando ações educativas e a produção de materiais educativos.
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Nesse sentido, foram muitas as propostas de materiais de apoio à prática docente nessas duas
décadas, o que revela empenho na questão da cidadania e acessibilidade aos bens culturais no Brasil, um
esforço de mediar encontros mais fortalecedores do consumo da arte no país, por uma Política Cultural
adotada pela federação a partir do surgimento da Lei de Incentivo à Cultura, que contou com a renúncia
fiscal federal na maioria dos casos.
Apesar de as distintas Leis vigentes no país apresentarem diversidade conceitual devido ao
referencial de seus autores, na grande maioria são similares na questão da abordagem, partindo do uso da
imagem e de sua leitura na construção de sentido, e partem de seleções de obras de seus acervos ou de
exposições temporárias. Possivelmente, entre esses materiais educativos, o mais arrojado seja ainda o
Artebr, ou como ficou conhecido pelo professorado: a Pasta Artebr. Esse material educativo nos permite
retomar a questão central do artigo que são as contribuições dos pressupostos de Greimas ao Ensino da
Arte, contudo uma apresentação desta pasta se faz necessária, uma vez que seu lançamento foi em 2003,
embora ainda continue em uso.
O Artebr foi coordenado por Anamélia Bueno Buoro, concebido por Anamélia Bueno Buoro,
Beth Kok, Bia Costa, Eliana Braga Aloia Atihé, Lucimar Bello Pereira Frange, Moema Martins Rebouças
e publicado pelo Instituto Arte na Escola em 2003, destinado a professores do ensino fundamental e
médio, por meio do Instituto Arte na Escola de São Paulo. É composto por 36 reproduções de obras de
arte, 12 cadernos de estudo, uma linha do tempo, um caderno que apresenta o material. O projeto foi
concebido em 2001, Rebouças 110 , e aprovado pela Lei de Incentivo e publicado em 2003 com uma
tiragem de 200.000 exemplares, distribuídos a escolas de todo os estados brasileiros, e ao professorado
pelos Polos Arte na Escola111 das Universidades, que atuaram na formação continuada.
A abrangência curatorial e educativa do material Artebr permite que ele seja compreendido como
uma representação do Brasil. A curadoria das 36 obras nele reproduzidas foi do crítico de arte Paulo
Herkenhoff, abrangendo o século XX e relacionando-as aos temas: capital e trabalho, cidades,
exclusão/inclusão social, festa, formação étnica, história, imaginário, infância, natureza, religião,
subjetividade/alteridade, trabalho. Além das obras e do elenco, essa seleção abriga representação dos museus
brasileiros112.
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REBOUÇAS, Moema Martins. A interação dos professores com arte br. In: 16° ENCONTRO
NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES DE ARTES PLÁSTICAS DINÂMICAS
EPISTEMOLÓGICAS EM ARTES VISUAIS. Florianópolis, p.1, set. 2007, p.1. Disponível em:
<http://www.artenaescola.com/links/ documentos/MOEMAREBOUCAS.pdf>. Acesso em: nov. 2016.
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Polos Arte na Escola são unidades da Rede Arte na Escola que nas universidades parceiras do
Instituto Arte na Escola (IAE) atuam na Formação Continuada de Professores. Atualmente são 39
polos, em 37 cidades de 19 estados brasileiros. Em 2004 o IAE contava com 48 polos que receberam,
em média, 20 caixas das pastas Arte br para a sua distribuição em cursos de capacitação. Diversos polos
ofertaram à sua equipe de professores universitários formação com alguma das autoras do material a
respeito dele através do incentivo do IAE. Maiores informações sobre o IAE e seus Polos, a disposição
em: <http://artenaescola.org.br/>.
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Da região Norte: de Manaus (AM), Museu do Teatro Amazonas; de Belém do Pará (PA), Museu
de Arte de Belém; da região Nordeste: de Vitória da Conquista e Salvador (BA), Museu Regional de
Vitória da Conquista e Museu de Arte Moderna da Bahia-MAM; de Fortaleza (CE), Museu de Arte da
Universidade Federal do Ceará, Museu de Arte Contemporânea do Ceará; Museu de Arte Moderna
Aloísio Magalhães; de João Pessoa e Campina Grande (PB), Pinacoteca da Universidade Federal da
Paraíba e Museu de Arte Assis Chateaubriand da Universidade Estadual da Paraíba; de Maceió (AL)
Museu de Arte Brasileira, Maceió; de Recife (PE) o Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães,
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Além dessa representatividade da cultura brasileira pelos temas, obras, artistas e instituições, há outro
detalhe no projeto que amplia sua força política: as doações de obras pelos artistas aos museus, como: “Salvai
nossas almas 1”, série Césio, de Siron Franco ao Museu de Arte de Joinville, da “Nota Zero cruzeiro” de Cildo
Meirelles a oito museus113 e da foto “Fábio” de Mario Cravo Neto ao Museu da Imagem e do Som do Paraná.
O projeto foi “ancorado nas pesquisas de Anamélia Bueno Buoro, Moema Rebouças e Lucimar
Bello Frange, dentro do Atelier de Semiótica e Ensino das Artes Visuais, junto ao CPS/COS/PUC/SP”114.
As imagens das obras têm importante papel, elas são pensadas como portas de abertura da ação
docente, “encaminham à descoberta e à invenção de alguns dos percursos que o material propõe”, ainda
em palavras de Anamélia Buoro, o professor “ao escolher a imagem com que deseja trabalhar, este
encontre caminhos e possibilidades para a elaboração de sua aula”. O conteúdo dos doze cadernos foi
construído a partir dos temas da curadoria e seguem o mesmo modelo metodológico.

A metodologia é a mesma em todos eles, mas cada um deles é original e
singular, ao trabalhar um tema por meio de um conjunto de três obras de
arte que conduzem um percurso de leitura e interpretação próprias desse
conjunto. Na trilha da metodologia, surgem infinitas possibilidades de
estudo para e nos diferentes cadernos. Como o material investe na leitura
da imagem a partir do contato direto do leitor com ela, as sugestões de
visita aos museus perpassam todo o material115.
A proposta de leitura de imagens das obras, contida nos cadernos, tem seu fundamento na teoria
da semiótica greimasiana compreendendo a arte como linguagem e seu objeto como texto visual,
conforme apresentado no início deste artigo, “tomando-o enquanto um texto fundamentado e construído
na e pela semiótica de linha francesa, portador de um modo de ver e propor a leitura da arte aos
professores do ensino básico e a seus alunos”116.

Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco, Olinda; de Teresina, Museu do Estado do Piauí Casa
de Odilon Nunes (PI); Museu de Artes Visuais de São Luis do Maranhão (MA). Da região Centrooeste: de Brasília (DF), Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico e Museu de Arte de Brasília; de
Goiânia (GO), de Campo Grande (MS) Museu da Imagem e do Som-MIS, Campo Grande; da região
Sudeste: de São Paulo (SP), Museu de Arte Moderna, Museu de Arte Contemporânea da USP,
Pinacoteca do Estado, Museu Lasar Segall e Museu de Arte de São Paulo, Museu de Arte Brasileira –
Fundação Armando Álvares Penteado; de Belo Horizonte e Uberlândia, (MG), Museu de Arte da
Pampulha e Museu Universitário de Arte Museu de Arte Moderna, Museu de Arte Contemporânea de
Goiás; do Rio de Janeiro (RJ), Sítio Roberto Burle Marx, Museu Nacional de Belas Artes; de Vitória
(ES), Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo. Da região Sul: de Curitiba (PR) Museu
Alfredo Andersen, Museu da Imagem e do Som e Museu de Fotografia de Curitiba, PR; de Porto
Alegre, Pelotas e Bagé (RGS), Fundação Iberê Camargo, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Museu
Leopoldo Gotuzzo e Museu da Gravura Brasileira; de Florianópolis e Joinville (SC), Museu de Arte de
Santa Catarina e Museu de Arte de Joinville.
113
Pinacoteca da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. Museu de Arte de Belém, PA.
Museu de Arte Brasileira, Maceió, AL. Museu de Artes Visuais, São Luis, MA. Museu do Estado do
Piauí Casa de Odilon Nunes, Teresina. Museu Universitário de Arte, Uberlândia, MG. Museu Regional
de Vitória da Conquista, BA. Museu Leopoldo Gotuzzo, Pelotas, RS.
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REBOUÇAS, M. M. Op. cit., 2007, p. 1.
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BUORO, Anamélia Bueno. Com o arte br nas mãos. São Paulo, 3 dez. 2012. Disponível
em: <http://artenaescola.org.br/sala-de-leitura/artigos/artigo.php?id=69309>. Acesso em:
nov. 2016.
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Com esse princípio, e conhecendo a realidade da educação brasileira, da grande maioria dos
docentes que lecionam arte no ensino público não possuírem formação específica, “o que nos interessa
aqui, são os profissionais da educação, que ministram as aulas de arte no ensino básico, possuidores eles
próprios ou suas escolas, do material educativo em questão”117.
Em vista dessa realidade, a proposta foi, segundo Buoro (2012), buscar um caminho diferenciado
daquele usual na educação básica no qual o professorado de arte usa como regra a biografia do artista
enquanto ponto de partida em suas aulas,
Assim sendo, a provocação primeira de arte br é experimentar um novo caminho:
o de olhar a obra de arte por um bom tempo, antes de receber qualquer outra
informação sobre ela. Escolham uma imagem e deixem seus olhares serem
seduzidos por ela. Só depois de olhá-la no tempo, estude o caderno em que ela se
insere e elabore a sua aula, a partir dos percursos de leitura disponibilizados.
Experimente os passos propostos para perceber o que eles poderão acrescentar à
sua experiência de professor118.
A autora continua explicando que esta concepção de leitura fortalece o aspecto anteriormente
apontado por Pillar, que é o fortalecimento do significado da imagem, e a construção da competência do
leitor na elaboração dos “sentidos do texto visual”, a partir da relação direta da obra com o próprio leitor.

A partir desse encontro significativo, as informações do contexto em que
a obra foi produzida, dos percursos da produção do artista e de sua
biografia poderão ampliar os conhecimentos na rede de significação que
o ato da leitura deflagra. Assim sendo, as pesquisas e os exercícios
propostos nos cadernos contribuirão para aprofundar os tais sentidos
construídos pelos primeiros contatos visuais entre leitor e obra,
ampliando assim a rede de significados que o texto visual veicula119.
Outro aspecto relevante a ser considerado, também apontado pela autora (2012) é a importância
do contato com a produção cultural, e a oportunidade de levar os estudantes a espaços museológicos,
como exercício de cidadania e o consequente fortalecimento cultural desses estudantes.
No processo de construção dos significados das obras visuais, tanto professores como alunos são
mobilizados e estabelecem novas relações dialógicas, que são aprofundadas na medida em que os
exercícios de leitura possibilitam etapas mais complexas de interpretação.

Moema Rebouças (2005, p.1) aborda a importância de deixar claro aos
professores os conceitos presentes no material Artebr, “tais como o de leitura, de obra
de arte como texto visual, de percursos de leitura visual, de intertextualidade, da relação
texto contexto, da discursividade, entre outros norteadores e presentes em arte br.”
Rebouças, a partir da pesquisa realizada (2005) destaca as seguintes considerações:
Uma delas é que o Artebr não se propõe a ser um material educacional de
mediação entre professores e alunos ou educadores em museus e visitantes,
mas afirma a mediação com atos de co-presenças, um regime de união entre
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idem, p.1.
BUORO, A. B. Op. cit., 2012.
Idem.
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relações somáticas e sensorialmente vividas, experiências sensíveis copartilhadas e co-construídas120.

Estas considerações acima são acrescidas da oportunidade de ampliação do
repertório plástico tanto de professores quanto dos estudantes, em especial, conforme
afirma a autora (2007), a partir do acesso a imagens de produções contemporâneas, já
que a maioria das escolas e dos seus professores tendem a explorar esse repertório
plástico mais restrito ao modernismo, e muito voltado à produção internacional.
Desta forma, o material Artebr proporcionou ações educativas que foram para
além da dimensão pragmática, de acordo com Rebouças121, “envolvendo transformações
entre os sujeitos a partir de suas práticas docentes”, proporcionando que a escola seja
também espaço de emancipação.
As autoras Buoro e Costa corroboram afirmando que:
A educação do olhar não deve associar-se a simples ação pedagógica na
dimensão da escola, estratégia prevista em planejamentos e inserida no
quadro do ensino da arte de forma quase mecânica e burocrática. É a ação
pedagógica consistente, que extravasa as molduras da sala de aula para
instalar-se como essência na vida do sujeito, seja ele educador, seja aluno ou
qualquer outro indivíduo captado nessa órbita, levando-o a romper as teias do
automatismo e da massificação e a instaurar uma nova ordem de percepção e,
portanto, de significação, em suas relações com a realidade 122.
Portanto, mais do que uma proposição teórica, consideramos aqui a dimensão da experiência
prática das interações entre estudantes, docentes e todo o recurso imagético e cultural que o Artebr
provoca.
5 Considerações Finais

Tendo em vista que a Semiótica Greimasiana estar presente na produção
acadêmica brasileira nas última década s pelo trabalho de diversas pesquisadoras, como
Anamélia Buoro, Analice Dutra Pillar, Moema Rebouças, Lucimar Bello Frange,
Sandra Ramalho e Oliveira, Ana Claudia de Oliveira, entre outras, e sendo que várias
destas autoras têm sua produção intelectual voltada ao desenvolvimento do Ensino da
Arte, é inegável que há significativa contribuição à área, haja visto a presença da
Leitura de Imagens nos documentos oficiais federais, estaduais e municipais, além dessa
prática estar incorporada na abordagem da obra de arte nas salas de aula de todo o país.
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BUORO, Anamélia; COSTA, Ana Beatriz F. Entre dois olhares: artistas e leitores. In: NUNES, Ana
Luiza Ruschel (Org.). Artes visuais, leitura de imagens e escola. Ponta Grossa: Ed UEPG, 2012. p. 101.
121

Anais Eletrônicos . 85

Ainda em relação aos contributos desses estudos, temos o material Artebr, que
como tentamos demonstrar, propõe a interação entre a sociedade, via estudantes nas
escolas, e o patrimônio cultural brasileiro acervado nos museus de todo o país. Trata-se
de um esforço em fomentar o consumo do conteúdo que preenche estas obras arte pela
sua representação via o trabalho docente, como bem disse Moema Rebouças (2007,
p.4), promovendo outras formas de falar de si e do outro.
Embora um material pedagógico pareça se inscrever no regime de programação,
as diversas situações em sala de aula e professores comprometidos com a autonomia de
seus alunos propiciam situações fundadas no regime de ajustamento e, quando não, até
mesmo no de acidente.
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“Da imperfeição”: fraturas, escapatórias e o lúdico como possibilidade educativa
De l'imperfection" (About Imperfection): fractures, escapes and ludic activities as
educational possibility

Resumo: Neste artigo faremos uma reflexão visando aproximar a semiótica greimasiana de experiências
educacionais lúdicas nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Procedemos a revisão comentada da obra
“Da imperfeição” de Greimas, destacamos a busca de uma existência na qual sejamos destinadores de nós
mesmos e não apenas viventes de uma vida esvaziada de sentido, reportando à ideia de disponibilidade
para a estética acidental, própria do viver, por isso fugidia. A obra em foco encontra-se dividida em dois
momentos: “A fratura” e “As escapatórias”. Examinamos cada um deles buscando estabelecer correlações
entre o ensino nas séries iniciais, a prática docente e o lúdico enquanto alternativa didática, pois através
da brincadeira, da imaginação e do lúdico se aprendem modos de ser e estar no mundo, além dos próprios
conteúdos curriculares. Vida e Escola podem e devem ser ressemantizadas a fim de que seus sujeitos
desfrutem da vida estética e estesicamente.
Palavras-Chave: Semiótica. Formação de professores. Lúdico. Alfabetização Matemática. PNAIC.
Abstract: In this article we will make a reflection in order to relate greimasian semiotics to ludic
activities educational experiences in the initial years of elementary school. We commented on Greimas'
work "De l'imperfection" (About Imperfection), highlighted the search for an existence in which we are
destinators of ourselves and not only living a life devoid of meaning, relating to the idea of availability
for accidental aesthetic, intrinsic of living, thus fleeting. The aforementioned work is divided into two
moments: "The fracture" and "The escapes". we examined each one of them seeking to establish
correlations between the teaching in the initial grades, the teaching practice, and playing as a didactic
alternative, because through the play, the imagination and the ludic activities, the child learn ways of
being and living in the world, beyond the curricular content itself. Life and School can and should be
resemanticized so that their subjects can enjoy an aesthetic, and aesthesic life.
Keywords: Semiotics. Teacher training. Ludic activities. Mathematical literacy. PNAIC.

Semiótica é vida. Vida vivida. A construção de sentidos é, per se, a construção
da própria existência, é o cultivo das possibilidades do sentido vivido. É a busca de uma
existência na qual sejamos destinadores de nós mesmos e não apenas viventes de uma
vida esvaziada de sentido. Na contracapa “Da imperfeição” (última produção individual
de Greimas, edição de 2002) Ana Claudia de Oliveira afirma que ele “nos propõe uma
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leitura do cotidiano e das suas fraturas com o propósito de neles entreabrir novas
possibilidades de significação.” 123 e indaga assertivamente “Quem de nós não almeja o
advir de um outro sentido?”124, aqui figura a ideia da disponibilidade para a estética
acidental, própria do viver, por isso fugidia. Ainda segundo Ana Claudia de Oliveira:

(...) além de inaugurar o tratamento semiótico das questões de estética (...) [a
obra] contribuiu decisivamente para a revitalização da semiótica geral,
reintroduzindo nela as preocupações relativas à abordagem da dimensão
sensível da significação125.

1. Da imperfeição
A obra “Da imperfeição” está dividida em dois grandes momentos: “A fratura” e
“As escapatórias”. O corpus adotado por Greimas primeiro nos encanta e depois nos
leva a ressemantizar os sentidos, a vivenciar a estética cotidiana exaurida pelo uso, nos
coloca disponíveis aos sentidos, revela-nos outras possibilidades sensíveis, por fim,
busca revelar possíveis acidentes estéticos da vida cotidiana que acarretariam o
despertar da estesia por meio da patemização.
A fim de examinar “a fratura” como possibilidade de experiências estésicoestéticas face à luz de uma inteligência do sensível, Greimas toma cinco excertos
mínimos de obras literárias de boa qualidade, o que per se facilita as análises e nossa
apreensão: “Sexta-Feira ou os Limbos do Pacífico”, no original “Vendredi ou les
Limbes du Pacifique” de Michel Tournier (1967); um conto de Ítalo Calvino na obra
“Palomar” de 1983; o poema “Exercícios ao piano”, no original “Übung am klavier” de
Rainer Maria Rilke (1907); fragmentos de “Elogio da sombra” de Jun'ichirō Tanizaki
(1933) e o conto “Continuidad de los parques” in “Ceremonias” de Julio Cortázar
(1968). Esses excertos são minuciosamente examinados e dissecados a fim de analisar
os efeitos de sentido, fruto de encontros estéticos, desencadeadores de vivências
sensoriais fugidias, efêmeras e significativas, é a ruptura brusca e verticalizada do curso
horizontal da isotopia enunciada. Em Tournier a fratura de Robinson é tão intensa que
ocorre o inesperado: a troca no quadro actancial, entre o sujeito e o objeto de valor (a
gota piriforme que opõe-se à queda e passa a agir sobre Robinson).
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GREIMAS, A. J. Da imperfeição. Prefácio e tradução de A. C. de Oliveira. São Paulo: Hacker
editores, 2002, p. 9.
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Idem, p. 9.
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Ibidem, p. 9.
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Na obra em foco Greimas lança luzes sobre os modos de significação dos
acontecimentos cotidianos inesperados, improváveis, ao que ele nominou “a fratura”,
singular, como uma experiência única. Sem bem compreendemos, o primeiro momento
da obra, “a fratura”, caracteriza-se por relatar experiências demasiado intensas, fortes a
ponto de mudar o estado de alma, o estado de ânimo do sujeito e reverberar pelo corpo,
ainda que não tenham sido buscadas, simplesmente ocorreram. Greimas mostra-se
sensível ao falar de ocorrências estéticas e sensíveis. O enunciado construído por ele é
prenhe de sentidos e exige do enunciatário prontidão, atenção e disponibilidade para o
inesperado, para a fruição estética e estésica. Rilke, por exemplo, nos leva a sentir o
sufocamento, o desconforto abafado do calor enunciado no poema “Exercícios ao
piano”.
Tais ocorrências podem ser compreendidas de formas diversas, Landowski 126
defende que a “teoria” estética presente na obra possibilita duas perspectivas distintas:
uma relaciona tais acontecimentos com o inusitado que nos toma de assalto e nos
arrebata, desviando-nos da rotina, fraturando o cotidiano com o inesperado, com o
inevitável; a outra perspectiva busca a ruptura com dicotomias: “continuidade e
descontinuidade”, “rotina e acidente”, “sensível e inteligível” e compreende os
acontecimentos como o sentido construído através de imbricações entre o inteligível e o
sensível.
A Landowski 127 importa compreender como esses modos de apreensão do
sentido, o sensível e o inteligível, se interpenetram na tessitura do “sentido sentido”, ele
cunha este neologismo a fim de demonstrar que “assim como o sensível não apenas ‘se
sente’ (por definição) mas também tem sentido – ou melhor, faz sentido –, o próprio
sentido, inversamente, em si mesmo incorpora o sensível”128.
No segundo momento, “as escapatórias”, Greimas se debruça sobre a
experiência estética como construção do sujeito através de sucessões de escolhas. Se o
sujeito parte em busca de um dado objeto de valor, tem-se ali uma escapatória
programada. Nesse sentido “a escapatória” é uma experiência buscada e que, de alguma
forma, incorporada à rotina acaba por provocar-lhe algum rompimento estético-estésico.
Para Landowski a semiótica pode “ser concebida – e talvez até ‘vivida’ –, como
uma prática reflexiva e crítica de questionamento sobre nós mesmos enquanto sujeitos
126

GREIMAS, A. J. Op. Cit., 2002, p. 125-150.
Idem, p. 130.
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permanentemente comprometidos em atividades de construção de sentido” 129. Nessa
lógica buscamos aproximar o arcabouço semiótico greimasiano de experiências
educacionais lúdicas nas séries iniciais. Assim se faz necessário apresentar um contexto
mínimo.
De partida ressaltamos o quão bela enxergamos a poética arquitetural da
linguagem matemática e a riqueza estética dos idiomas, em especial a nossa língua
pátria. Defendo que todo professor alfabetizador deveria estudar semiótica, as
experiências estéticas, patêmicas e oníricas proporcionadas nos levam a refletir sobre a
nossa língua, nos levam a brincar com ela, em um momento tão raro e tão caro para
crianças que estão sendo iniciadas no mundo das letras.
De outro lado, os pífios e duros resultados das avaliações de larga escala
acarretaram inquietações e, por isso, buscamos contribuir com as vilipendiadas séries
iniciais, base de toda a escolarização. Isso converteu-se numa angústia mobilizadora,
era necessário tentar contribuir com a formação de professores numa vertente mais
pragmática, sem obviamente menosprezar o arcabouço teórico que sustenta tais práticas.

2. Formação de professores

Dra. Marina Feldmann ressalta a importância da análise crítica com vistas a uma
mudança efetiva na educação e a relevância de “políticas educacionais voltadas à
democratização do conhecimento, no sentido de aperfeiçoar a qualidade social da
formação dos educadores e (...) da escola brasileira” 130 . Acerca da função social da
escola Nadal enuncia que:
esse homem – formado pela escolarização – precisa inserir-se numa sociedade
(global) que, devido à sua estruturação econômica, restringe (...) o acesso efetivo a
processos e bens que garantem maior qualidade de vida. (...) o aumento dos
socialmente excluídos impõe à escola a necessidade de preparar os alunos para a
inserção crítica e conscienciosa no mundo do trabalho, pois que, sem recursos
culturais, as chances de inserção diminuem (...) e as possibilidades de transformação
da realidade econômica dada praticamente se anulam131. (grifo nosso)
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GREIMAS, A. J. Op. Cit., 2002, p. 127.
FELDMANN, M.G.
Questões contemporâneas: mundo do trabalho e democratização do
conhecimento. In: SEVERINO, A.J.; FAZENDA, I.C.A. (org.). Políticas educacionais: o ensino nacional
em questão. Campinas: Papirus, 2003, p.127-150. (Série Cidade Educativa).
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NADAL, B.G. A escola e sua função social: uma compreensão à luz do projeto da modernidade. In:
FELDMANN, M.G. (org.) Formação de Professores e escola na contemporaneidade. São Paulo:
SENAC, 2009, p.19-34.
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Observa-se que o acesso dos, anteriormente, excluídos à escola mudará

o sentido outrora atribuído à educação para a vida. São outras vidas que
agora acorrem à escola (...) e que, portanto, exigem um novo projeto de
escola que atenda a essas vidas diferentes e que tenha como norte a superação
das desigualdades sociais132.

A prática demonstra o quanto a escola ainda é insuficientemente adequada frente
as “novas” realidades que se colocam. Frente às provocações alguns questionamentos se
colocam acerca da relação entre o mundo do trabalho docente e sua formação. Num
ensaio metalinguístico proponho ponderar: Quais competências profissionais vêm sendo
desenvolvidas nos graduandos das licenciaturas? Quais competências necessitam as
escolas básicas? O que necessita o mercado e, por que não dizer, a escola frente ao
paradigma de homem integrado? Os sistemas de ensino pensam sobre a formação dos
futuros professores e/ou professores iniciantes? Qual o perfil dos estudantes que buscam
as licenciaturas, ou seja, o magistério como carreira? O que almejam estes estudantes?
Quais suas metas? Quais os motivos da escolha profissional docente? O que nós,
formadores de professores, faremos com eles? Que currículo está posto para a formação
docente inicial e para a formação continuada? Dra. Marina Feldmann, com outros
autores, nos traz boas pistas para tentar responder as inquietações postas, pois trazem
propostas realmente inovadoras133,134.
Tendo em conta nossa experiência em escolas públicas, propomos alargar o
debate considerando como um dos elementos para o descontinuum (com a devida
licença do neologismo) as profundas mudanças decorrentes das trocas governamentais.
A impressão é que importa mais deixar as marcas de uma dada gestão em detrimento da
qualidade social da educação. Assim um professor, por mais bem formado, por mais
bem-intencionado que seja, estará sujeito aos sabores dos ventos políticos a cada quatro
anos, como, então, manter o continuum, o fio condutor ao longo da vida? Rejeitamos o
discurso que “culpabiliza” o professor, entretanto não o isentamos de suas
responsabilidades. Defendemos que a escola pode e deve trabalhar a favor da
132
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emancipação e da “redução de processos de desigualdade produzidos fora dela”135 ,
porém concordamos com Feldmann ao não referendar a tendência, de cunho neoliberal,
de encarar a instituição escolar como grande redentora das mazelas sociais.
Corroboramos com Feldmann

136

acerca da responsabilidade social e da

importância formativa do professor em meio e fim de carreira para com colegas
iniciantes e o quanto estes podem ventilar práticas docentes pouco arejadas. Por este
motivo é fundamental que os professores tenham tempo de conviver, conversar, trocar
ideias e experiências, estabelecer vínculos, parcerias para, então, poder construir
coletivamente um projeto de escola. Acreditamos que uma boa escola é feita,
principalmente, de boas relações humanas.
Dra. Marina Feldmann137 situa o “ofício docente” para além de sua “dimensão
técnica” e ressalta que “o professor não pode ser entendido à margem de sua condição
humana”, tendo em conta sua “identidade pessoal e profissional”. Sacristán138 também
destaca a identidade, o “eu” profissional e afirma que o caráter pessoal da ação (o
envolvimento pessoal) não evita ter que compreendê-la. A ação se dá na interação com
os outros, algumas ações são próprias de certos grupos coletivos, a ação conjunta. Cabe
ressaltar que “o social não anula o idiossincrático, mas enriquece-o” e que motivos
pessoais e sociais dão sentido à educação139.

3. O P.N.A.I.C.

Entre 2013 e 2014 atuei como Orientadora de Estudos do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa – PNAIC – trata-se de um programa destinado à formação
continuada docente. Não será possível neste breve relato remontar todo o histórico do
Pacto, desde sua origem até hoje (o Pacto segue em curso, porém perdeu força frente a
atual crise político-econômica). Assim descrevemos brevemente a sua organização a
fim de situar o leitor, mas vale elucidar que nossa abordagem recai sobre um aspecto: o
lúdico como possibilidade de apreensão do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), edição
135
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de 2013, e do Sistema de Numeração Decimal (SND), edição de 2014. Lembrando que
a criança de seis anos se vê frente a apreensão de duas linguagens distintas.
O projeto nacional foi idealizado pelo Governo Federal e implementado pelo
Ministério da Educação (MEC), para participar Estados e municípios deveriam aderir ao
Pacto assumindo o compromisso de alfabetizar todas as crianças até os oito anos de
idade. Como todo projeto o PNAIC também apresenta potencialidades e fragilidades.
Não se quer, com isso, propor juízo de valor, mas problematizar a fim de avançar,
minimizar fragilidades e avançar nas potencialidades com o objetivo de aprimorar um
momento tão caro como o é a alfabetização, os primeiros passos no processo de
escolarização.
A estratégia metodológica empregada na formação docente do PNAIC consiste
na vivência, na experimentação de jogos e brincadeiras após a contextualização teórica.
A tarefa dos professores era aplicá-los em suas salas de aulas com ou sem adequações
propostas por eles mesmos, a partir de suas realidades. Cerca de vinte dias depois
deveriam trazer as devolutivas, muitos relataram alguma resistência inicial, mas ao final
reconheceram a importância de conhecer e ousar se lançar a outras possibilidades
didáticas. Destacamos como ponto alto da formação a experimentação do lúdico, a
partilha dos saberes construídos coletivamente e a reflexão acerca da identidade do
professor.
O objetivo central do PNAIC é garantir a alfabetização, na perspectiva do
letramento e da alfabetização matemática. Os cadernos de formação apontam
possibilidades lúdicas que visam facilitar às crianças a apreensão da arquitetura das
duas linguagens essenciais à vida e à cidadania: língua portuguesa e matemática.
Em 2013 as escolas, cujas redes de ensino aderiram ao PNAIC, receberam
alguns exemplares da caixa de jogos (conforme fig. 1) idealizada pelo Centro de
Estudos de Educação e Linguagem (CEEL) da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE). Cada caixa continha dez jogos diferentes destinados à reflexão sobre o SEA
através de práticas lúdicas, as caixas contêm, ainda, o “Manual didático: Jogos de
alfabetização” 140 a fim de orientar o trabalho com esses jogos pedagógicos voltados à
alfabetização.
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BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Centro de Estudos
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À época instalou-se uma grande e polêmica confusão na rede municipal de São
Paulo entre o trabalho com a consciência fonológica através dos jogos propostos e o
método fônico. Vale lembrar que a proposta não perde de vista o caráter interdisciplinar
com as demais áreas do saber. Além destas caixas as escolas também receberam obras
literárias infantis, obras de apoio ao docente e dicionários infantis destinados aos três
primeiros anos do Ensino Fundamental de nove anos.
Figura 1 – Caixa de jogos

A edição 2013 do PNAIC enfocava a aquisição do SEA em Língua Portuguesa
Fonte: Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL) da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE). MEC/UFPE/CEEL, 2009.

Na edição 2014, que enfoca a alfabetização matemática, figura um caderno
intitulado “Jogos na Alfabetização Matemática” (ver figura 2) mais o volume de
encartes que o acompanha contendo todos os formulários, ambos estão exclusivamente
direcionados à aplicação de jogos pedagógicos voltados à introdução, aprofundamento e
consolidação dos saberes matemáticos141 em termos do próprio PNAIC.

141
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Figura 2 – Jogos na alfabetização matemática

A edição 2014 do PNAIC enfocava a alfabetização matemática tendo o lúdico por meio e possibilidade

Fonte: BRASIL. SEB. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto nacional pela alfabetização na
idade certa: Jogos na Alfabetização Matemática. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica,
Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. --Brasília: MEC, SEB, 2014.

O PNAIC 2014 propõe uma divisão didática da área matemática a ser abordada
nas séries iniciais em cinco eixos estruturantes (ver figura 3): Números e Operações;
Pensamento algébrico; Geometria (espaço e forma); Grandezas e medidas; Educação
estatística (tratamento da informação, estatística, probabilidade). Assim o caderno de
jogos e seu respectivo encarte estão organizados da mesma forma. Nessa edição não há
uma caixa pronta, mas propostas da construção de caixas de jogos matemáticos junto às
crianças.
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Figura 3

– Eixos estruturantes

Elaboramos este gráfico para facilitar a visualização da divisão didático-metodológica do PNAIC/2014.

Nos cadernos de formação comparecem vozes de professores de vários cantos
do país. Esses professores, generosamente, abriram as portas de suas salas de aulas e
através de seus relatos de prática, através de suas descrições nos fizeram ver, ousaram
se desnudar perante seus pares, perante um país, sujeitos a toda sorte de críticas e
reparos. Vejo nisso uma das potencialidades do PNAIC, as práticas relatadas não são
apresentadas como manuais prescritivos carregados de valores modais do dever-saber
para dever-fazer, ao contrário, configuram-se como possibilidades, sugestões, como
pontos de partida para que cada professor possa adequar ao seu contexto escolar, é um
convite à reflexão e a experimentação do lúdico. A partir da partilha de saberes cada
caderno nos convida a experimentar, a ousar (quiçá a ousadia freireana) com outras
possibilidades de fazeres pedagógicos. Isso posto pensemos no lúdico, nas crianças e na
prática docente.
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4. Ludicidade na perspectiva semiótica

Quino
Tomamos uma tirinha de Mafalda, do cartunista argentino Quino, ali a
temporalidade comprimida emerge figurativizada pelas tantas obrigações infantis que
impedem as delícias do brincar. Espremidos pela temporalidade da “vida moderna” as
crianças se veem obrigadas a abreviar o ato de brincar.
É através da brincadeira, da imaginação, do faz de conta, do lúdico, dos jogos
que se aprende um modo de ser e estar no mundo. As aprendizagens por vias prazerosas
e descontraídas costumam ser mais efetivas e duradouras. Em momentos lúdicos
crianças (e adultos) podem expressar-se livremente, explicar uns aos outros os conceitos
e elaborações que fizeram e tentar validar seus processos lógicos em seus
agrupamentos. De outro lado, é importante que professores e gestores compreendam os
sentidos da mediação pedagógica que os jogos podem realizar frente às questões
epistemológicas.
Falar do lúdico e do brincar implica observar que tais práticas agregam em si a
diversão, o bom-humor, a leveza, a inocência, a alegria e a satisfação, além de inúmeros
aprendizados, por exemplo: as regras de boa convivência. Em muitas das oficinas
realizadas com professores da Educação Básica para tratar da construção lúdica do SEA
e do SND fizemos o exercício de fotografar o grupo antes e durante a vivência dos
jogos propostos. É palpável a mudança do estado de alma, do estado de ânimo, os
corpos são afetados, os risos, inevitáveis, a experiência é agradável, não se nota a
passagem do tempo.
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Figura 4 – Oficina de formação de professores

Aplicação dos jogos do caderno 3 do PNAIC/2014
Fonte: Acervo pessoal. Marília, nov. 2016.
Figura 5 – Formação de professores em serviço

Aplicação dos jogos do caderno 3 do PNAIC/2014
Fonte: Acervo pessoal. São Paulo, mai. 2016.

Metaforicamente, entendemos a escola como um organismo vivo, desta forma é
notável que colocar os professores em interação lúdica além de melhorar o clima, o
relacionamento e a cooperação entre eles, também garante a possibilidade do
aprendizado de jogos e técnicas para posterior aplicação em sala de aula, na perspectiva
da dupla conceitualização, ou seja, conhecer, experimentar, vivenciar, estudar para
então aplicar.
É preciso considerar o perfil dos professores que atuam nas séries iniciais,
observa-se que a maioria esmagadora é do sexo feminino. E isso nos remete a uma
palestra proferida pela Profª. Alfredina Neri durante a formação do PNAIC, edição
2013, ela aponta que meninas, via de regra, param de brincar mais cedo que meninos,
são imputadas a elas responsabilidades sobre os afazeres domésticos e mais, a
professora sugere que observemos, a título de exemplo, as praças públicas dos bairros
(nos grandes centros) ou as praças centrais (em cidades menores), ali se encontra com
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facilidade agrupamentos de homens idosos jogando, brincando com carteado ou outras
práticas lúdicas, em alguns clubes jogam bocha, mas nunca se vê um agrupamento de
mulheres idosas brincando, jogando em praças públicas, as pessoas costumam rir-se de
tal imagem.
Alguns dirão que mulheres idosas frequentam bingos, entretanto, não sugere ser
um número expressivamente maior, esta é uma mera hipótese que carece de uma
pesquisa que apurasse tal impressão, porém este não é o objeto de nossa reflexão.
Recentemente ministramos uma oficina do lúdico aplicado à matemática no interior de
São Paulo e umas das professoras defendeu prontamente as mulheres alegando que
temos muitas responsabilidades desde muito cedo. Ora, os homens acaso não as têm? O
que Neri quer dizer, afinal, é que, aparentemente, as mulheres adultas têm mais
dificuldade em se lançar às práticas lúdicas.
Entendemos a importância da presença do lúdico na escola, a partir de dois
aspectos: o primeiro perpassa pelo brincar dirigido, pelo aprendizado de conteúdos a
partir de jogos e brincadeiras com finalidades pedagógicas bem definidas. O segundo
aspecto refere-se ao ato de brincar pela mera satisfação de brincar livremente, de
exercitar a fantasia, tão essencial ao ser humano. Mais salutar ainda às crianças que, nos
dias de hoje tão violentos e inseguros, são mantidas em casa como forma de proteção,
sobretudo nas periferias onde atuo e assim observo, porém, sem criticar as famílias,
sabemos que a realidade do entorno pode ser dura, embrutecida e perigosa. Chegando às
escolas as crianças seguem confinadas nas salas de aula, sentadas horas a fio, por isso
compreendemos que o lúdico, nos dois aspectos, é altamente salutar ao crescimento e
desenvolvimento dos pequenos.
Muitas são as possibilidades de utilização dos jogos para favorecimento de
aprendizagens escolares. O livre brincar no espaço já garante algumas aprendizagens; a
observação de brincadeiras e jogos ou a transformação, a adequação de jogos da
infância (bingo, jogo da memória, jogo da velha, dominó, amarelinha) fornecem outras
informações ao docente.
O SEA e o SND possuem regras que podem ser aprendidas por meio de jogos, a
atividade lúdica associada às características fundamentais dos jogos como atividades
livres permitem propor, produzir e resolver situações-problema. Alguns jogos, já
testados em sala de aula, têm a estrutura de uma atividade lúdica que busca garantir
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ações dos alunos a fim de que assimilem as regras do SEA e do SND142,143. Os jogos
sozinhos não garantirão todo o aprendizado das linguagens, por este motivo propõe-se
aos professores que reorganizem sua rotina de trabalho, inserindo tabelas para o registro
das jogadas para posteriores retomadas, reflexões, problematizações coletivas e
exercícios.
Mas afinal, por que é tão importante que professores vivenciem nas formações
continuadas os jogos e brincadeiras que poderão ser aplicados? Se o professor não
vivenciar a proposta, se não se permitir brincar e se não tiver bastante clareza da
intencionalidade pedagógica dificilmente irá se lançar a um terreno desconhecido,
insólito e inseguro. Se não compreender o sentido e as reais possibilidades de
aprendizado para o seu aluno, terá sido inócua a proposta. Inserir o lúdico na sala de
aula implica em tirar muitos professores da zona de conforto, implica romper com a
organização preestabelecida. Para Greimas 144 o “impulso em direção à estesia está
ameaçado de uma recaída na anestesia, no ‘uso e na usura’” (grifo nosso) do cotidiano
que desgasta e ao mesmo tempo prende e amarra em um simulacro de segurança.
Neste ponto nos colocamos a pensar se tal rompimento configura-se como
fratura ou escapatória. Não é tarefa fácil abrir mão do pretenso controle que achamos
deter. Hollywood já se dedicou a esta temática no filme “Click”, de 2006, em que a
personagem principal ou abre mão do controle remoto fictício que regula o
deslocamento temporal de sua vida ou se arrisca a perdê-la. Por analogia queremos
ilustrar a dificuldade dos professores em “soltar o controle”, em romper com o
programado, com ordenamento costumeiro e rotineiro de sua sala de aula ao instalar a
brincadeira, seja pelo livre brincar, seja pelo brincar com finalidade pedagógica. Nossa
prática como coordenadora pedagógica e formadora de professores evidencia tal
impressão.
Sobre o costume, sobre a rotina Greimas enuncia que:

O uso, esta utilização funcional dos dias de nossa vida, parece, à primeira
vista, uma excelente coisa. Nossos comportamentos cotidianos,
convenientemente programados e otimizados, perdem pouco a pouco seus
significados (...) inumeráveis programas de uso não têm mais necessidade de
ser controlados um a um: nossos gestos se convertem em gesticulações;
142

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão
Educacional. PNAIC. Construção do Sistema de Numeração Decimal: caderno 3. Brasília: MEC, SEB,
2014a.
143
BRASIL. Op. Cit., 2014b.
144
GREIMAS, A. J. Op. Cit., 2002, p. 80.
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nossos pensamentos em clichês. Os usos sociais, automatizados, outorgam ao
homem os serviços de água, de calefação, de luz. Não é senão um lugar
comum falar da ‘banalização’ de nossa sociedade atual, enquanto
antigamente somente o forno comunal era chamando de ‘banal’. Que fará o
homem assim liberado destes anos de vida inteligentemente economizados?
Não descansará até transformar seus lazeres em ‘produtos’ negociáveis para
dessemantizar sua própria liberdade.145 grifo nosso.

Greimas nos leva, por analogia, a examinar criticamente o uso e a usura didática.
A mesma escola secular tem dificuldades em reinventar-se, em renovar-se. E, de fato,
não deve fazê-lo apenas para atender aos apelos das “modinhas” pedagógicas, entre elas
o imperativo da palavra “inovação”, que por vezes apenas reveste o arcaico de novas
vestes. É preciso que a escola se renove, porque os tempos são outros, mas sobretudo
porque os sujeitos são outros. E a docência não pode e não deve causar desgaste e usura.
A vida e a escola podem e devem ser ressemantizadas.

Considerações finais

É de alta relevância discutir os processos de ensino-aprendizagem nas séries
iniciais a partir de bases epistemológicas que não percam de vista o pragmatismo do
(desgastado) fazer diário do professor, que não percam de vista o tempo do docente
estudar, aprender, testar, jogar, experimentar, vivenciar, trocar saberes para, finalmente,
e se julgar adequado, colocar em prática numa perspectiva autoral, o que já é uma
ruptura com o dado por certo.
Esperamos que o lúdico seja mais uma ferramenta no processo ensinoaprendizagem, que coloque professores e alunos como sujeitos ativos desse processo e
quiçá resultados positivos possam ser galgados, não porque as avaliações externas o
dizem, mas porque compreende-se que a criação de esquemas mentais e o
desenvolvimento cognitivo impulsionam todos os outros campos do saber,
sobremaneira na fase das primeiras letras.
Compreendemos que o ato do professor em colocar-se disponível, aberto para a
inserção do lúdico em sua rotina pode configurar-se como uma escapatória, como a fuga
da funcionalidade em favor da estesia da vida vivida, embora não descartemos a
possibilidade da vivência da fratura num momento anterior, quando da experiência
inicial, quando da patemização causada pelo rompimento da “ordem” preestabelecida.

145

Idem, p. 80.
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Compreendemos que a educação deva proporcionar a professores e alunos fraturas e
escapatórias a fim de que desfrutem da vida estética e estesicamente.
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A construção da imagem do gaúcho Blau Nunes em curtas-metragens produzidos
por estudantes do Ensino Fundamental
The construction of the image of the gaucho Blau Nunes in shorts produced by
students of Elementary School

Resumo: Este trabalho apresenta uma análise semiótica de trechos de dois curtas-metragens produzidos
por alunos do Ensino Fundamental em épocas distintas (2011 e 2015), trazendo a imagem do gaúcho
como um homem comum, sensível, capaz de chorar diante de uma situação de desespero. As produções
são produtos da leitura de Contos Gauchescos de Simões Lopes Neto, a partir da proposta de Atividade
Orientadora de Ensino (MOURA, 2010) – uma forma de organização da atividade de ensinoaprendizagem que, sustentada pelos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, se apresenta como uma
possibilidade para realizar a atividade educativa, tendo por base o conhecimento produzido sobre os
processos humanos de construção de conhecimento. Para análise, o embasamento teórico se insere nos
pressupostos teórico-metodológicos da Semiótica Discursiva de Greimas e seus colaboradores, por ser
uma teoria que se encarrega de investigar diferentes linguagens e que procura conhecer a maneira pela
qual o sentido do texto é construído.
Palavras-Chave: Tradução intersemiótica. Ensino-aprendizagem. Atividade Orientadora de Ensino.
Semiótica Discursiva.
Abstract: This work presents a semiotic analysis of excerpts from two short films produced by
Elementary School students at distinct times (2011 and 2015) bringing the image of the gaucho as an
ordinary, sensitive man capable of crying in the face of a situation of despair. The productions are
products of the reading of Contos Gauchescos of Simões Lopes Neto, based on the proposal of Teaching
Guiding Activity (MOURA, 2010) – a form of organization of teaching-learning activity that, supported
by the assumptions of Cultural-historical Theory, presents itself as a possibility to carry out the
educational activity, based on the knowledge produced on the human processes of knowledge
construction. For analysis, the theoretical basis is inserted in the theoretical and methodological
assumptions of Greimas Discursive Semiotics and its collaborators, because it is a theory that investigates
different languages and tries to know the way in which the meaning of the text is constructed.
Keywords: Intersemiotic translation. Teaching-learning. Teaching Guiding Activity. Discursive
Semiotics

Eu não quero uma casa[...]
O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil:
quero o terreno.
Clarice Lispector146

O trabalho com clássicos literários faz parte do currículo escolar dos alunos. Foi
proposto e defendido nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e continua sendo
ponto pacífico nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica Esses
146

Lispector, Clarice. Mineirinho In: A legião estrangeira. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1964. p.252
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documentos apontam como responsabilidade da escola tentar ampliar o “letramento”
dos alunos, com o objetivo de fazê-los interagir com textos diversos de maneira efetiva,
interpretando-os e/ou produzindo-os. O “letramento” foi definido pelos PCN, como o
“produto da participação em práticas sociais que usam a escrita como sistema simbólico
e tecnologia” (BRASIL, 1998. p. 19) 147 e vai além, afirmando que “são práticas
discursivas que precisam da escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não
envolvam as atividades específicas de ler ou escrever”.
Apesar desse “letramento” estar amparado em lei, está longe de se tornar
realidade. Dados dos Exames Nacionais apontam que o brasileiro lê pouco. É necessário
que o educador assuma uma nova postura para promover letramento. Para tanto é
imprescindível uma mudança de paradigma na educação. Tem-se, então, constituído um
dos grandes desafios do educador: desenvolver estratégias para aproximar o clássico
literário do leitor e incentivar a leitura desses textos148 visto que o trabalho com esse
tipo de texto “vem perdendo a função de evocar o imaginário do leitor; vê-se, então, um
caminho de sonhos e possibilidades restringirem-se ao uso desse tipo de texto para fins
gramaticais, privando dos alunos o desenvolvimento sensitivo e a ampliação de
horizontes” (DARIZ e MARRONI, 2015)149.
Preocupadas com a situação que se apresenta, procuraremos, no presente
trabalho, relatar a experiência de uma das autoras nas aulas de Português e Literatura
com atividades preparadas à luz da Teoria Histórico-Cultural e da Atividade.

O percurso: preparando o terreno!

Nossa tentativa inicial com o trabalho é de atingir o terreno. Para isso, a
professora-pesquisadora começa a traçar o percurso proposto para preparar esse terreno.
Então, a partir do segundo trimestre dos anos de 2011 e 2015, as turmas dos anos finais
do Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade de Pelotas foram desafiadas
147

Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos
Parâmetros Curriculares Nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998,
p.19
148
O texto literário, segundo os PCN, constitui uma forma peculiar de representação e estilo em que
predominam a força criativa da imaginação e a intenção estética. Não é mera fantasia que nada tem a ver
com o que se entende por realidade, nem é puro exercício lúdico sobre as formas e sentidos da linguagem
e da língua (BRASIL, 1998. p. 26).
149
DARIZ, M.R., MARRONI, F.V. Semiótica Discursiva e Atividade Organizadora de Ensino:
estratégias para o ensino de leitura literária. In: Ana Claudia de Oliveira (Org.). Sentido e interação nas
práticas: comunicação, consumo, educação e urbanidade. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2016,
v. 1.
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pela professora-pesquisadora a ler, interagir e aplicar o conhecimento que eles têm da
tecnologia muitas vezes adquirido fora do ambiente da sala de aula para efetivação do
trabalho
As turmas foram divididas em pequenos grupos de, no máximo 4 (quatro)
componentes, e cada um dos grupos ficou responsável pela leitura e releitura de uma
narrativa curta da obra literária Contos Gauchescos. A partir da proposta, que contava
com várias etapas e com diferentes trabalhos, em vários momentos de aula e fora da
aula, os grupos se reuniram para trabalhar com a produção do trabalho final de uma
série de muitos, ou seja, preparar o roteiro do filme, preparar a filmagem, realizar a
correção de texto e ensaiar.
O trabalho com legendas e edição ficou por conta de cada grupo para serem
feitos em casa ou no laboratório da escola. Todo o processo foi mediado pela
professora. Algumas filmagens foram realizadas fora ambiente escolar em função do
tipo de roteiro que escolheram e também do cenário.
Embora, neste artigo, o foco seja a parte final do trabalho, cabe, para
entendimento do leitor fazer a análise narratológica das Atividades Orientadoras de
Ensino, quais sejam: antes da produção dos curtas-metragens, os grupos contextualizam
em um seminário, abordando sobre o autor e a escola literária em que a obra e o autor
estão inseridos, seguido da apresentação de cada grupo do conto que originará o
audiovisual.
Na continuidade, após trabalharmos o modelo de roteiro, os alunos partem para a
escrita de seus roteiros e para a produção do storyboard.150 Os storyboards constituem
gêneros que apenas servem de base para uma outra obra de entretenimento que conta
uma história: os filmes (TIETZMANN e FURINI, 2012)151, mas estes gêneros não serão
analisados neste artigo.
Tendo em vista essas dificuldades, foi proposto, então, aos alunos, um trabalho
em grupo que consiste em “trazer uma história do papel para as telas”, com a utilização
150

O storyboard em sua essência é basicamente um guia visual narrando as principais cenas de uma obra
audiovisual. Os storyboards no geral são desenhos rápidos e com poucos detalhes, sendo o mais objetivo
possível. Audiovisual é puro movimento, o storyboard é a chave de ignição deste movimento que é
traçado por linhas e gestos no papel.
Segundo TOGNI, storyboard é o roteiro desenhado em quadros, semelhante aos quadrinhos, porém não
possuem balões de fala. Traduzindo, "story" significa história e "board" que pode ser quadro, tábua,
placa. Esta tradução justifica-se pelo fato dos artistas/diretores de cinema esboçarem o roteiro e os
fixarem em uma placa com tachinhas. http://anaceciliatogni.com.br/trabalhos/STORYBOARD.pdf
151 TIETZMANN, R.; FURINI, L.G. Os quadrinhos de Scott Pilgrim como storyboard do filme Scott
Pilgrim Contra o Mundo. RUA. Revista Universitária do Audiovisual, v. 12, 2012, p. 12.
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da tecnologia, por entendermos que “ao utilizarem-se das linguagens verbal, visual e
sonora terão um “percurso diferente” de incentivo à leitura. Não queremos com isso
dizer que os textos verbais não sejam capazes de desempenhar essa função leitora, mas
como afirma Marroni152 essas manifestações [sincréticas] possuem um fazer persuasivo.
Segundo a autora,
essas manifestações articulam diferentes tipos de linguagens, possibilitando
uma estrutura complexa de significação. Isto não quer dizer que os textos que
articulam um único tipo de linguagem sejam menos complexos. Todo texto,
cada um com sua especificidade, é portador de uma significação e todos têm
algo a dizer, expressando ideias que lhe são peculiares. O uso de diferentes
tipos de linguagens é um artifício a mais, que tem, dentre outras funções, um
alto grau de persuasão para o destinatário do texto. (MARRONI, 2013)

Pensando no uso dessas diferentes linguagens foi que, dentre as inúmeras
atividades propostas, foi-lhes solicitado como atividade final a produção de curtasmetragens com base na leitura de textos em prosa. Essa atividade final faz parte de uma
Atividade Organizadora de Ensino baseada nos pressupostos teóricos da Teoria
Histórico-Cultural e da Atividade. Essa AOE

constitui-se como uma proposta de organização da atividade de ensino e de
aprendizagem que, sustentada pelos pressupostos da teoria histórico-cultural,
se apresenta como uma possibilidade para realizar a atividade educativa,
tendo por base o conhecimento produzido sobre os processos humanos de
construção de conhecimento. (MOURA, 2001, 2010)153.

A AOE mantém a estrutura de atividade proposta por Leontiev154 , ao indicar
uma necessidade (apropriação da cultura), um motivo real (apropriação do
conhecimento historicamente acumulado), objetivos (ensinar e aprender) e propor ações
que considerem as condições objetivas da instituição escolar. Essas atividades
constituir-se-ão em um percurso a ser trilhado para gerar sentidos, ou seja, o que
Greimas (1996) 155 destaca como um programa narrativo principal que se utiliza de
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MARRONI, Fabiane Villela. O fazer persuasivo em mídias digitais: um estudo de caso. In. As
interações sensíveis: ensaios de sociossemiótica a partir da obra de Eric Landowski / ed. Ana Claudia de
Oliveira. - São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2013.
153 MOURA, M. O de. A atividade pedagógica na Teoria histórico-cultural. Brasília-DF: Liber Livro
Editora Ltda, 2010; MOURA, M. A atividade de ensino como ação formadora. In: CASTRO, Amélia D.
e CARVALHO, Ana Maria Pessoa de (org.). Ensinar a ensinar. São Paulo: Pioneira Thomson Learning
Ltda, 2001. p. 143-162.
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Leontiev foi um dos importantes psicólogos a trabalhar com Vygotsky e Luria. É um dos
representantes da Teoria Histórico-Cultural da Atividade.
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GREIMAS, A. J. A sopa ao Pistou ou a construção do objeto de valor. Significação: Revista de
Cultura Audiovisual, nº 11-12, 1996. Disponível em
http://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/90509/93277 Acesso em jan. 2017
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outros programas narrativos secundários: etapas, estratégias para construir um grande
percurso.
Para realização do trabalho com os alunos foi utilizada a obra de João Simões
Lopes Neto “Contos Gauchescos”, publicada em 1912, composta de dezenove contos
mais um conjunto de adágios (Artigos de Fé do Gaúcho), cuja temática é centrada na
vida do homem do pampa156 , representada pela figura do gaúcho Blau Nunes, descrito
no próprio texto como um homem de oitenta e oito anos, todos os dentes, que serve de
guia pelas terras do nosso Estado a um homem letrado, já urbano, que registra as
histórias que escuta. Segundo o professor do Grupo Unificado, Pedro Gonzaga 157 ,
embora Contos Gauchescos esteja relacionada ao regionalismo pré-modernista, segue
uma estética realista, revelando as características da vida pampeana, no que tange aos
costumes e aos hábitos gaúchos assim como a própria linguagem, "dialeto", sul-riograndense, falado por Blau, que permeiam grande parte dos contos. (GONZAGA, 2013)
A semiótica Discursiva e o uso do texto sincrético: desafio ao professor da
Educação Básica

A semiótica proposta por Algirdas Julien Greimas e difundida por seus
colaboradores e pesquisadores (BARROS, 2011; FIORIN, 2013)158, trata de operar com
o Percurso Gerativo de Sentido de um texto. É a partir desse percurso que se mostra
como se produz e se interpreta o sentido, em um processo que vai do mais simples ao
mais complexo. Nesse modelo, são três os níveis do percurso: o fundamental, o
narrativo e o discursivo. Em cada um deles há um componente sintáxico e um
componente semântico.
No primeiro nível, surgem as categorias semânticas de base, uma oposição
mínima nas quais se orientam todo o discurso; no segundo, do ponto de vista de um

O nome “pampas”, de origem quechua (língua indígena da América do Sul, também falada no império
Inca), significa região plana. Os pampas abrangem uma área de 700 mil Km², ocupando cerca de 2,4% da
vegetação brasileira, regiões pastorís de planícies entre o estado brasileiro do Rio Grande do Sul, as
províncias argentinas de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fé, Entrerríos e Corrientes e a República
Oriental do Uruguai. Estão localizados entre 34º e 30º latitude sul e 57° e 63° latitude oeste.
http://www.coladaweb.com/geografia-do-brasil/pampas
157
GONZAGA, P. Conheça a obra "Contos Gauchescos", de Simões Lopes Neto. Jornal Zero Hora.
Caderno ZH Vestibular. Porto Alegre, 26 jun. 2013 Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-eestilo/vestibular/noticia/2013/06/conheca-a-obra-contos-gauchescos-de-simoes-lopes-neto-4181701.html
.Acesso em nov.2016.
158 FIORIN, J. L. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2013; BARROS, D. L. P.
Teoria semiótica do texto. São Paulo: Ática, 2011.
156

Anais Eletrônicos . 107

sujeito, toda a narrativa é organizada de acordo com esquemas narrativos abstratos; já o
terceiro é uma unidade do plano do conteúdo; o discursivo é o nível do Percurso
Gerativo de Sentido em que se revestem formas narrativas abstratas, provenientes do
nível narrativo, tornando-as concretas. No nível discursivo, as estruturas narrativas
abstratas podem ser revestidas de temas, produzindo um discurso não figurativo, ou tais
estruturas abstratas, após o revestimento temático, podem ser figurativizadas, tornandoas mais concretas. (FIORIN, 2013; BARROS, 2011). Na análise empreendida aos
curtas-metragens de Trezentas Onças, partiremos de um tema, procurando imagens que
deem cobertura figurativa a esse tema. Focaremos, pois, no nível da concretização/
figurativização dos temas.
Embora o hábito de ler o verbal ainda seja priorizado no ensino, há de se
descobrir formas de ensinar o aluno a ler, e, acreditamos que uma dessas formas poderá
ser o uso/a leitura do texto sincrético, em que uma pluralidade de linguagens se
fundem/apoiam umas nas outras. Tal tarefa de ensino se constitui, assim, um desafio aos
professores da Educação Básica.
Greimas e Courtés (2016) 159 definem as semióticas sincréticas como aquelas
que:
[...] como a ópera ou o cinema – acionam várias linguagens de manifestação;
da mesma forma, a comunicação verbal não é somente de tipo linguístico:
inclui igualmente paralinguísticos (como a gestualidade ou a proxêmica),
sociolinguísticos etc. (2016, p.454)

Observa-se a convergência de diferentes linguagens no trabalho de construção
de determinados efeitos de sentido. É por meio dessa linguagem sincrética que se
buscam estratégias para adaptar, contextualizar a obra literária na tentativa de motivar a
sua leitura. Neste artigo, procuraremos alinhar uma discussão semiótica e abordar o
sincretismo de linguagens como elemento mediador à leitura do texto literário.
Os textos sincréticos são entendidos como formas textuais que integram visual e
verbal na mesma enunciação. Sobre isso, Discini (2012, p. 57)160 afirma que:

no plano de conteúdo estão as vozes em diálogo, está o discurso. No plano da
expressão está a manifestação do sentido imanente, feita por meio da
linguagem sincrética, que integra o visual e o verbal sob uma única
159

GREIMAS, A. J; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. Trad. Alceu Dias Lima et al. São Paulo:
Contexto, 2016.
160
DISCINI, N. A Comunicação nos textos. São Paulo: Contexto, 2 ed. 2012.
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enunciação.

Sabemos que o clássico literário escrito e o cinema utilizam linguagens
diferentes, pois são diferentes sistemas de comunicação. Vemos, pois, na linguagem
fílmica, potencial de incentivo à leitura, pois enquanto aquele atém-se à linguagem
escrita, nesta, vemos uma articulação de linguagens: imagens, sons, movimentos ..., ou
seja, vemos o uso de uma linguagem sincrética, que vem a corroborar com o processo
de ensino e de aprendizagem (leitura e escrita).
Altman161 mostra que os estudos dos gêneros cinematográficos nada mais são,
em muitos aspectos, do que “uma prolongação dos estudos dos gêneros literários”.
(2000, p. 33). O autor também aponta que há grande diferença entre a crítica dos
gêneros cinematográficos e seus antecessores literários, pois aqueles têm-se constituído,
nas últimas décadas, como um terreno a parte dos gêneros literários; como
consequência, os gêneros cinematográficos têm desenvolvido “seus próprios postulados,
seu próprio modus operandi e seus próprios objetos. (2000, p. 33-34).
Compartilhamos das ideias de Moran162 quando ele destaca que “os meios de
comunicação audiovisuais desempenham, indiretamente, um papel educacional
relevante”. Nesse sentido é importante destacar os recursos midiáticos, no caso da
pesquisa, os vídeos, como importantes no processo de ensino e de aprendizagem. O
autor destaca também que
[os alunos] adoram fazer vídeo, e a escola precisa incentivar o máximo
possível a produção de pesquisas em vídeo pelos alunos. A produção em
vídeo tem uma dimensão moderna, lúdica. [...]. Os alunos podem ser
incentivados a produzir dentro de uma determinada matéria, ou dentro de um
trabalho interdisciplinar.

Análise semiótica das cenas dos curtas-metragens produzidos a partir do texto em
prosa “Trezentas Onças”
De posse dos curtas-metragens, qualificados como textos sincréticos, a proposta
neste trabalho é fazer, com base em um recorte, uma análise de passagens de duas
produções realizadas em épocas diferentes a partir do conto “Trezentas Onças” e

161

ALTMAN, Rick. Los gêneros Cinematográficos. Tradução Carles Roche Suarez. Barcelona. Paidós.
2000. p. 33 e 34 (tese de Odair José Moreira da Silva) – O suplício na espera dilatada: a construção do
gênero suspense no cinema.
162
MORAN, J. M. O vídeo na sala de aula; Artigo publicado na Revista Comunicação & Educação. São
Paulo, ECA-Ed. Moderna, [2]: 27 a 35, jan./abr. de 1995. Disponível em:
<http://www.eca.usp.br/prof/moran/integracao.htm>. Acesso em 20 set. 2015.
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verificar os efeitos de sentido produzidos por meio da articulação das diferentes
linguagens nos vídeos estudados.
Para análise das atividades propostas na sala de aula, o embasamento teórico se
insere nos pressupostos teórico-metodológicos da Semiótica Discursiva de A. J.
Greimas e seus colaboradores, por ser a Semiótica uma teoria que se encarrega de
investigar diferentes linguagens e que procura conhecer a maneira pela qual o sentido
do texto é construído.
A escolha do fragmento do conto foi devido ao fato de cada grupo, em épocas
diferentes (2011 e 2015), gravar a cena correspondente ao trecho destacado de maneiras
bem

peculiares,

e

isso

chamou

a

atenção

da

professora.

Cada

grupo

concretizou/figurativizou a linguagem verbal do seu jeito, fazendo uso da liberdade
dada pela professora para recriar, fazer a releitura audiovisual do texto literário em
prosa. Percebemos, então, que essa tradução intersemiótica163 (produção/adaptação de
obra literária, “transpor a história do papel para a tela”) resultou em produtos diferentes
do texto original.
Compartilhamos das ideias de Scoparo (2010)164, quando ela afirma que

adaptar um texto significa reinterpretar aspectos da narrativa a fim de
adequá-la à linguagem de outro veículo, no caso deste objeto de estudo, o
cinema. O que chamamos de adaptação pode ser, portanto, uma versão, uma
inspiração, um aproveitamento temático, uma recriação. Afinal, livro e filme
podem estar distanciados no tempo; escritor e cineasta podem não ter a
mesma sensibilidade artística.

A análise será feita mediante as imagens apresentadas retiradas dos curtasmetragens produzidos pelos alunos. As imagens referem-se a um momento do banho do
Blau quando ele perde a guaiaca com as trezentas onças e pensa em tirar a própria vida.
Eis alguns trechos da obra:
[...]na beira do passo, desencilhei; e estendido nos pelegos, a cabeça no
lombilho, com o chapéu sobre os olhos, fiz uma sesteada morruda.
Despertando, ouvindo o ruído manso da água tão limpa e tão fresca
rolando sobre o pedregulho, tive ganas de me banhar; até para quebrar
a lombeira... e fui-me à água que nem capincho!

163

A tradução intersemiótica, definida como tradução de um determinado sistema de signos para outro
sistema semiótico tem sido estudada por muitos autores contemporâneos como Nelson Goodman,
Michael Benton, Mario Praz, Júlio Plaza, Solange Oliveira e outros.
164
SCOPARO, Tânia R.M.T. Proposta metodológica para abordagem em literatura e cinema no ensino
médio: mídias impressa e audiovisual. Curitiba, 2010, 64 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de
Especialização em Mídias Integradas na Educação). Universidade Federal de Curitiba, 2010.
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Debaixo da barranca havia um fundão onde mergulhei umas quantas
vezes; e sempre puxei umas braçadas, poucas, porque não tinha cancha
para um bom nado. (grifo nosso)
E solito e no silêncio, tornei a vestir-me, encilhei o zaino e montei. Daquela
vereda andei como três léguas, chegando à estância cedo ainda, obra assim de
braça e meia de sol.”
— Pois, amigo! Não lhe conto nada! Quando botei o pé em terra na ramada
da estância, ao tempo que dava as — boas tardes! — ao dono da casa,
aguentei um tirão seco no coração... não senti na cintura o peso da guaiaca!
Tinha perdido trezentas onças de ouro que levava, para pagamento de gados
que ia levantar.
Ah!... E num repente lembrei-me bem de tudo. Parecia que estava vendo o
lugar da sesteada, o banho, a arrumação das roupas nuns galhos de sarandi, e,
em cima de uma pedra, a guaiaca e por cima dela o cinto das armas, e até
uma ponta de cigarro de que tirei uma última tragada, antes de entrar na água,
e que deixei espetada num espinho, ainda fumegando, soltando uma fitinha
de fumaça azul, que subia, fininha e direita, no ar sem vento...; tudo, vi tudo.
Estava lá, na beirada do passo, a guaiaca. E o remédio era um só: tocar a
meia rédea, antes que outros andantes passassem
O zaino respirou forte e sentou e sentou, trocando a orelha, farejando no
escuro: o bagual tinha reconhecido o lugar, estava no passo.
Senti o cachorrinho respirando, como assoleado. Apeei-me.
Não bulia uma folha; o silêncio, nas sombras do arvoredo, metia respeito...
que medo não, que não entra em peito de gaúcho!
Embaixo, o rumor da água pipocando sobre o pedregulho; vagalumes
retouçando no escuro. Desci, dei com o lugar onde havia estado; tenteei os
galhos do sarandi; achei a pedra onde tinha posto a guaiaca e as armas; corri
as mãos por todos os lados, mais pra lá, mais pra cá...; nada! nada!...
Então, senti frio dentro da alma... o meu patrão ia dizer que eu o havia
roubado!... roubado!... Pois então eu ia lá perder as onças!... Qual! Ladrão,
ladrão, é que era! ...
E logo uma tenção ruim entrou-me nos miolos: eu devia matar-me, para não
sofrer a vergonha daquela suposição. É; era o que eu devia fazer: matar-me...
e já, aqui mesmo!
Tirei a pistola do cinto; amartilhei o gatilho... benzi-me, e encostei no ouvido
o cano, grosso e frio, carregado de bala.
— Ah! patrício! Deus existe! ...
No refilão daquele tormento, olhei para diante e vi... as Três-Marias luzindo
na água... o cusco encarapitado na pedra, ao meu lado, estava me lambendo a
mão... e logo, logo, o zaino relinchou lá em cima, na barranca do riacho, ao
mesmíssimo tempo que a cantoria alegre de um grilo retinia ali perto, num
oco de pau!... — Patrício! não me avexo duma heresia; mas era Deus que
estava no luzimento daquelas estrelas, era Ele que mandava aqueles bichos
brutos arredarem de mim a má tenção...
O cachorrinho tão fiel lembrou-me a amizade da minha gente; o meu cavalo
lembrou-me a liberdade, o trabalho, e aquele grilo cantador trouxe a
esperança.
Eh-pucha! Patrício, eu sou mui rude... a gente vê caras, não vê corações...;
pois o meu, dentro do peito, naquela hora, estava como um espinilho ao sol,
num descampado, no pino do meio-dia: era luz de Deus por todos os lados!...
E já todo no meu sossego de homem, meti a pistola no cinto. Fechei um baio,
bati o isqueiro e comecei a pitar.
E fui pensando. Tinha, por minha culpa, exclusivamente por minha
culpa, tinha perdido as trezentas onças, uma fortuna para mim. Não
sabia como explicar o sucedido, comigo, acostumado a bem cuidar das
cousas. Agora... era vender o campito, a ponta de gado manso — tirando
umas leiteiras para as crianças e a junta dos jaguanés lavradores —
vender a tropilha dos colorados... e pronto! Isso havia de chegar,
folgado; e caso mermasse a conta... enfim, havia de se ver o jeito a dar....
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Porém matar-se um homem, assim no mais... e chefe de família... isso,
não! (grifo nosso)
E despacito vim subindo a barranca; assim que me sentiu, o zaino escarceou,
mastigando o freio.
Desmaneei-o, apresilhei o cabresto; o pingo agarrou a volta e eu montei,
aliviado.
O cusco escaramuçou, contente; a trote e galope voltei para a estância.
Ao dobrar a esquina do cercado enxerguei luz na casa; a cachorrada saiu
logo, acuando. O zaino relinchou alegremente, sentindo os companheiros; do
potreiro outros relinchos vieram.
Apeei-me no galpão, arrumei as garras e soltei o pingo, que se rebolcou, com
ganas.
Então fui para dentro: na porta dei o — Louvado seja Jesus-Cristo; boanoite! — e entrei, e comigo, rente, o cusco. Na sala do estancieiro havia
uns quantos paisanos; era a comitiva que chegava quando eu saía; corria
o amargo.
Em cima da mesa a chaleira, e ao lado dela, enroscada, como uma
jararaca na ressolana, estava a minha guaiaca, barriguda, por certo com
as trezentas onças dentro.
— Louvado seja Jesus-Cristo, patrício! Boa-noite! Entonces, que tal le
foi o susto?...
E houve uma risada grande de gente boa. Eu também fiquei-me rindo,
olhando para a guaiaca e para o guaipeva, arrolhadito aos meus pés...
(grifo nosso)165
Figura 1 – Imagens do banho de Blau

As figuras representam o banho de Blau Nunes concretizados pelos grupos em 2011 e 2015
respectivamente
Fonte: retiradas dos arquivos de trabalhos da professora-pesquisadora
Figura 2 – Imagens do banho de Blau

165

LOPES NETO, João Simões. Trezentas Onças. In Contos Gauchescos. Disponível em
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000121.pdf. Acesso em set 2016.
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As figuras representam o banho de Blau Nunes concretizados pelos grupos em 2011 e 2015
respectivamente
Fonte: retiradas dos arquivos de trabalhos da professora-pesquisadora

Figura 3 – Imagens do banho de Blau

As figuras representam o banho de Blau Nunes concretizados pelos grupos em 2011 e 2015
respectivamente
Fonte: retiradas dos arquivos de trabalhos da professora-pesquisadora

Selecionamos para análise três telas do curta-metragem produzido em 2011 e
três telas do curta-metragem produzido em 2015. Ambos os grupos de cenas
correspondem à mesma passagem do conto referente ao banho de Blau. A história gira
em torno da personagem central, o protagonista.
Analisando as cenas do curta de 2011, vemos, nas cenas selecionadas, que o
grupo responsável pela produção do curta-metragem figurativiza o banho de Blau,
primeiramente, insinuando que a personagem está tirando a camisa. Para isso, a
personagem deixa o ombro à mostra. Em seguida, concretizando a “nudez”, a câmera
foca as botas do gaúcho no pasto. Por fim, vemos, na última cena, Blau, supostamente
nu, correndo em direção ao rio. Isso é concretizado, ao vermos as pernas (sem a
bombacha), mais especificamente as canelas descobertas, correndo em direção ao rio,
ou seja, a figurativização do banho do narrador-personagem é concretizada com o zoom
sobre partes do corpo da personagem e sobre as vestimentas – ombro, canelas...
Já analisando as cenas do curta-metragem de 2015, vemos, nas cenas
selecionadas, diferenças de escolhas. Enquanto o primeiro grupo figurativiza o banho do
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vaqueano usando-se da imagem para a concretização dessa cena, o segundo grupo de
análise foca nas onomatopeias e no áudio, ou seja, o barulho da água comprovando que
tem um rio próximo, o som do pisar do gaúcho nas folhas.; como forma de concretizar a
nudez, os educandos utilizaram-se do recurso de focar enquanto o gaúcho colocava as
roupas na árvore e, posteriormente, dar um close – fechar a câmera nessas roupas; em
seguida ouve-se um som como alguém se jogando nas águas do rio.
Nos curtas-metragens, vemos também uma diferença de postura dos “alunosprodutores”. Enquanto, no primeiro, Blau apresenta-se com seu diálogos e pensamentos,
no segundo, o narrador é quem se encarrega de narrar a cena enquanto a personagem
atua.
No conto, existem variações de ritmo, por exemplo, demonstradas pela
alternância de momentos de maior ação ou de maior reflexão e descrição permitindo ao
leitor a visualização do que está sendo contado por Blau Nunes. O segundo curta, como
está sendo narrado o tempo todo, mantêm-se essas variações.
Indicação de sons, tanto objetivos 166 (gerados por fontes presentes na tela)
quanto subjetivos 167

(usados para efeito dramático, efeito de suspense, como o

batimento cardíaco da personagem durante momento de perigo, o trotear do cavalo, o
latido do cusco, as três Marias, a respiração ofegante, a música).
Segundo Platão & Fiorin (2003)168, na perspectiva greimasiana, “há dois níveis
de concretização dos esquemas narrativos: o temático e o figurativo. Este é mais
concreto do que aquele. Consoante o modo de concretização da estrutura narrativa,
temos dois tipos de texto: os textos temáticos e os figurativos”. Os temas e as figuras
servem para revestir os esquemas narrativos abstratos. É neste nível de concretização do
sentido que se manifestam a ideologia e as intenções do sujeito da enunciação.
Ainda com base na teoria, “as figuras são organizadas em grupos, encadeadas
umas às outras, [e] essa rede de figuras chama-se percurso figurativo”169. Os percursos
figurativos remetem aos temas que vêm revestidos pelos papéis temáticos
166

Sons objetivos: produzem-se como consequência do aparecimento de um objeto que emite o som. Soa
como se supõe que soará o objeto que aparece na imagem.
167
Sons subjetivos: apoiam uma situação anímica ou emocional da trama ou das personagens, sem
necessidade de que o objeto produtor do som apareça na imagem. (Televisión y Lenguaje Audiovisual;
José María Castillo. In. http://www.resumosetrabalhos.com.br/television-y-lenguaje-audiovisual_josemaria-castillo.html
168
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para Entender o Texto: leitura e redação. 16 ed.,
São Paulo: Ática, 2003, p.71-73.
169
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. 5 ed. São Paulo:
Ática, 2006, p.99
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figurativizadores de Blau, nas sequências destacadas.
Percebe-se que os grupos fizeram escolhas distintas no que concerne à pessoa,
ao tempo e ao espaço, com suas próprias referências de mundo, produzindo diferentes
efeitos de sentido.
Na produção audiovisual, nas cenas produzidas e não apenas no texto lido, o
enunciador dispõe de muitos recursos, além do texto escrito para persuadir o
enunciatário, fazem parte daquela o cenário, a iluminação, o som, o figurino e a atuação
das personagens. Os elementos são colocados de forma a apaixonar o enunciatário,
procurando estabelecer um contrato de veridicção.

Algumas Considerações

Vemos, então, que cabe à literatura um papel de suma importância na fixação de
uma ideologia. Por meio dela, temos consagrado ao tipo gaúcho o lugar de fundador da
pátria gaúcha, seja deste ou do outro lado da fronteira. Vê-se, assim, garantida a
elevação

mítica

dessa

personagem,

ofuscando

seus

defeitos

e

destacando

exageradamente suas virtudes, apresentando-o como mito, símbolo dos pampas
(DUARTE, 2003)170.
Duarte (2003), afirma, no entanto, que à própria literatura coube o papel de
desvendar esse mito do gaúcho, no sentido de sua desmitificação, do aniquilamento do
mito em prol de uma realidade dura e concreta ou no sentido da transformação do mito,
como é o caso da obra de Simões Lopes Neto. (DUARTE, 2003)171
“Patrício, apresento-te Blau, o vaqueano.”. É desse modo que Simões Lopes
Neto inicia o livro Contos gauchescos e é a partir desse momento que o autor introduz
Blau, o narrador que vai se encarregar de relatar os “casos” por ele vividos ou
presenciados. Blau Nunes descreve, ao longo das páginas do livro, as situações pelas
quais passam, ainda que apenas simbolicamente, os homens do Rio Grande do Sul. Ele
representa a rememoração de um passado, do modo como este poderia ter sido, mas,
acima de tudo, Blau personifica a possibilidade de o homem comum do Sul do Brasil

170

DUARTE, Márcia Lopes. Simões Lopes Neto e a invenção do gaúcho. Cadernos IHU Ideias, São
Leopoldo, v. 1, n. 8, 2003 p. 1-12.
Disponível
em
http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ideias/008cadernosihuideias.pdf
Acesso em nov. 2016
171
Idem, p.1-12
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adquirir voz. (DUARTE, 2003)172
Segundo Pozenato (1974)173, o mundo que se delineia a partir da fala de Blau é
exatamente o mundo do gaúcho, tendo a violência como o principal traço que distingue
esse mundo.
Os contos são narrados pelo vaqueano Blau Nunes, no qual, segundo José Paulo
Paes, Simões Lopes Neto “encarnou sua nostalgia do velho Rio Grande, o Rio Grande
do Império e da Primeira República, cuja rude sociedade pastoril, com seu código de
bravura pessoal, lhe forneceu os heróis e os motivos de sua novelística” (DUARTE,
2003)174
O que tentamos mostrar neste trabalho, a partir de excertos dos curtasmetragens, foi como os estudantes tentam desmitificar a figura do gaúcho e apresentam
a construção da identidade do gaúcho Blau Nunes associada ao pampa, não como
aquele gaúcho histórico, o modelo “a ser seguido pelas gerações vindouras” cuja figura
é apresentada como um ser rude, violento, mas sim como um homem comum, sensível,
capaz de chorar diante de uma situação de desespero como no caso da perda da guaiaca
e também como um ser alegre, que ao assumir a responsabilidade por seu erro frente aos
tropeiros, ele é premiado com a solução do problema, ou seja, encontrar a guaiaca.
Vemos emergir da leitura da narrativa valores como honra e honestidade.
Tentamos, assim, romper com essa visão que nos foi imposta. Para tanto,
valemo-nos da Semiótica Discursiva para analisar o corpus, visto que, segundo a teoria,

a apreensão do sentido é possível de ser explicitada e aprendida. Basta que,
para isso, o professor desenvolva uma competência, como sujeito dotado de
um saber e/ou poder para operar a transformação em outro sujeito, por meio
de um percurso, ou seja uma Atividade Orientadora de Ensino, capaz de
proporcionar ao educando entrar em conjunção com seu objeto de valor: o
saber, o aprender (a ler, compreender, interpretar...), ficando disjunto do
desconhecimento, da ignorância. (DARIZ e MARRONI, 2015)175.

É importante que o professor aposte no ensino desenvolvimental, um ensino
organizado, baseado na atividade. Acreditamos que essa forma de ensino contribua para
o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, ou seja, para que os alunos
aprendam. Vemos, assim, a Teoria da Atividade como uma “luz” para a organização do
172

Ibidem, p.1-12
POZENATO, José Clemente. O regional e o universal na Literatura gaúcha. Porto Alegre:
Movimento, 1974. p. 47
174
Ibidem, p.1-12
175
Idem
173
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ensino de conceitos científicos.
Assim, no processo de apropriação dos conhecimentos, a organização do ensino
e a mediação são imprescindíveis. No caso específico, dentro dessa organização, está a
tradução intersemiótica, uma valiosa contribuição para o ensino da leitura literária.
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Semiótica discursiva e smartphones em sala de aula: uma proposta de trabalho
voltada à competência discursiva

Discourse semiotics and smartphones in the classroom: a work proposal focused
on discursive competence

Resumo: A imersão da atual sociedade no mundo digital é uma realidade inegável. Dessa forma, tentar
manter dispositivos móveis como os smartphones longe das escolas não só é uma utopia, como também
uma falta de bom-senso. Considerando isso, este artigo busca, a partir das considerações de Roger
Chartier, apontar possibilidades de uso de tais recursos tecnológicos nas aulas de Língua Portuguesa,
como forma de desenvolver as habilidades de leitura e escrita dos alunos. Para isso, é indispensável o
domínio teórico e metodológico por parte do professor. Afinal, a melhoria da educação não depende das
máquinas, mas das pessoas. Assim, como forma de fazer frente a dois problemas evidenciados na leitura
digital, a fragmentação e a superficialidade, optou-se aqui pela semiótica greimasiana para alicerçar a
proposta metodológica de leitura e escrita apresentada, pois tal teoria busca, a partir dos elementos mais
superficiais do texto, chegar a sua estrutura mais profunda e a sua totalidade de sentidos.
Palavras-Chave: Leitura. Escrita. Tecnologias Digitais. Semiótica.
Abstract: Present society immersion in digital world is a undeniable reality. This way, try to keep mobile
devices as smartphones away from the schools is not only utopia, but lack of common sense. Considering
that, this article seeks, based on Roger Chartier’s considerations in particular, to point use possibilities of
these technological resources in Portuguese classes, as a way to develop students’ reading and writing
abilities. To do so, theoretical and methodological domains by the teacher are essential. After all,
education improvements depend on people, not machines. Thus, to face up two problems on digital
reading, the fragmentation and the superficiality, we chose here for the Greimas’ semiotic to support
reading and writing methodological proposal, because this theory searches deeper structure and all the
way text, from its most superficial elements.
Keywords: Reading. Writing. Digital Technologies. Semiotic.

Anais Eletrônicos . 118

1 Introdução

Já faz alguns anos que os celulares estão invadindo as salas de aula e hoje, para a
maior parte dos jovens, tais aparelhos praticamente se tornaram uma extensão do
próprio corpo, tamanho é seu apego a eles. Por isso, apesar de diversos estados do país
terem criado leis vetando seu uso no ambiente escolar e acadêmico (no Rio Grande do
Sul, lei nº 12.884, de 03 de janeiro de 2008), proibir sua utilização não se revela uma
atitude sensata, muito menos eficiente. Em vez de encarar a tecnologia como inimiga, é
possível torná-la uma aliada na construção da aprendizagem. Mas como evitar que tais
dispositivos móveis se tornem, nas aulas, uma fonte de dispersão? Como conduzir os
alunos em meio à imensa quantidade de informações disponíveis na internet? Como
levá-los à percepção da continuidade, da totalidade, da profundidade de sentidos de um
texto em um ambiente tão propício à descontinuidade, à fragmentação e à
superficialidade, como o virtual? Essas são algumas questões que pretendem ser aqui
discutidas. A partir das reflexões do historiador francês Roger Chartier sobre os
impactos das tecnologias digitais na prática da leitura, este artigo busca apresentar
caminhos para um melhor aproveitamento de smartphones e tablets no aprimoramento
da competência linguística dos alunos, a fim de torná-los leitores e produtores de textos
competentes e autônomos.
Assim, a primeira parte deste estudo será dedicada a explorar as considerações
desse especialista em história do livro e da leitura. Nessa seção também se recorrerá a
contribuições de outro pesquisador francês, Pierre Lévy, principalmente no que tange à
utilização da informática em sala de aula. Na segunda parte, serão abordados os
pressupostos da semiótica greimasiana, necessários para o desenvolvimento da proposta
de prática de leitura e de escrita, dirigida ao ensino médio, a ser exposta no capítulo
seguinte. As considerações finais, por sua vez, avaliarão possíveis contribuições deste
trabalho para tornar as aulas de Língua Portuguesa mais atraentes e produtivas.

2 Leitura e escrita no mundo contemporâneo
Nunca o acesso à informação e a comunicação foram tão fáceis. Basta um clique
ou um simples toque dos dedos e um universo de textos, imagens, áudios, vídeos está
disponível de forma instantânea. Paradoxalmente, a todo instante, ouvem-se queixas em
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relação ao desinteresse dos jovens pela leitura e pelo conhecimento. Alguns educadores
mais pessimistas preveem até que a revolução eletrônica desencadeará o fim dos livros e
das escolas. Entretanto, basta uma breve olhada para o passado e uma observação mais
atenta do presente para perceber que tais visões apocalípticas não irão confirmar-se.
No que se refere ao passado, é preciso considerar que o livro já passou por
diversas revoluções, as quais, na época, foram encaradas como ameaças. Como observa
Chartier 176 , a transição do manuscrito para a inovação impressa de Gutemberg, por
exemplo, desencadeou uma série de temores como o rompimento da cumplicidade entre
o autor e seus leitores, bem como o aumento dos possíveis danos à correção dos textos,
que estariam submetidos à mecanização e às leis do mercado. Os efeitos benéficos da
invenção de Gutemberg, porém, tornaram-se inegáveis. Com a rápida reprodução das
páginas, o aumento do número de exemplares e de títulos, o livro tornou-se mais barato
e, consequentemente, acessível a um número maior de pessoas. Ao contrário do que se
temia, também, não houve uma ruptura brusca entre a cultura do manuscrito e a do
impresso, ambas conviveram simultaneamente por um longo período. Tais constatações
levam a crer que a atual cultura eletrônica também não representará o fim da cultura
impressa, elas simplesmente coexitirão. A tecnologia tende, inclusive, a contribuir para
a difusão da cultura escrita. É justamente esse aspecto que exige uma observação mais
atenta do presente e uma revisão dos conceitos que levam à conjectura de que a
juventude não lê.
Afinal, nenhuma geração leu e escreveu tanto quanto a atual. A percepção
equivocada deve-se ao fato de que a leitura a que se dedica grande parte dos jovens,
principalmente em ambiente virtual, não é a legitimada pela escola. Assim, é necessário
mudar o foco. “É preciso utilizar aquilo que a norma escolar rejeita como um suporte
para dar acesso à leitura na sua plenitude” 177 . Para isso, contudo, a escola deve
transformar-se. E tal transformação não se restringe à mera instalação de laboratórios de
informática, ou à distribuição de tablets a estudantes e professores. Não há
computadores modernos que produzam bons resultados com práticas educacionais
ultrapassadas. É necessária uma educação menos centrada na transmissão e
memorização de informações e mais direcionada ao desenvolvimento de competências,
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à construção conjunta de conhecimento. O professor, como um mero difusor de
informações, perdeu seu posto para a internet, a qual desempenha essa função com uma
eficiência superior. Então, qual seria agora a papel do professor?
Ora, ele deve ser um facilitador da aprendizagem, um profissional que irá
ensinar o estudante a pesquisar, a selecionar as informações veiculadas na internet, a
avaliar a pertinência e a qualidade de tais informações. Como afirma Chartier, “a
proliferação textual pode-se tornar obstáculo ao conhecimento. Para dominá-la são
necessários instrumentos capazes de triar, classificar, hierarquizar” 178 . Além disso, é
essencial saber o que fazer com tais informações, como utilizá-las de modo crítico e
criativo para a resolução de problemas do cotidiano. Somente dessa maneira se constrói,
verdadeiramente, conhecimento. As aulas, assim, devem ser centradas em pesquisas,
projetos, discussões, debates, trabalhos em grupos. O professor precisa, basicamente,
ensinar o aluno a pensar.

Sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e
o pensamento. O professor torna-se um animador da inteligência coletiva dos
grupos que estão a seu encargo. Sua atividade será centrada no
acompanhamento e na gestão das aprendizagens: o incitamento à troca de
saberes, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos
percursos de aprendizagem, etc179.

Nesse novo sistema de ensino, revela-se essencial um trabalho interdisciplinar,
ou seja, todas as áreas do conhecimento unidas em torno da solução de problemas. Para
que tal modelo se concretize, a área das linguagens tem um papel decisivo: aprimorar as
habilidades de leitura e de escrita dos alunos, essenciais para um bom desempenho em
todas as demais. Sim, “aprimorar”, porque, como já se afirmou anteriormente, os
jovens, em geral, leem e escrevem muito, contudo não aquilo que é considerado texto de
boa qualidade pela tradição escolar. Suas leituras, em geral, são motivadas por um tema,
por um campo de interesse, são uma espécie de leitura enciclopédica. No que tange à
escrita, predominam a comunicação com seus contatos e as postagens em redes sociais,
na maioria das vezes, em linguagem informal, alheia ao padrão culto.

Segundo

Chartier:
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A questão é que a leitura atualmente se dá de forma fragmentada, num
mundo em que cada texto é pensado como uma unidade separada de
informação. Essa forma de leitura se reflete na relação com as obras, já que o
livro impresso dá ao leitor a percepção de totalidade, coerência e identidade o que não ocorre na tela180.

Nesse sentido, de acordo com o pesquisador, é importante que escolas,
bibliotecas e meios de comunicação ensinem que a leitura de um romance é muito
diferente da leitura de outros textos on-line (e também off-line), como notícias, por
exemplo, já que exige concentração e reflexão, não havendo a possibilidade de se pular
de uma informação a outra. Dessa forma, as aulas de Língua Portuguesa devem
aproveitar os textos oferecidos pela cultura digital como gravuras, fotos, vídeos,
músicas, comentários em blogs e redes sociais, mas também promover a apreciação de
obras de arte e a leitura de textos mais densos.
O autor também ressalta a importância de salientar aos alunos as diferenças entre
a leitura de um texto em sua versão digital e no suporte original em papel. Ler um artigo
na internet, por exemplo, sem ter conhecimentos sobre a revista em que ele foi
veiculado, nem sobre os demais artigos que o acompanham e ler o mesmo artigo na
versão impressa de tal revista, sem dúvida, não são experiências equivalentes. “O
sentido que o leitor constrói, no segundo caso, depende de elementos que não estão
presentes no próprio artigo, mas que dependem do conjunto dos textos reunidos em um
mesmo número e do projeto intelectual e editorial da revista ou do jornal” 181.
Para que as transformações no modo de encarar o ensino de leitura e escrita, até
aqui discutidas, deixem de ser meras utopias, torna-se necessário um domínio teórico e
metodológico dos docentes. Não existe prática pedagógica de qualidade que não esteja
alicerçada em bases teóricas consistentes. Somente o conhecimento de teorias
linguísticas e o constante investimento em pesquisa garantirão ao professor de línguas a
segurança necessária para explorar adequadamente, em suas aulas, a infinidade de
gêneros textuais disponíveis no mundo contemporâneo, propondo atividades que
aproximem os alunos do uso efetivo da língua em sociedade.
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Considerando que este artigo pretende justamente contribuir para o
desenvolvimento linguístico dos alunos, sugerindo formas de aproveitar, nas aulas de
Língua Portuguesa, a pluralidade de linguagens oferecidas pela revolução eletrônica,
entre as inúmeras teorias linguísticas, optou-se aqui pela semiótica greimasiana, uma
vez que seus princípios podem atuar sobre dois efeitos colaterais da leitura digital, já
anteriormente expostas: a fragmentação e a superficialidade. Afinal, a semiótica busca
explicar a constituição do sentido global dos textos, partindo de seus elementos mais
concretos e superficiais até chegar aos mais abstratos e profundos.

3 Semiótica textual

A semiótica possui interesse por qualquer texto, manifestado por qualquer plano
de expressão e defende que conteúdo e expressão podem ser separadamente analisados.
Para realizar o exame do plano de conteúdo, a semiótica propõe um modelo de
produção do sentido chamado percurso gerativo de sentido, o qual apresenta três níveis:
o fundamental, o narrativo (o qual não será aqui abordado por uma questão de tempo e
interesse) e o discursivo. Cada um desses níveis apresenta uma sintaxe (combinação de
mecanismos que ordena os conteúdos) e uma semântica (conteúdos investidos nos
arranjos sintáticos) próprias.
O primeiro patamar do percurso gerativo é o das estruturas fundamentais, onde
surgem os significados mais simples e abstratos. A semântica desse nível organiza-se a
partir da oposição de dois termos pertencentes à mesma categoria semântica como, por
exemplo, vida versus morte, comum versus incomum, naturalidade versus
artificialidade. Cada um desses termos recebe, ao longo do texto, um valor positivo,
eufórico, ou negativo, disfórico. Por sua vez, a sintaxe do nível fundamental estabelece
um percurso entre os termos da categoria semântica, os quais se organizam a partir de
operações de negação e asserção. Assim, no dizer de Fiorin 182 , podem ocorrer as
seguintes relações:
a) afirmação de a, negação de a, afirmação de b;
b) afirmação de b, negação de b, afirmação de a.
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A determinação da estrutura fundamental permite estabelecer uma unidade aos
elementos da superfície de um texto que, a princípio, possam parecer dispersos.
Após o nível fundamental, encontra-se o nível narrativo, que, conforme já se
mencionou anteriormente, não será abordado, pois não interessa ao tema deste trabalho.
Sendo assim, a última etapa do percurso gerativo é o nível discursivo, que
constitui o patamar mais superficial, o mais próximo da manifestação textual. Nele, as
categorias semânticas do nível fundamental e as mudanças de estado do nível narrativo
são revestidas por elementos que lhes dão concretude.
A sintaxe discursiva busca analisar as relações entre enunciador-enunciado e
enunciador-enunciatário. Esses dois mecanismos sintáticos, segundo Fiorin 183, muitas
vezes se confundem, pois os recursos utilizados no enunciado servem também para o
enunciador persuadir o enunciatário da veracidade de seu texto. Para tal convencimento,
o enunciador usa dois efeitos básicos: o de proximidade ou distanciamento e o de
realidade ou referente. O primeiro deles é obtido por meio de um processo chamado
debreagem, o qual constitui uma projeção do enunciador no enunciado através das
categorias de pessoa, tempo e espaço. No caso específico da projeção através da pessoa,
é possível criar os efeitos de sentido de distanciamento e imparcialidade, por meio da
produção de discursos em terceira pessoa, ou de proximidade e parcialidade, por meio
do emprego de primeira pessoa. Já o segundo efeito, o de realidade ou referente, é
construído por um processo denominado ancoragem, pelo qual o enunciador “amarra” o
discurso a pessoas, espaço e tempo, reconhecidos como efetivamente existentes pelo
enunciatário. Assim, cria-se a ilusão do “real”.
Ainda na sintaxe discursiva, torna-se necessário analisar as relações
argumentativas entre enunciador e enunciatário. Entre eles se estabelece uma espécie de
contrato pelo qual o enunciador determina, através de marcas deixadas no enunciado,
como o discurso deve ser lido pelo enunciatário. Este, por sua vez, precisa encontrar as
pistas, interpretá-las a partir de seus conhecimentos e convicções para, assim, acreditar
ou não no discurso.
Já a semântica desse nível converte os percursos narrativos em percursos
temáticos que, por sua vez, são cobertos por figuras Assim, no discurso, as figuras
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constituem a representação do mundo, real ou fictício. Já os temas são elementos que
organizam, classificam, ordenam a realidade.
Para se interpretar um texto que utilize figuras no nível discursivo, é necessário
descobrir o tema que se encontra recoberto pelas figuras. No entanto, não se pode
considerar uma figura ou um tema isolados, é necessário analisar os encadeamentos das
figuras ou dos temas. A essa reiteração de elementos temáticos e figurativos denominase isotopia. Dessa forma, a isotopia constitui um plano de leitura e permite, como afirma
Greimas, “suprimir as ambiguidades” 184.
Entretanto, um texto pode explorar a ambiguidade para produzir determinados
efeitos de sentido, introduzindo propositalmente isotopias diferentes, superpostas em
um único discurso. Tem-se, assim, o que se chama de pluri-isotopia. De acordo com
Greimas e Courtés ambiguidades” 185, o que torna a pluri-isotopia possível é o caráter
polissêmico da unidade discursiva que atua como conector. Um conector de isotopias é
um lexema ou sintagma da instância de manifestação textual que pode ser lido segundo
dois ou mais planos isotópicos diferentes, possibilitando a passagem de uma isotopia a
outra. Além dos conectores, há também elementos que não se enquadram no plano de
leitura já identificado e, dessa forma, acabam desencadeando um outro plano isotópico.
São os desencadeadores de isotopia.
De forma a demonstrar como os princípios semióticos aqui apresentados podem
tornar mais produtivo o trabalho com os textos de diversos gêneros, e nos mais variados
suportes, auxiliando a compreender a totalidade e a profundidade de seus sentidos, na
sequência será sugerida uma série de atividades, as quais serão desenvolvidas junto aos
alunos, com o apoio de seus smartphones (logicamente, também podem ser utilizados
tablets ou computadores).

4 Práticas de leitura e escrita
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Uma das maiores dificuldades enfrentadas nas atividades de leitura e
interpretação é a falta de conhecimento de mundo por parte dos estudantes. Assim, ao
ignorarem o contexto, alguns sentidos do texto a ser analisado tornam-se, para eles,
imperceptíveis, e/ou incompreensíveis. Essa situação, sem dúvida, pode ser facilmente
superada com o uso pedagógico das tecnologias móveis, como será exemplificado a
seguir, já que, com o auxílio dos buscadores da internet, a pesquisa torna-se ágil e
prazerosa. Logicamente, não se pode dispensar o acompanhamento atento do professor
a fim de orientar os alunos na seleção de sites confiáveis, tornando, dessa forma, o
processo seguro e produtivo.
Essa etapa de pesquisa, aliás, torna-se essencial para a sequência didática aqui
proposta, pois, antes de se trabalhar com os textos previamente selecionados, é
necessário que os estudantes tenham maiores informações sobre o tema por eles
desenvolvido, no caso, os conflitos desencadeados pelos aplicativos de internet Netflix,
WhatsApp e, em especial, o Uber. Assim, inicialmente, pode-se solicitar à turma que se
organize em pequenos grupos, sendo que cada um deles consultará, por meio de
smartphones, o site de um diferente jornal do país: Zero Hora, Correio do Povo, Folha
de São Paulo, O Estadão, O Globo, etc. Em tais jornais, devem buscar reportagens,
editoriais ou artigos que abordem o referido assunto, identificando os pontos de vista
manifestados em cada publicação. A seguir, cada grupo apresenta oralmente os
resultados obtidos.
Em uma segunda etapa, os alunos devem localizar, no acervo do jornal Folha de
São Paulo, na edição do dia 27 de julho de 2015, a seguinte crônica, de Gregório
Duvivier 186:

Protesto contra excelência
01
02
03
04
05
06

Nós, taxistas, gostaríamos de protestar contra o excelente serviço prestado pela empresa
Uber. Do jeito que a coisa anda, tudo indica que, em breve, todo passageiro vai querer respeito,
conforto e educação.
Outro dia um passageiro veio me pedir pra abaixar o som. Aí você me pergunta: o carro é
dele? Não. Então por que é que ele quer mandar no volume? Se o motorista quer digitar no
WhatsApp enquanto dirige falando no Nextel e ouvindo a rádio do pastor é um direito dele.
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07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

O mesmo sujeito perguntou se eu tinha uma garrafinha de água. Eu lá tenho cara de
Sabesp? Parei pra mijar no poste. Ele reclamou, disse que tava atrasado. Pelo amor de Deus. Sabe o
que eu devia ter feito? Mijado numa garrafinha. Toma a sua água, tá feliz? Daí passou um pivete e
eu disse que eles tinham mais é que morrer fuzilados.
O cliente ficou horrorizado. Pediu pra sair. Gente, “pivete tem mais é que ser fuzilado” é o
nosso “bom dia”. Nunca chocou ninguém. Daqui a pouco não vou mais poder ter saudades da
ditadura. Aí acabou o assunto de vez.
Meu colega tava parado no ponto e veio um passageiro querendo ir pro subúrbio.
O colega recusou. É direito dele: o colega simplesmente não estava com vontade de ir para o
subúrbio, era muito fora de mão para ele, não iria ter passageiro para ele no subúrbio, enfim, uma
porrada de razões. O passageiro chamou um Uber.
Daqui a pouco não vai mais ser permitido recusar um passageiro só porque a gente não foi
com a cara dele.
Existem duas possibilidades. Ou se investe em melhoria da frota e educação dos motoristas
para que os táxis estejam à altura da concorrência ou se proíbe de vez a concorrência. Uma das
opções é cara e demorada. A outra é vapt-vupt. A sorte é que o secretário dos transportes do Rio já
garantiu que tá do nosso lado.
Gastei R$ 200 mil pra comprar meu alvará. Não foi fácil chegar até aqui. Alugo essa
licença para um outro taxista que me paga R$ 150 por diária de 12 horas.
Ainda não paguei nem metade dos 200 mil e os locatários não estão conseguindo chegar
nem na diária de 150. Daqui a pouco vão querer trabalhar de graça. E quem quebra sou eu.
Imagina que, de repente, o Rio resolvesse investir em metrô de qualidade. Ia ser um tal de
companhia de ônibus decretando falência. Por isso que o metrô tá bom assim, mirrado. Vocês
reclamam que o país tá subdesenvolvido, mas é isso que garante o emprego de muita gente.

Após uma primeira leitura do texto, revela-se interessante buscar, novamente na
internet, dados sobre o autor. Afinal, as informações de que ele é ator, roteirista,
humorista e que sua obra costuma ter uma visão crítica, sarcástica e polêmica da
realidade (como a que pode ser verificada pelos esquetes da série Porta dos Fundos,
veiculada pelo YouTube, da qual ele é um dos criadores) podem servir de pistas para a
identificação dos planos de leitura do texto (isotopias). Possivelmente, em uma leitura
mais superficial, muitos dos estudantes compreenderão que o texto apresenta um
posicionamento contrário aos serviços prestados pela empresa Uber (multinacional
americana que oferece um serviço de transporte urbano, semelhante ao táxi, solicitado
pelo cliente por meio de aplicativo de celular). Entretanto, percebe-se o equívoco dessa
interpretação por meio das inúmeras marcas que o enunciador estende, propositalmente,
por todo o discurso.
Para explicitar aos alunos essas marcas e, ao mesmo tempo, mostrar-lhes como
os sentidos se constituem, a análise que segue percorre o ponto de vista do leitor, ou
seja, parte da camada mais superficial do texto (nível discursivo), onde se encontram os
elementos mais concretos (figuras e temas) até chegar à sua instância mais profunda.
Nessa perspectiva, deve-se considerar que esse primeiro plano de leitura, ou
isotopia, é possibilitado por um mecanismo chamado debreagem enunciativa, a qual é
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responsável pela projeção, em primeira pessoa, do sujeito da enunciação no enunciado.
Instaurou-se no texto um narrador, taxista, que fala em nome da categoria,
manifestando-se contrariamente à concorrência dos Uber. Criou-se, assim, um efeito de
parcialidade e de proximidade, ou seja, o enunciatário acompanha o relato do ponto de
vista do taxista e se aproxima de sua vivência.
Aos poucos, contudo, o leitor vai percebendo que as afirmações do narrador
contrariam o bom-senso, algumas delas, inclusive, revelam um claro tom hiperbólico.
Ainda no primeiro parágrafo, ele afirma que a categoria gostaria de “protestar contra o
excelente serviço”, o que se revela uma incoerência, já que, normalmente, protesta-se
contra serviços ruins. A seguir, diz: “Do jeito que a coisa anda, tudo indica que, em
breve, todo passageiro vai querer respeito, conforto e educação”. Ora, esses constituem
não só desejos, mas também direitos dos passageiros. Na sequência, o taxista narra duas
situações nas quais vão desenvolvendo-se duas redes figurativas: a cada direito do
passageiro corresponde uma violação de direito, um desrespeito, e até uma grosseria,
por parte do motorista. Na primeira delas, o passageiro pede para “abaixar o som”, o
taxista indigna-se, porque ele “quer mandar no volume” e ainda afirma que teria direito
de “digitar no WhatsApp enquanto dirige falando no Nextel e ouvindo a rádio do
pastor” (o que se revela não só um desrespeito à segurança e ao gosto do passageiro
como às leis de trânsito, já que é proibido usar celular enquanto se dirige). O mesmo
cliente pede “uma garrafinha de água”, o motorista diz que não tem “cara de Sabesp” e,
a seguir, estaciona para “mijar no poste”. Quando o cliente reclama que está “atrasado”,
o taxista revela o desejo de ter “Mijado numa garrafinha” e dito “Toma a sua água, tá
feliz?”. Após, ao se deparar com um pivete, o motorista fala que “eles tinham mais é
que morrer fuzilados”, apologia à violência que deixa o passageiro “horrorizado”, tanto
que pede para “sair”. Então, o motorista acrescenta que assim não poderá mais nem “ter
saudades da ditadura” (o que revela também um pensamento de defesa da opressão).
Na segunda situação narrada, um passageiro queria “ir pro subúrbio”, e um
colega do referido motorista “recusou”, pois “não estava com vontade de ir para o
subúrbio”, considerava “fora de mão”, “não iria ter passageiro para ele no subúrbio”,
uma “porrada” de razões. Então, o passageiro “chamou um Uber”. O taxista lamenta
que logo não se poderá recusar cliente apenas porque “a gente não foi com a cara dele”
(o que demonstra a recusa de passageiros sem motivo consistente).
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A seguir, o narrador afirma que há duas possibilidades para resolver a questão:
ou se “investe em melhoria da frota” e “educação dos motoristas” para que os táxis
estejam “à altura da concorrência” ou se “proíbe de vez a concorrência”. Tal afirmação
deixa implícita a ideia de que os serviços de táxi são ruins e, ao mesmo tempo, que os
da concorrência (no caso os Uber) apresentam boa qualidade. A partir disso, é possível
inferir que os direitos dos passageiros (apresentados nas situações anteriormente
narradas pelo taxista) seriam respeitados pelos Uber, ao contrário do que aconteceu nos
táxis. Isso revela a avaliação do enunciador sobre a questão e instaura uma nova
isotopia, obrigando o leitor a reler o discurso anterior como uma ironia, ou seja, na
verdade o texto está sendo favorável à concorrência dos Uber. Todas essas relações
apresentadas pelos percursos figurativos anteriores podem ser sintetizadas pelas
categorias temáticas: “polidez versus grosseria”, “satisfação versus insatisfação”,
“eficiência versus ineficiência”. A essas categorias do nível discursivo subjaz a
categoria de base “excelência versus mediocridade”.
Na sequência, o texto continua apresentando essa perspectiva. Afirma que a
melhoria da qualidade do serviço dos táxis constitui uma solução cara e demorada,
enquanto a proibição da concorrência é fácil e rápida. Ao dizer que o secretário dos
transportes do Rio está do lado dos taxistas, o enunciador critica a predileção das
autoridades governamentais pela opção mais fácil sem que seja, necessariamente, a
melhor para a sociedade. O enunciador também critica o alto custo dos alvarás, que gera
outro problema, o da sublocação, fatores que influenciam diretamente os custos das
corridas. No caso da empresa Uber, basta o cadastro do motorista, inexistindo a
cobrança de tais valores. O texto, então, finaliza com a observação do narrador de que,
se houvesse investimento em “metrô de qualidade”, as companhias de ônibus acabariam
falindo, o que justificaria o serviço “mirrado”. Dessa forma, o fato de o país ser
“subdesenvolvido” garantiria o “emprego de muita gente”. Tais observações, é claro,
reforçam o tom irônico e continuam remetendo à oposição fundamental do texto:
“excelência versus mediocridade”.
Esse texto oferece, ainda, ótimas oportunidades de explorar, junto aos alunos,
outros recursos de expressão como os níveis de linguagem e as variações linguísticas, já
que ele busca simular uma situação real de fala, em que se faz uso de um registro
informal (como se observa em “tava”, “tá”, “pra”, “a gente não foi com a cara dele”),
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além da importância da seleção lexical (como em “mija”, “mijado”, “porrada”, que
reforçam o caráter grosseiro do motorista).
Aproveitando a mesma temática, pode-se, na sequência, trabalhar com outro
gênero textual, a charge. Para isso, os alunos devem localizar, no acervo do jornal “O
Tempo”, edição de 12 de agosto de 2015, a seguinte charge:

Figura 1: Charge

Fonte: EVANGELISTA, Eduardo dos Reis. Grandes questões do mundo contemporâneo. Disponível
em: <http://www.otempo.com.br/blogs/blog-da-kikacastro-19.180341/os-dois-lados-uma-pensata-sobreuber-protestos-e-viol%C3%AAncia-policial-19.521680>. Acesso em: 12 ago. de 2015.

Novamente, examina-se o texto do ponto de vista do leitor, partindo-se de seu
nível discursivo. Nele é possível identificar dois percursos figurativos, um deles
formado pelas figuras “táxi”, “TV convencional”, “operadora” e “uva com caroço”; o
outro, por “Uber”, Netflix”, WhatsApp” e “sem caroço”. Considerando que as três
primeiras figuras de cada percurso relacionam-se a aplicativos de internet”, o último
elemento parece destoar do conjunto. É justamente esse estranhamento que faz o leitor
perceber que a uva sem caroço é mais fácil de engolir e que o caroço, portanto,
representa uma dificuldade. Assim, o termo “caroço” constitui um desencadeador de
isotopia que obriga o leitor a considerar a primeira figura de cada conjunto como um
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atrapalho e a segunda como uma comodidade. Ou seja, o nível fundamental do texto
estrutura-se sobre a oposição “dificuldade” versus facilidade”. Também é possível
cogitar com os alunos se tais questionamentos do personagem constituem aspectos tão
relevantes a ponto de serem apresentados como “Grandes questões do mundo
contemporâneo”, conforme anuncia o título. Provavelmente, os alunos irão dar-se conta
de que há outras questões muito mais relevantes. Esse desacordo entre o enunciado e a
enunciação revela, dessa forma, a ironia do enunciador.
Para encerrar essa sequência didática, pode-se pedir aos alunos que manifestem
sua opinião sobre esses conflitos abordados por meio de um parágrafo de comentário,
ou texto dissertativo, o qual deverá ser, posteriormente, postado no blog ou na página do
Facebook da turma ou da escola (previamente criada para fins didáticos), a fim de que
os textos cumpram sua função comunicativa e não constituam apenas um meio de
avaliação. Pode-se, também, solicitar que os alunos escrevam cartas aos jornais
consultados na primeira etapa do trabalho (no caso de se trabalhar com assuntos
publicados nas últimas edições dos jornais).

5 Considerações finais
Essas sugestões de atividades aqui apresentadas constituem apenas uma pequena
amostra da produtividade de aplicação dos princípios da semiótica greimasiana na luta
contra a fragmentação e superficialidade tão características da leitura por meio da
tecnologia digital. Pretendeu-se aqui demonstrar que os smartphones, em sala de aula,
não constituem inimigos do aprendizado, se forem utilizados com bom-senso. Como se
evidenciou, não são necessários aplicativos específicos para o estudo da Língua
Portuguesa. É possível desenvolver um ótimo trabalho utilizando os recursos oferecidos
pela internet. Afinal, o trabalho com a língua materna deve partir do texto e chegar ao
texto. Ou seja, precisa oportunizar ao aluno o contato com o maior número possível de
gêneros textuais, tradicionais ou digitais, nos mais variados suportes, explorando suas
particularidades e seus recursos de expressão, a fim de que, conhecendo sua estrutura,
funcionalidade e intencionalidade, ele se torne um leitor e produtor de texto proficiente
e autônomo.
Deve-se esclarecer, contudo, que não se pretendeu, com esse artigo, fazer
apologia da semiótica, em detrimento a outras linhas teóricas. Mesmo porque se
considera que o professor, por mais que opte pela pesquisa em uma determinada teoria,
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deve conhecer as demais (pois nenhuma delas dá conta de todos os fenômenos
linguísticos, ou, muitas vezes, os aborda de diferentes modos), para que possa ter
condições de conduzir a aprendizagem dos educandos de modo eficiente, melhorando,
assim, a qualidade do ensino. Dessa forma, tendo o suporte teórico como mapa, o
professor torna-se o comandante que terá condições de conduzir habilmente, com
segurança, sua tripulação pelo mar de textos da internet. Pois como afirmou Fernando
Pessoa, “navegar é preciso[...]”, tanto na acepção de “precisão”, que o conhecimento
teórico garante, como na de “necessidade”, uma vez que ninguém deseja ser arrastado
pela tsunami tecnológica.

Anais Eletrônicos . 132

Karime Vargas Cáceres (UIS)

La semiótica greimasiana dentro de las prácticas educativas como proyecto
científico para identificar las valoraciones del examen de estado colombiano en los
discursos de estudiantes

Greimasian semiotics within educational practices as a scientific project to identify
the assessments of the Colombian state exam in student discourses

Resumen: La presente ponencia busca mostrar la manera en la que el modelo teórico y metodológico
greimasiano contribuyó a dilucidar las valoraciones dadas a una práctica de la cultura colombiana: las
valoraciones axiológicas y pasionales que un grupo de estudiantes atribuye al examen de Estado Saber 11,
prueba obligatoria que deben presentar los estudiantes que culminarán el nivel de escolaridad llamado
Media Vocacional y como requisito de acceso a la educación universitaria. El trabajo nace como proyecto
dentro de la Maestría en Semiótica de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, y se inscribe
dentro del grupo de investigación Cultura y Narración en Colombia. Los resultados muestran las
variaciones en la fase de sanción del esquema canónico narrativo y en las tensiones afectivo-discursivas
que son condicionadas por los resultados obtenidos. En esta ponencia se mostrará una parte del análisis de
toda la investigación, esto es, el análisis del esquema canónico narrativo.
Palabras Clave: Valoración. Pasión. Tensión. Semiótica. Examen de Estado.
Abstract: The current paper seeks to show how the Greimasian theoretical and methodological model
contributed to elucidate the assessments given to a practice of the Colombian culture: the axiological and
passionate assessments that a group of students attribute to the State Exam Saber 11, which is a
mandatory test that must be presented by students who are about to finish the level of education called
Vocational Media and as a requirement to access to university education. The project was born within the
Masters program in Semiotics of the Universidad Industrial de Santander, Colombia, and is part of the
research group Cultura y Narración en Colombia. The results show the variations in the sanction phase of
the narrative canonical scheme and in the affective-discursive tensions that are conditioned by the
obtained results. This paper shows part of the analysis of all the research, which is the analysis of the
canonical narrative scheme.

Keywords: Assessment. Passion. Tension. Semiotics. State Examination.

1 Presentación

El trabajo que se presenta es producto de una investigación realizada en los
ámbitos de la Maestría en Semiótica de la Universidad Industrial de Santander (UIS),
Bucaramanga, Santander, Colombia; se vinculó a la línea “Semiótica y prácticas
educativas” del grupo de investigación Cultura y Narración en Colombia (CUYNACO).
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A partir de este estudio se pretendió identificar cuáles son las valoraciones dadas por un
grupo de estudiantes a una evaluación oficial del estado colombiano para el último
grado de escolaridad en educación media vocacional. Gracias a la teoría greimasiana,
como proyecto científico de una teoría de la acción, fue posible hacer evidentes las
valoraciones que subyacen ante tal situación en los discursos proferidos de manera
escrita por los jóvenes estudiantes. Esta investigación se apoyó en postulados de la
semiótica del discurso teniendo como base las propuestas epistemológicas y
metodológicas de Greimas, Courtés y Fontanille, además, permitió hacer más estrechos
los lazos entre la semiótica de la cultura y los ambientes académicos.
La investigación se desarrolló en tres fases: i) se estudiaron discursos emitidos
antes de la presentación de la prueba nacional, ii) se recogieron y analizaron enunciados
después de conocer los resultados y, iii) se hizo un análisis comparativo de categorías
establecidas en los dos momentos citados para reconocer de qué manera los resultados
condicionan tanto las valoraciones como las pasiones de los estudiantes colombianos.
Esto con el fin de hacer evidentes valoraciones axiológicas y pasionales que subyacen
ante tal situación e identificar las variaciones en la sanción emitida de la prueba en los
dos momentos descritos.
Aunque el objeto de investigación lo constituyó la sanción o valoración que
hacen los enunciadores del examen, fue necesario arribar siguiendo una ruta
metodológica específica; por tal caso, fue preciso reconocer otros puntos de relación
como por ejemplo, los estados pasionales del sujeto que valora o las motivaciones e
intenciones que se persiguen y que mueven a la acción. A lo largo del trabajo se
evidenció cómo los estados tímicos inciden en las valoraciones que los sujetos enuncian
tanto de la prueba como de sí mismos.
Dentro de los objetivos que se propone el examen de Estado que aplica el ICFES
a los estudiantes colombianos de undécimo están: servir como uno de los criterios para
el ingreso a la Educación Superior, informar a los estudiantes acerca de sus
competencias en cada una de las áreas evaluadas, con el ánimo de aportar elementos
para la orientación de su opción profesional; apoyar los procesos de autoevaluación y
mejoramiento permanente de las instituciones escolares, constituirse como base e
instrumento para el desarrollo de investigaciones y estudios de carácter cultural, social y
educativo y servir de criterio para otorgar beneficios educativos.
De acuerdo con lo anterior, las pruebas de estado se han constituido como un
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mecanismo que ha tomado relevancia en las instituciones escolares, por tal motivo, los
colegios públicos y privados de Colombia debieron asumirlas y allí radica la
importancia dada por los organismos académicos pues se convierte en un instrumento
para medir la calidad del colegio y la de los educadores. Sin embargo, son los
estudiantes los que se constituyen como sujetos de estado sobre los cuales recaen las
políticas nacionales. El estudio que se desarrolló permitió responder preguntas como:
¿qué piensan los directamente implicados con el examen? ¿Qué representaciones les
generan estas pruebas? ¿Cómo valoran la prueba quienes deben enfrentarse a ella? Para
determinar estas valoraciones se analizaron semióticamente diversos enunciados con el
fin de elucidar en ellos las isotopías que se construyen como representación en tanto
situación de presentación del examen de estado.
Estas isotopías, por su presencia recurrente y coherente dentro del discurso,
constituyen el significado que tiene para los informantes. Dicho significado corresponde
a un fenómeno complejo que se produce dentro de prácticas discursivas a partir del
cruzamiento dado entre procesos interpretativos y circunstanciales que llevan a cabo los
sujetos discursivos a partir de sus propias experiencias perceptivas y dentro del marco
de su universo sociocultural.
Se plantearon tres objetivos particulares de investigación: (i) determinar las
modalidades evidentes en el discurso de los estudiantes cuando se refieren al examen de
estado en el momento previo a la presentación de la prueba y posterior al conocimiento
de los resultados, (ii) identificar de qué manera se configura la motivación semiótica y
la intención semiótica en el estudiante próximo a presentar la prueba de estado (iii)
establecer las variaciones en los estados anímicos de los estudiantes en el momento
previo a la presentación de la prueba y posterior a la entrega de los resultados.

2 El proceder metodológico

La investigación se inscribió dentro del paradigma cualitativo-interpretativo
entendido como uno de los enfoques de investigación en el terreno de las ciencias
sociales. Teniendo claro el carácter inductivo de esta clase de investigación, el análisis
de la información partió de discursos emitidos de manera escrita sobre los cuales se
pretendió identificar el sentido y la lógica asignada a la situación particular en torno a la
presentación de la prueba de estado.
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El trabajo exploró las condiciones lingüísticas de producción de significados, es
decir, las prácticas discursivas de naturaleza verbal. Por ello, la semiótica del enunciado
constituyó el camino metodológico, se propuso estudiar los recorridos de sentido a
través de la materialización de los discursos. De esta manera, se reconfiguró un sistema
de valores reproducido en los ambientes escolares, y así, fue posible esclarecer cómo se
relacionan con sensibilidades y percepciones colectivas de los estudiantes desde un
sistema de interpretación que se construye a partir de lógicas propias como el sentido
común.
La construcción de un discurso como un acontecimiento de fenómenos
organizados se hace bajo la visión de tal suceso como transformación de estados y
pasiones y que puede ser una actividad descriptible como narratividad. Por lo tanto, esto
hace que la semiótica se conciba como una teoría de la acción donde se da cuenta no
solo de estados del mundo, sino también de transformaciones de dichos estados. Desde
la semiótica narrativa el sentido se da por la continua búsqueda de los objetos de valor
por parte de los sujetos. Este deseo de conjunción con los valores que encarnan los
objetos hace que el sujeto lleve a cabo programas narrativos para lograr su conjunción o
disjunción187. La narratividad, como lógica de las acciones, está asociada de manera
determinante con el estudio de las pasiones y las axiologías también presentes en la
actividad configurada del relato.
Este estudio se centró en el análisis del enunciado en sí mismo. Es en ese
sentido, que se adoptó la ruta metodológica para hacer la interpretación de los discursos
desde los diferentes planos de los recorridos generativos e interpretativos. Para el
análisis que se presenta, se propusieron categorías puntuales que fueron nutridas con los
tres niveles de la semiótica greimasiana sin establecer una secuencialidad.
Lo primero que se hizo dentro del análisis fue dilucidar de qué manera se
configura el examen de estado como un objeto de valor en el discurso educativo, con
esto claro, afloraron los valores y los afectos en torno a esta situación, pero, ¿de qué
manera emerge el valor vertido en el objeto? Esta es quizá una de las preguntas
centrales dentro del modelo greimasiano. En palabras del mismo Greimas, “el objeto
deseado no es más que un pretexto, un lugar de vertimiento de los valores, algo ajeno

187

ARÉVALO, L. F. Manipulación discursiva: la compasión en Diles que no me maten, de Juan
Rulfo.Revista S. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, n°4, 2010.
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que mediatiza la relación de algo consigo mismo” 188. Por lo tanto, hablar de objetos en
sí mismos no tiene sentido, e incluso el tratamiento taxonómico de una clase de objetos
no opera más que con categorías sémicas, es decir, solo con los valores. Únicamente la
realización sintáctica puede dar cuenta del encuentro del sujeto y de los valores que en
él se encuentran vertidos dentro del enunciado189. En ese sentido, vale la pena recordar
que el objeto es un concepto sintáctico y que por ende se entiende como un término
resultante de nuestra relación con el mundo; de aquí que la definición del valor que lo
hace operacional en semiótica es que el valor se encuentra en relación con el sujeto.
Claro es que la construcción e intercambio de objetos de valor se encuentran
determinados por valoraciones que están sujetas a la satisfacción de una necesidad, la
consecución de un placer o por las relaciones con estados pasionales eufóricos para el
sujeto que posee el objeto. En el caso particular analizado, fue posible ver cómo los
resultados del examen de estado se asocian, entre otras cosas, con la necesidad de
acceso a la educación superior o la necesidad de mantener una imagen pública positiva
frente a otras instituciones, situación que en muchos casos dentro del contexto
académico y social se traduce en sinónimo de “calidad educativa”. Por tanto, tales
valoraciones hacen parte de códigos culturales instaurados y, en ese sentido, fue
pertinente revisar también de qué forma se construyen las ideologías culturales a partir
de los valores asignados a los objetos.
A partir de esta precisión se arribó, entonces, a la idea de configurar el examen
de Estado como un objeto en el que se encuentran vertidos diferentes valores según el
sujeto que entre en relación con él. Para algunos, este objeto toma el valor de
herramienta que desde el ámbito nacional se encarga de comprobar el grado de
desarrollo de las competencias y contenidos de los estudiantes en Colombia 190. Pero
además es claro que la importancia de este examen está determinada por decisiones de
la institución académica a la que pertenece el estudiante que la presenta, en la medida
en que los resultados trascienden en la construcción de un prestigio y reconocimiento
institucional en el ámbito regional y nacional.
Para obtener los datos, se solicitó a las estudiantes que escriban de manera libre
sus impresiones personales, qué significa la prueba, sus miedos, motivaciones, la
188

GREIMAS, A. J. Del sentido II. Ensayos semióticos. Traducción E. Diamante. Madrid: Gredos, 1989,
p. 25.
189
Idem, p. 25.
190 EDUTEKA. Tecnologías de información y comunicaciones para enseñanza básica y media.
Disponible en: <http://www.eduteka.org/imprimible.php?num=199>. Acceso el: 13 dic. 2009.
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pertinencia del examen, entre otras. Se les instó para que expresaran de manera sincera
todos sus afectos e impresiones relacionados con el tema, y para que dejaran en un
segundo plano aspectos formales como redacción, puntuación y ortografía. Luego se
procedió a la selección de cinco relatos que constituyeron la primera muestra la
investigación.
En el texto Semiótica de los textos y de los discursos (Método de análisis) de
Fontanille, se reitera que el análisis semiótico es un proceso de significación que abarca
diferentes niveles entre los que se encuentran “estructuras semánticas elementales,
estructuras actanciales, estructuras narrativas y temáticas y estructuras figurativas”191.
La interpretación puede hacerse como un proceso generativo “ascendente” [partiendo de
las estructuras profundas o fundamentales (semánticas elementales) hasta arribar a
aquellas de superficie (figurativas)] o “descendiente” [a partir de las figuras observables
para terminar en las grandes categorías abstractas donde se encuentra la asociación a
valores culturales]. El análisis que se propone sobre las valoraciones al ICFES sigue la
segunda ruta descrita.
La ruta teórica que se abordó para la investigación fue la siguiente: en un primer
momento se revisó la concepción de discurso desde la perspectiva abordada, dado que
el objeto de análisis de la semiótica es en sí mismo el discurso. Para ello, se retomaron
las ideas de Fontanille, Foucault y Martínez, principalmente. Luego, se continuó con los
procesos de enunciación, en la medida en que a partir de ellos es que el discurso
adquiere materialidad, pues como afirma Fontanille, corresponde a las formas
específicas de modo “desembragado” 192 . Por último, se decidió como una categoría
conceptual macro la construcción de los objetos de valor y el intercambio de los
mismos; esto en razón a que en toda la situación en torno al examen de Estado ICFES
Saber 11 se han consolidado diversos objetos de valor en los que se vierten valores
sociales: los buenos resultados, la universidad, la carrera deseada, la imagen positiva del
191

FONTANILLE, J. Textos, objetos, situaciones y formas de vida. Los niveles de pertinencia de la
semiótica de las culturas. Traducción H. Rosales para la Maestría en Semiótica de la Universidad
Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. 2010, p. 3.
192 El brague es considerado por Fontanille como un cambio de posición de la instancia del discurso.
Existen dos tipos en tal cambio de posición; por una parte, se habla de embrague cuando la instancia se
esfuerza por retornar a la primera posición o la posición original, por tal caso, se afirma que tiene una
orientación conjuntiva pues renuncia a la extensión para acercarse al centro de referencia dando prioridad
a la intensidad. De otro lado, se conoce con el nombre de desembrague al paso de la posición original a
otra posición, por eso se afirma que tiene una orientación disjuntiva en la medida en que hay un mayor
despliegue en la extensión perdiendo intensidad. Cfr. FONTANILLE, J. Semiótica del discurso.
Traducción D. Blanco. Lima: Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 83-86.
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colegio, entre otros. Dentro de esta categoría se revisaron las ideas de Van Dijk, para
establecer las relaciones entre dichos objetos de valor y la ideología social de los grupos
culturales que los construyen.
A partir de la teoría globalizante en la que se circunscribió el trabajo
investigativo, subyacieron conceptos clave que también dieron fundamento como
categorías teóricas específicas. Para su construcción, también se optó por organizarlas
de manera descendente, es decir, planteando en un primer momento los fundamentos
más amplios hasta llevar a las nociones cada vez más específicas. En consecuencia, se
concretó como primera medida la definición de competencia, vista desde la semiótica
discursiva y definida como la instancia que puede ser presupuesta por todo acto193. Tal
noción es uno de los fundamentos de la semiótica y su aclaración permitió configurar la
ruta de análisis para este trabajo. Esta idea fue uno de los campos sobre los cuales
recayó la sanción emitida tanto por los entes externos que observan la performance de
los estudiantes, como por ellos mismos.
Seguidamente, se creyó indispensable desarrollar el concepto de manipulación
semiótica dado que los estudiantes se encuentran en la posición de sujetos manipulados
que asumen políticas educativas nacionales e institucionales, como en el caso de la
presentación del examen. Se recordó que:

Manipulación designa la relación factitiva (=hacer-hacer) según la cual un
enunciado de hacer rige otro enuncido de hacer. Esta estrutura modal tiene
como particularidade que, si los enunciados son formalemente idênticos
(ambos son /hacer/), los sujetos en cambio son diferentes 194.

En este caso, un enunciado de hacer rige a otro enunciado de hacer pues el
sujeto manipulador hace que el sujeto manipulado realice la conjunción o disjunción
entre un sujeto de estado y un objeto de valor. La competencia puede ser obtenida por la
acción de manipulación y convierte al manipulado en apto para hacer lo que se espera
de él. Si el manipulador no tiene las modalidades necesarias, debe primero adquirirlas se
193

Según el Eduardo Serrano, la competencia se entiende como un conjunto de modalidades cognitivas y
potestivas que permiten la significación. En el interior de la competencia cognitiva se distingue la
competencia modal y la semántica. La primera se caracteriza por la conjunción de un sujeto con el saber
que modaliza un hacer: saber procedimental (saber cómo). La segunda implica la conjunción con un
saber sobre el ser o hacer: saber proposicional (saber qué). Cfr. SERRANO, E. “El concepto de
competencia en la semiótica discursiva. Consideraciones semióticas sobre el concepto de competencia”.
En: Colección cuadernos del seminario en educación, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá, Grupo Apsis, 2003.
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COURTÈS, J. Análisis Semiótico del Discurso. Del enunciado a la enunciación. Madrid: Gredos,
1997, p. 158.
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trata de un manipulador manipulado195. Tal como ocurre con los estudiantes entorno a la
presentación del examen de estado.
Asimismo, la idea de la manipulación se halla directamente relacionada con el
deber hacer instaurado por un agente manipulador. Es por esto que este último
representa el tercer concepto por desarrollar, dado que el examen es consolidado como
un requisito indispensable para adquirir el grado de escolaridad media vocacional y
además para acceder a la educación superior. Por lo tanto, se pensó que dicho deber
hacer fundado representaba un factor que determinaba la forma en la que era concebido
el examen por parte de los estudiantes.
En un cuarto y quinto momento se indagaron las motivaciones e intenciones que
mueven a los sujetos a llevar a cabo la acción, por eso se desarrollaron conceptualmente
estos conceptos, porque fueron dos de los términos que se analizaron en la primera
etapa de la investigación y a partir de ellos se pudo definir desde el querer y deber ser,
el querer y deber estar, y el querer y deber hacer, si se deseaba o no realizar la prueba
decisiva ICFES. Dichas motivación e intención recayeron en la sanción que los
enunciadores hicieron de la prueba nacional. De igual manera, el estudio de los
enunciados de estado, propios del estudio de la intención, desencadenaron los estados
anímicos y pasionales de los sujetos. En consecuencia fueron los estados anímicos la
sexta categoría conceptual, dado que las sanciones también se soportan sobre las
pasiones que desencadenan los objetos.
Así se llegó al concepto fundamental y estructural de todo el trabajo, la noción
de sanción. Cabe recordar que si bien es cierto que los procesos de sanción son emitidos
por toda la comunidad educativa, la investigación únicamente se centró en determinar
las valoraciones hechas por los estudiantes en cuanto a la actuación llevada a cabo: la
presentación de la prueba nacional ICFES Saber 11.

3 ¿Cómo analizar la situación de presentación del examen bajo el enfoque
greimasiano?

Los resultados mostrados aquí constituyen una parte de los resultados generales
del proyecto. Para esta ponencia se expondrá el análisis inicial del proyecto que
enmarca la situación de presentación del examen de estado, pero desde el plano de la
195
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enunciación presupuesta, es decir, todas las condiciones que rodean la producción de los
discursos. Es necesario reiterar que el análisis principal de la investigación que se
efectuó se centró en la enunciación enunciada, lo manifiesto en los discursos escritos
por los jóvenes. Sin embargo, se considera pertinente hacer una reflexión general del
plano presupuesto para comprender la forma en que se producen tales discursos.
Al respecto, Courtés considera que un relato dado presenta en el nivel de su
manifestación textual, dos aspectos complementarios: la historia contada (llamada
enunciado-enunciado o enunciación enunciada) y la manera según la cual esa historia es
presentada (llamada enunciación-enunciada o enunciación presupuesta). Courtès
menciona estos dos ámbitos con los términos enunciado enunciado y enunciación
enunciada. Sostiene:

Un relato dado presenta, por ejemplo, en el nivel de su manifestación textual,
dos aspectos complementarios: de una parte, la historia allí contada, que
identificaremos con lo que llamaremos el enunciado enunciado; de la otra,
la manera segun la cual esta historia nos es presentada y que designaremos
como enunciación enunciada196.

Courtés afirma que todo enunciado presupone una operación de enunciación, por
eso el enunciado debe ser considerado como el objeto producido por el acto de
enunciación197. Claro es que los procesos de investigación semiótica se fundan a partir
de aquello que es presupuesto en los textos enunciados. Sin embargo, las prácticas
discursivas solo son producidas dentro de un universo social que termina las axiologías
y dan cuenta de las lógicas propias que permiten la construcción de enunciados.
Toda la situación e importancia que hasta el momento se le ha dado a las
pruebas de estado ICFES nacionalmente pueden ser definidas en términos de los
programas narrativos de prueba y de búsqueda. Según Fontanille, un programa
narrativo198 hace parte de una de las tres dimensiones de la actividad de lenguaje: la
acción. Las otras dos son la pasión y la cognición. El eje referido a la acción representa
la dimensión pragmática del lenguaje y tiene que ver con las transformaciones y con el
movimiento del discurso. Asimismo, el resultado de la acción permite presuponer las
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COURTÈS, J. Op cit., 1997, p. 355.
Idem, p. 355.
198 Courtés entiende el Programa Narrativo como una unidad sofisticada en la que un enunciado de hacer
rige o sobredetermina un enunciado de estado. De esta manera es posible analizar el plano del contenido
de un determinado discurso a partir de las oposiciones entre permanencia versus cambio, estatismo
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competencias y los medios para llevarla a cabo199. Existen formas de caracterizar tales
transformaciones y es a partir de lo que se conoce como esquemas narrativos canónicos,
llamados de esta forma debido a las convenciones culturales que permiten una
aprehensión y comprensión del discurso. Estos esquemas según Bertrand se comportan
como marcos generales de la organización narrativa, si no universal, al menos
transcultural. Designa la representación de un objeto semiótico reducido a sus
propiedades esenciales y por ende puede ser definido como una combinatoria abierta, un
sistema en el interior del cual el uso selecciona combinaciones particulares200. Dichos
esquemas puede ser de dos tipos: esquemas de búsqueda y esquemas de prueba.
Los primeros, es decir los esquemas de búsqueda, representan una forma de
transferencia de los objetos de valor entre cuatro actantes distribuidos en dos capas
distintas a saber: i) en el primer nivel se encuentran el sujeto y el objeto, cuyas etapas de
la acción son la competencia, la performace y la consecuencia, además, son definidos
por las conjunciones y disjunciones entre estos dos actantes; ii) en la segunda capa se
encuentran el destinador y el destinatario, destacándose claramente las etapas de
manipulación, acción y sanción. Por lo tanto, según esta forma narrativa es como se
definen los valores que son instaurados en los objetos que circulan en un grupo social.
Pero para definir un esquema de búsqueda es preciso pensar que solamente es
posible desplegar un programa narrativo de este tipo si el sujeto se halla disjunto de
aquel objeto que pretender buscar y, además, si se encuentra conjunto al deseo o al
deber de encontrar una conjunción con dicho objeto. En ese sentido, esta clase de
esquemas están apoyados sobre lo que semióticamente se conoce como una falta.
En este punto, cabe establecer la diferencia entre falta y carencia; la primera
implica el deseo o el deber de conjunción con un objeto de valor que desencadena un
programa narrativo que permite movilizar al sujeto para adquirirlo, mientras que en la
carencia, aunque representa también una disjunción con el objeto, no existe un deseo o
un deber de conjunción con el mismo, por lo tanto, el sujeto no actúa para buscar tal
conjunción. Los estudiantes próximos a presentar la prueba nacional se encuentran en
estado de falta, pues, en primera medida, no tiene los objetos de valor que instaura la
sociedad, y aunque puede existir en ellos un no deseo de conjunción, se hallan
conjuntos al deber que se les instituye socialmente. Son los valores circulantes en ese
199
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entorno que instauran el grado de necesidad de tales objetos hasta el punto de verse
manipulados para llevar a cabo la acción de presentar el examen por la necesidad de
ingresar al sistema social. En conclusión, puede que no estén conjuntos al querer
presentar el examen pero están conjuntos al deber social que se configura cuando
acceden a recibir instrucción en una institución académica, por tanto, se establece la
falta, en efecto, les hace falta, entre otras cosas, presentar el examen para ser bachilleres
y para ser universitarios. El hecho de que hayan aceptado un contrato de
institucionalidad escolar les instaura constantes faltas, entre ellas la del examen de
estado ICFES.
Los estudiante son entendidos en ese esquema como sujetos disjuntos a los
objetos de valor configurados socialmente, ¿qué tipo de objetos?, aquellos que se creen
necesarios para acceder a esferas sociales desde el punto de vista productivo y laboral.
Uno de esos objetos son los óptimos resultados alcanzados en la prueba de estado
nacional, dado que con ellos se ingresa a carreras universitarias y, luego de este proceso
formativo, se accede al mundo laboral.
De acuerdo con lo anterior, los estudiantes se ubican en la posición de sujetos
destinatarios, mientras que los objetos de valor son los resultados satisfactorios que es
posible alcanzar después de llevar a cabo la prueba nacional; pero, ¿por qué se
constituyen estos como objetos de valor? Precisamente porque a partir de la sanción
ejercida socialmente sobre las competencias y la actuación de los estudiantes se
posibilita, como ya se ha dicho, el ingreso a la educación superior y con ello las demás
facilidades de acceder al mundo laboral con carrera profesional. Pero no solamente los
estudiantes son afectados con los resultados que se obtienen, también la institución
educativa porque es claro que la importancia del examen de estado ICFES está
determinada por decisiones de la institución académica a la que pertenece el estudiante
que la presenta, en la medida en que los resultados determinan la imagen del plantel.
Sumado a lo anterior, entre las posiciones de destinadores y destinatários se
establece un contrato. Los lugares de destinadores manipuladores y judicadores de la
situación que se está analizando están ocupados en primera instancia por el sistema
educativo, los docentes y directivos de las instituciones educativas, los padres de
familia, las universidades que determinan el ingreso o no a estos claustros según los
resultados obtenidos.
Como se puede ver, el objeto de valor principal es la obtención de los resultados
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satisfactorios, dado que con ellos se adquieren otros como la posibilidad de elección de
la carrera o la universidad que quieran, y, consecuentemente, ingresar al sector
productivo y laboral. Se distinguen, además, los actores que ocupan los roles actanciales
de destinadores tanto manipuladores como judicadores. Para el primer caso,
destinadores manipuladores, se instauran las políticas del Estado colombiano aterrizadas
en la comunidad educativa que hacen hacer al sujeto para que se movilice y busque la
conjunción con los objetos de valor. Las universidades también ocupan este rol debido a
que el ingreso a éstas solo es posible a través de los resultados que se tengan con la
prueba; y los padres de familia, en algunos casos, motivan la presentación del examen.
En la posición de destinadores judicadores, se hallan en primer lugar el ICFES
como institución que evalúa los resultados, asimismo, la institución educativa a la que
se encuentra adscrita la estudiante, las universidades que determinan la selección de
quienes ingresarán a ellas teniendo como referente los resultados obtenidos, los padres
de familia y ellas mismas, en la medida en que sancionan su actuar a partir del
desempeño logrado. En las posiciones de antisujeto manipulador y judicador no se
reconocen actores, aunque sí es posible ver que la prueba y el factor circunstancial
tiempo pueden impedir la conjunción del sujeto con el o los objetos deseados; en
consecuencia, estos dos últimos actores se configuran como los antisujetos. No
obstante, sería necesario realizar una caracterización modal de la prueba de estado para
identificar si puede ser asumida como un actante.
Líneas más arriba se dijo que la situación de presentación de la prueba de estado
se podía analizar dentro del esquema narrativo de búsqueda y también dentro del
esquema de la prueba. Se puede desplegar un programa narrativo de prueba en el que
dos sujetos se disputan un mismo objeto de valor, esta situación se presenta en el caso
del ingreso a la educación superior donde los resultados obtenidos implican un cupo en
la universidad deseada. Se habla de la posibilidad de ingreso o el cupo universitario
como el objeto de deseo de los sujetos que toman posición en una etapa inicia llamada
confrontación o disputa para luego verse la etapa de apropiación del objeto de valor por
parte de uno y la desposesión del otro. Aunque en algunos casos los contrincantes no
llegan nunca a conocerse, se puede pensar en un programa de este tipo en la medida en
que las posibilidades de ingreso son limitadas por las universidades en cuanto al número
de cupos por carrera.
Apoyado en los trabajos de V. Propp, Courtés ha propuesto concebir un
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esquema narrativo canónico donde se puede articular todo el universo de un discurso a
partir de la sucesión de tres pruebas tradicionalmente llamadas la prueba calificante, que
permite al sujeto valerse de medios para obrar, aquí se tienen en cuenta los procesos de
aprendizaje, entrenamiento e iniciación; la prueba decisiva o principal que tiene que ver
con el objetivo central; y la prueba glorificante, que representa la sanción de la acción
llevada a cabo. Actualmente estas tres pruebas se recogen bajo el modelo canónico de
las tres esferas semióticas autónomas: manipulación, acción, sanción201.
En lo que consierne a esta última esfera, Courtès señala: “La sanción (o prueba
glorificante) presupone, no sólo al sujeto que cumple la acción (=prueba decisiva) para
la que ha sido precisamente juzgado, sino también otro sujeto, el que trae consigo la
sanción”202. Aparece entonces la pareja destinador vs destinatario cuya relación está
marcada por una orientación que da prioridad al destinador sobre el destinatario, es
precisamente lo que se encuentra en la sanción que opone al destinador (llamado
judicador) y al destinatario-sujeto que es sancionado por la acción que ha realizado203.
Pero el destinatario-sujeto es sancionado respecto a una relación contractual con
el destinador. Por tanto, es después de un contrato implícito o explícito que el
destinatario sujeto realiza la prueba decisiva y, después de cumplida, recibe su
retribución. Entonces, se reconoce la sanción como la prueba final del contrato,
mientras que la fase inicial corresponde a la manipulación instituida también por el
destinador manipulador que no necesariamente es el mismo judicador. Tanto la
manipulación y la sanción ejercidas por el destinador están situadas en la dimensión
cognoscitiva, en oposición a la acción del sujeto puesto en la dimensión pragmática. Tal
contrato, desde el punto de vista del destinatario-sujeto puede ser propuesto o impuesto
por el destinador-manipulador y la verificación de su actuación es efectuada por el
destinador judicador bajo el marco de la sanción.
El contrato que se instaura entre los actantes destinador-destinatario, se instituye
en el marco de un universo axiológico donde los objetos representan el sistema de
valores que opone y marca los valores en juego sea positiva o negativamente, fuera de
esto no tiene razón de ser la sanción ni incluso la manipulación, respecto a este sistema
el destinatario-sujeto es movilizado o incitado a efectuar tal recorrido narrativo y en
relación con éste será juzgado por su actuación. A continuación se especifican cada una
201
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de las etapas expuestas del esquema narrativo para el sujeto de hacer bajo el modelo de
las esferas semióticas autónomas: manipulación, acción-sanción.
La fase de la adquisición de las competencias o manipulación está constituida
por los pasos previos a la presentación de la prueba de estado ICFES, por lo tanto, es el
momento en el que se adoptan las medidas necesarias para preparar a los jóvenes para la
acción a la cual se enfrentarán, se presentan simulacros 204 y muchos optan por
inscribirse en instituciones de preparación para el ICFES.
La institución en la que se llevó a cabo la investigación se preocupa por el
desempeño de sus estudiantes en estas pruebas. Esto permite que el colegio sea
catalogado dentro de las instituciones con el apelativo de muy superior en el ámbito
nacional. Tal esfuerzo es consecuencia del trabajo que se efectúa en todos los grados,
pues desde primero primaria se vela porque la evaluación esté asociada con el tipo de
preguntas o forma de evaluar del ICFES en el examen que se presenta en undécimo
grado. Es por esto que esporádicamente se aplican pruebas para “medir” el desempeño
de las estudiantes en asignaturas como matemáticas, inglés, lenguaje, ciencias sociales y
ciencias naturales.
Otras estrategias adoptadas por la institución para preparar a las estudiantes son,
por un lado, el desarrollo de compendios de pruebas organizadas en libros en los grados
tercero, noveno, décimo y undécimo. El material se encuentra disponible en la
biblioteca del colegio y debe ser desarrollado por las docentes de las asignaturas que se
evalúan en el ICFES en conjunto con las estudiantes de dichos cursos y haciendo la
explicación del tipo de pregunta y las razones por las cuales una respuesta es correcta y
no otra. Además durante el año se desarrollan alrededor de cinco simulacros para el
grado once que se aplican en un día y medio cada mes y que tratan de ser lo más
parecidos a la realidad del examen en cuando al tipo de preguntas, organización de la
prueba, material, disposición de tiempo, entre otras. También los resultados de cada
simulacro son analizados detalladamente a partir de gráficas con las cuales se pueden
determinar las debilidades y fortalezas en el tipo de competencia evaluada en cada
asignatura.
Cuando se entregan los resultados de cada prueba, son mostrados a las docentes
para que se identifique en qué temáticas se debe hacer mayor énfasis. Además, el
204
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estudiantes el día del examen.
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material es nuevamente retomado en un espacio que se destina dos semanas antes de la
prueba nacional conocido como Intensivo ICFES. Durante este periodo, se lleva a cabo
la resolución y explicación de los simulacros con la ayuda y asesoría de las docentes de
las materias básicas que serán evaluadas. Igualmente, se desarrollan otras pruebas que
se utilizaron en años anteriores en el examen de estado. En efecto, en este tiempo el
horario habitual de clases es modificado para dar mayor énfasis a las materias objeto de
evaluación del ICFES; por tal motivo, no se ven asignaturas como ética, religión,
educación física o expresión corporal que no tienen participación en la evaluación
nacional.
De igual forma, dentro de la fase previa a la presentación de la prueba, la
institución acostumbra a llevar a cabo la ritual conocido como la bendición de los
lápices. En el todas las alumnas son instadas a confesarse y a asistir a una misa con la
presencia de algunas profesoras y directivas. La ceremonia consiste en entregar a cada
estudiante el lápiz con el que marcará las respuestas el día de la prueba. Dichos lápices
son ofrecidos a Dios y bendecidos por el capellán.
Todas las actividades descritas anteriormente representan el momento previo de
adquisición de competencia para llevar a cabo la presentación de la prueba que dentro
del esquema canónico narrativo constituye la fase de acción Sin duda alguna esta etapa
correspondió al momento de la presentación de la prueba de estado, aquella para la cual
se ha hecho la preparación.
La última etapa del esquema es la fase de sanción, en el caso que se analiza,
representa la situación posterior a la presentación de la prueba. Luego de publicados los
resultados oficiales en la página web del ICFES, la institución creó una tabla con el
desempeño de cada alumno en cada asignatura y se envió a los correos de las docentes
para dar a conocer los resultados. Según lo visto, se encontró un desempeño
significativamente alto en la totalidad de estudiantes, tres de ellos se destacaron en el
primer puesto nacionalmente.
En esta

fase

del

esquema canónico narrativo se

evidenciaron los

reconocimientos públicos tanto para las instituciones educativas como para los
estudiantes destacados. Esta etapa se puede ver mediante la premiación que se llevó a
cabo en un acto público en una izada de bandera donde se destacó el desempeño
mostrado por los estudiantes. Se nombraron los mejores puntajes en las diferentes
asignaturas y se recalcó el puesto ocupado por la institución: número uno
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departamentalmente y octavo puesto en el orden nacional. También, se envió una carta
vía e-mail cuyo destinador fue la rectora de la institución. En ella se dio a conocer a la
comunidad educativa (padres, docentes, directivos, estudiantes) los logros del colegio
frente a la prueba.
Clara la situación de presentación del examen, la investigación continúa con el
análisis del corpus seleccionado, esto es, los discursos emitidos por los estudiantes antes
de la performance, después de conocidos los resultados y, finalmente una comparación
entre algunas de las categorías recurrentes en los dos momentos. Con el propósito de
delimitar el asunto de esta ponencia, se mostró el análisis de la situación general de la
presentación de la prueba nacional vista a la luz del esquema canónico narrativo.

4 A manera de conclusión

El texto presentado en esta ponencia representa un acercamiento de las prácticas
semióticas con los ambientes académicos. Constituye una parte del proyecto de
investigación relacionado con las valoraciones que subyacen en los jóvenes estudiantes
colombianos con respecto a la situación de presentación de la prueba nacional para
culminación del nivel media vocacional y el ingreso a la educación universitaria. En
este trabajo se hizo un análisis de la situación general que enmarca la presentación de
esta prueba y se realizó bajo el modelo semiótico de las tres esferas semióticas:
manipulación, acción, sanción.
La semiótica greimasiana se constituye como un modelo científico que piensa
sistemáticamente sobre procesos significativos. Se interesa por el análisis de diversas
prácticas culturales para analizar fenómenos sociales. Asimismo, permite ver que este
tipo de análisis no solo se reduce a textos de carácter narrativo, sino que se puede
aplicar para el estudio detallado de otra clase de discursos con el fin de identificar el
sentido. Además, facilita el descubrimiento de valoraciones que permiten evaluar las
representaciones sociales de una cultura frente a un fenómeno o situación.
El análisis semiótico que se hizo permitió hacer uso de la disciplina que
interroga por las prácticas de sentido en una sociedad. Hasta el momento no se había
analizado la posición de sujetos manipulados, esta investigación representó una muestra
de lo que acaece dentro de las instituciones educativas con respecto a las expectativas y,
sobre todo, el nivel de relevancia que le dan los jóvenes al examen de estado. En ese
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sentido, el método analítico propuesto por la semiótica greimasiana contribuyó a hacer
evidentes valores sociales que permean las producciones discursivas. El modelo
empleado permitó hacer un recorrido por la enunciación con la ayuda de
esquematizaciones que posibilitan el análisis de los contenidos de los enunciados que
construyen los informantes sobre una situación particular, en este caso, la presentación
del examen nacional.
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SEMIÓTICA DA LITERATURA I
Verônica Maria Biano Barbosa (UnB)

Traço e prosa : intertextualidades em preto e branco presentes na obra
“L’Étranger”, de Albert Camus e José Muñoz
Tace and prose: intertextualities in black and white within “L’Étranger”, by
Albert Camus and José Muñoz

Resumo: O texto apresenta uma análise da obra L´Étranger (O Estrangeiro), de Albert Camus e José
Muñoz. Trata-se de uma edição específica editada pela Futuropolis/Gallimard por ocasião do centenário
de nascimento do escritor argelino. A obra é um texto sincrético que congrega texto literário, texto
imagético e texto editorial. A abordagem analítica é feita sob a luz de pressupostos teóricos da Semiótica
Discursiva, procurando-se evidenciar mecanismos de arquitetação do discurso, notadamente sob o viés da
intertextualidade.
Palavras-Chave: Intertextualidade. Texto sincrético. Literatura e Outras Artes.
Abstract: This paper analyzes the work “L’Étranger” (The Outsider) by Albert Camus and José Muñoz.
It is a specific edition by Futuropolis/Gallimad, in reason of the 100 anniversary of the argelian writer.
The work is a syncretic text that congregates literary text, imagetic text and the editorial text. The
analitical approach is constructed under influence of the Discursive Semiotics, trying to evidentiate
mechanismes of discourse’s architecture, notably under the bias of intertextuality.
Keywords: Intertextuality. Syncretic text. Literature and other arts.

1. A obra

A obra que intencionamos analizar surgiu na ocasião das comemoraçõe do
centenário de nascimento do escritor argelino Albert Camus. Trata-se de uma edição de
luxo ilustrada, de O Estrangeiro, texto literário mais célebre do escritor, prêmio Nobel
de Literatura de 1957. Nossa análise parte de um romance: um discurso produzido por
um autor e veiculado por um narrador e personagens, que se dirige a um destinatário, o
leitor.
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Todavia, há ainda outros elementos de construção de sentido que se apresentam
em nosso estudo, tornando-o mais complexo e, ao mesmo tempo, mais rico em
interesse. A obra entrelaça em si o texto literário camusiano, o texto imagético do
desenhista argentino José Muñoz e o texto editorial de Didier Gonord. São, portanto,
três elementos que, imbricados, fazem surgir um novo texto, sincrético, que se oferece
ao leitor não como a soma de suas partes, mas como um todo, singular em suas próprias
possibilidades de criação de sentido.
É importante ressaltar nosso entendimento sobre o sentido do objeto estético,
pois ele interfere diretamente em nossa compreensão da obra em si. Sendo o sentido
interpretado a partir da multiplicidade semântica da palavra, pensamo-no como
significado e como percepção. A ambivalência da palavra se materializa, então, na
multiplicidade de perspectivas que são oferecidas ao leitor/observador. A obra constróise por processos relacionais. Em nosso entendimento, o seu significado não lhe é uma
característica intrínseca, não está concentrado em si como algo a ser desvelado pelo
sujeito. Tampouco a compreendemos como objeto vazio de significação, cujo sentido
lhe deva ser concedido unicamente pelo sujeito observador. Nosso ponto de vista nos
faz enxergar essa construção de sentido da obra não a partir de qualquer dicotomia entre
sujeito e objeto, mas por meio da relação que se estabelece entre ambos, em um regime
de interação, de relação intersubjetiva.
Sendo assim, apontamos o caráter profundamente relacional que fundamenta
nossa obra-objeto. O conceito da obra cauca-se na intersubjetividade. Os desenhos de
Muñoz são, em si, objetos autônomos. Porém, são também respostas à leitura que o
quadrinista faz do texto de Camus e, a partir da montagem da obra, as imagens, que são
também texto, são colocadas em relação ao texto literário. A realização gráfica de
Didier Gonord insere-se como elemento unificante dos textos linguístico e imagético,
compõe o projeto dialógico da obra e imprime sua própria percepção de ambos os
textos. Esse terceiro elemento talvez seja o menos autônomo, pois sua existência fundase na copresença dos outros textos. Todavia, não há hierarquização entre os
componentes, e o texto editorial cumpre função análoga aos outros na arquitetura
textual.
A segunda acepção de sentido, compreendida como percepção, efetiva-se na
obra desde sua concepção. Tirante Camus, tanto Muñoz quanto Gonord oferecem ao
leitor um trabalho que exprime suas próprias percepções e coloca-as em diálogo. Mas é
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o leitor, sujeito observador do objeto estético, que desfruta do sentido completo da
experiência perceptiva que a obra traz. Deste modo, compreendemo-no como sujeito
actante no processo de significação da obra, na medida em que o objeto é criado na e
pela experiência. Deparamo-nos, então, com um falso empasse: o livro, objeto material,
não existiria sem o leitor? Sim e não. Como ressaltamos anteriormente, a concepção da
obra funda-se em processos de relações intersubjetivas. A fusão de experiências
perceptivas de Muñoz e Gonord cria, então, um objeto, uma obra literária. Este é o seu
primeiro momento de existência. Após isso, esse objeto material realizar-se-á
novamente nas experiências de leitura e usufruto dos leitores, de modo que cada leitura,
ainda que feita pelo mesmo sujeito, seja única, válida e verdadeira.
A obra existe a partir da experiência, sendo o ponto de vista do observador que
cria o objeto. Destarte, a análise que empreendemos não foge à experiência subjetiva,
pois também se configura a partir de uma experiência com o objeto, uma vez que parte
de nossa própria relação com a obra. Este contato suscita experiências anteriores e é
construído a partir de nossa própria bagagem de conhecimento, que nos possibilita
realizar a leitura e construir a obra e o sentido que aqui erigimos. É neste sentido que,
segundo Eric Landowski 205 , postulamos a obra como um processo muito mais que
como um objeto material, pois nela agregam-se as experiências, as intenções e o labor
dos autores, o objeto material fruto desta relação com sua gama de possibilidades e a
recepção e sensibilidade do sujeito observador.
Assim, surgem questões a serem respondidas antes de iniciar um outro processo
sobre a obra, o de análise. Se a matéria trabalhada é caucada em subjetividades,
constituindo-se como uma outra subjetividade em si mesma e oferecendo-se à
subjetividade do leitor, como analisá-la objetivamente? O que buscar neste estudo,
tendo em vista as multiplas possibilidades colocadas na e pela obra? A resposta para a
primeira questão foi-nos colocada aos poucos ao longo das investigações teóricas
realizadas. Compreendemos que, aqui também, é a perspectiva do observador que dita o
caminho da análise. A resposta para a questão ‘como analisar?’ é tão subjetiva quanto
nosso objeto. Depende. Depende do olhar do observador e do foco que ele concede à

205

LANDOWSKI, E. O olhar comprometido. Tradução de Ana Claudia de Oliveira e Márcia da Vinci de
Moraes. Revista Galáxia, São Paulo, n. 2, 2001. p. 19-56. Disponível em:
<http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/view/1241/ 747>. Acesso em: 26 junho. 2016.
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sua observação. Buscamos, então, aclarar os mecanismos de arquitetação da obra pelo
viés da intertextualidade.

2. O filme

Temos em mãos uma obra firmada em relações intertextuais. De início, ela
evoca um texto literário canônico, ordinariamente vinculado em forma de prosa, dotado
de forma própria da escrita literária e desprovido de qualquer texto imagético em sua
estrutura. Este texto fora transformado a partir da copresença das figuras. As imagens
foram pensadas como objetos tributários do texto camusiano. São construções
imagéticas ligadas diretamente ao texto literário, assim como também são
ambientações, imagens psicológicas da atmosfera camusiana. Elas são menos
ilustrações que acompanham o texto com a função de mostrar cenas ou passagens que
elementos de composição dialógica com a instância literária.
O trabalho de edição modifica o texto, transformando, assim, a leitura e
recepção do observador em relação à experiência com a escrita realizada por Camus. A
sua estrutura, sua organização espacial e parágrafos são repensados e reorganizados
nesta nova obra. Em um primeiro olhar sobre a forma que se apresenta, uma outra
estrutura narrativa é evocada: as linhas do texto, da maneira como dispersadas na
página, recordam versos livres. A prosa de Camus parece ter sido remodelada sob forma
de poema que, pela extensão e pelo conteúdo, suscita poemas épicos, como os de
Homero. Assim, Mersault é equiparado, por um processo eidétivo, a Ulisses, por
exemplo. A imagem, aqui, completa a reformulação da recepção do texto camusiano por
parte do leitor. Como no episódio em que, após ser preso, a personagem traça reflexões
sobre sua situação de encarceramento, e o texto editorial coloca topograficamente em
evidência os ‘versos’ seguinte: “Não, não tinha saída / E ninguém pode imaginar o que
são / As tardes na prisão”206. Após isso, sucedem-se duas páginas duplas (fig. 1 e fig. 2)
nas quais o puro jogo entre preto e branco revelam imageticamente o que são, para essa
personagem, as tardes na prisão. A cor preta que envolve todo o espaço e afoga
Mersault, os traços mais grossos e circulares que contornam a cabeça aparente, a luz
sobre a face e depois o branco que tudo aclara, que invade e perturba a visão, antes no
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CAMUS, A.; MUÑOZ, J. L’étranger. Paris: Futuropolis/Gallimard, 2013, p. 101.
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escuro, desfaz a percepção das formas suscitando o caótico, o disforme, o incerto. O
rosto se desfaz em formas circulares, vertigem, confusão psicológica e desconforto.

Figura 1

Imagem de José Muñoz, texto de Albert Camus, concepção gráfica de Didier Gonord. Fonte: (CAMUS,
A.; MUÑOZ, J. Op. Cit., 2013, p. 102-103).
Figura 2

Imagem de José Muñoz, texto de Albert Camus, concepção gráfica de Didier Gonord. Fonte: (CAMUS,
A.; MUÑOZ, J. Op. Cit., 2013, p. 104-105).
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Ao abrir o livro, o leitor se depara imediatamente com uma estrutura que
perpassará toda a obra: a oposição fundamental entre preto e branco à qual nos
atentaremos mais adiante. O leitor acessa o objeto por meio de um blackout, de uma
dupla de páginas pretas que marcam o início da atmosfera do texto e o separam do
mundo real. Como a tela inicial de um filme. Há aqui uma manipulação do observador
realizada por um mecanismo intertextual de adaptação de uma técnica de aproximação
do público realizada pelo cinema. Após isso, há uma imagem em composição, com
figuras geométricas e motivos que remetem a uma atmosfera africana, imergindo o
leitor no contexto argelino da obra (fig. 3). Nota-se a primazia da imagem na estrutura
de apresentação do texto. A imagem ambienta, cria terreno propício para que o
observador mergulhe completamente no que está prestes a descobrir. Só depois disso é
que aparecem as palavras.

Figura 3

Imagem de José Muñoz. Concepção gráfica de Didier Gonord. Fonte: (CAMUS, A.; MUÑOZ, J. Op.
Cit., 2013).

A expressão da autoria destaca o nome do escritor argelino e insere José Muñoz
por meio da inscrição “acompanhado dos desenhos de”, após o título do romance. A
logomarca das casas de edição “Futuropolis Gallimard” aparece logo abaixo, seguida da
informação “texto integral”, relativa ao texto literário presente. Seguindo ainda o
modelo filmico, no qual as informações de autoria de cunho mais técnico são creditadas
no fim, a creditação autoral a Didier Gonord só é feita na ultima página, sob o título
Anais Eletrônicos . 155

“concepção e realização gráfica”, junto da especificações da obra: “Esta obra foi
impressa em junho de 2014 sobre papel Munken Pure 150 g. Impresso de encadernado
na Itália, por Lego. Fotogravura: Sphinx”.
Toda a obra é organizada a partir de uma perspectiva fílmica. “Um filme preto e
branco nunca feito sobre O Estrangeiro”, como postula Muñoz 207 . De fato, o texto
editorial exerce sobre o texto literário função de edição cenográfica. O passar das
páginas funciona como a passagem de uma cena a outra no filme. Para tanto, a
topografia do texto romanesco e das imagens, bem como os cortes e o apuramento do
texto que figuram em cada página são escolhas cruciais para o efeito tencionado. A obra
evoca um constante movimento expresso no ritmo das palavras, nos cortes, nas
imagens. A dispersão dos blocos de texto (fig. 4), que não necessariamente
correspondem à divisão dos parágrafos proposta por Camus, cria um movimento de
leitura, coloca o leitor em dúvida quanto ao gênero literário da obra.

Figura 4

Imagem de José Muñoz, texto de Albert Camus, concepção gráfica de Didier Gonord. Fonte: (CAMUS,
A.; MUÑOZ, J. Op. Cit., 2013, p, 6-7).

Stéphanie Bujon. Albert Camus L’Étranger accompagné par les dessins de José Muñoz. Disponível
em: <http://www.dailymotion.com/video/xrl26w_albert-camus-l-etranger-accompagne-par-les-dessinsde-jose-munoz_lifestyle> . Acesso em 6 jul. 2016.
207
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3. A linguagem

A narração de Mersault flui sobre a página em uma estrutura de presentificação
do discurso. Em francês, idioma original do texto literário, há duas formas de passado
gramatical: o passé simple (passado simples) e o passé composé (passado composto),
cada uma com suas particularidades e empregos na estrutura de pensamento que a
língua francesa expressa. Tal diferenciação é inexistente no português e as duas formas
podem ser traduzidas para o pretérito perfeito. Normalmente, utiliza-se o passé simple
na escrita romanesca. Camus quebra essa estrutura ordinária ao empregar o passé
composé em sua obra. Segundo Jean-Paul Sartre,

Foi para acentuar a solidão de cada unidade frasal que Camus escolheu
construir sua narrativa no passé composé. O passé simple é o tempo da
continuidade. “Il se promena longtemps”: essas palavras nos remetem a um
mais-que-perfeito, a um futuro; a realidade da frase é o verbo, é o ato, com
seu caráter transitivo, com sua transcendência. “Il s’est promené longtemps”
dissimula a verbalidade do verbo. O verbo é rompido, quebrado em dois: de
um lado encontramos um particípio passado que perdeu toda a
transcendência, inerte como uma coisa, e de outro o verbo “être”, que tem
apenas o sentido de uma cópula que liga o particípio ao substantivo como o
atributo ao aujeito. O caráter transitivo do verbo se desvaneceu, a frase se
congelou; sua realidade agora é o nome. Em vez que se lançar como uma
ponte entre o passado e o futuro, a frase não é nada mais que uma pequena
substância isolada que se basta a si mesma208.

O narrador fala ao leitor por meio de construções linguísticas presentificantes,
ainda que referentes ao passado. “Cada frase é um presente” 209 . Enxergamos nessa
escolha fundamental de estrutura verbal um mecanismo particular de debreagem
enunciativa. A escolha do tempo verbal utilizado, o passé composé, aproxima o discurso

da oralidade, brinca com os limites entre literatura e mundo real, tenta apagá-los.
Equipara o discurso de Mersault àquele que o leitor/observador elabora em sua leitura.
A opção verbal projeta a própria realidade no enunciado, um ‘aqui’ e ‘agora’ tão vívidos
quando o ‘eu’ professado pelo narrador.

4. O ator

208

SARTRE, Jean-Paul. “Explicação de O Estrangeiro”. In Situações, I. Tradução: Cristina Prado. São
Paulo: Cosac Naify, 2005, p. 129-130.
209 Idem, p. 129.
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A construção do narrador no texto imagético é carregada de relações
intertextuais. O artista cria um personagem já existente, ainda que no romance quase
não haja indicações sobre a aparência da personagem. Muñoz lança seu Mersault (fig. 5)
após a apresentação do título e autores, antes do anúncio que revela o início da primeira
parte do romane. Aí, vemos a figura de um homem em primeiro plano, levemente de
perfil, meia idade, vestido com um terno - o que denota uma formalidade , porém não é
muito rígida pois permite que a gravata esteja um pouco afrouxada. Atrás de si há um
fundo composto por formas geométricas em que sevislumbra uma outra personagem
masculina. O segundo homem é construído por uma silhueta de luz e sombra a partir de
traços. Seu corpo não possui definição precisa, vemos suas vestes, feitas por linhas mais
grossas que as do primeiro homem. Seu rosto de perfil é invadido pela luz, pelo branco
da página, e seus traços étnicos o diferenciam do outro. Talvez seja árabe. A luz que
atinge o homem do primeiro plano o inunda também, porém não o desfigura. Este está,
claramente, sob o feixe que o coloca em evidência.
Este Mersault se assemelha bastante à figura do escritor. De fato, segundo
Muñoz, ele fora construído tendo como base dois rostos: o de Camus (fig. 6) à época da
escrita do romance e o do ator estadunidense Robert Mitchum (fig 7), considerado um
dos melhores atores hollywoodianos na década de 1950.

Figura 5
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Imagem de José Muñoz, texto de Albert Camus, concepção gráfica de Didier Gonord. Fonte:
(CAMUS, A.; MUÑOZ, J. Op. Cit., 2013, p. 4).

Figura 6 - Albert Camus

Fonte: (< http://expresszine.com/albert-camus-5-unknown-facts/>. Acesso 18 jun. 2016).
Figura 7 - Robert Mitchum
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Fonte: (< https://br.pinterest.com/Bobcb57/robert-mitchum/>. Acesso 18 jun. 2016)

5. A luz

A oposição fundamental que decidimos abordar nesta investigação é a da cor: o
preto e o branco que arquetetam toda a obra. Influenciado notadamente pelo cinema e
pelos quadrinhos dos anos de 1940 e 1950, o quadrinista expressa sua relação com este
par cromático como um modo de realidade. O contexto histórico em que Camus se
insere também é propício para uma percepção em preto e branco. Existencialista, ainda
que não o quisesse, sua visão do mundo pós-guerra, devastado, solitário, desprovido de
sentido e indiferente, traz a tona essa par cromático. Camus, no momento de publicação
de O Estrangeiro está em Paris, a Paris cinza do inverno e da falta de sol do continente
europeu.
Se o preto, o branco e suas escalas são tão presentes, Albert Camus, por outro
lado é um “homem do sol” e Paris, contudo, é a “cidade luz”. A pluralidade de sentidos
invade também esse aspecto. O preto e branco é luz e sombra, claro e escuro, omissão e
revelação. Na página branca são marcadas palavras, manchas pretas que criam
significação. A literatura, via de regra, é preta e branca. Ocorre nesta obra uma
extrapolação do que já é convencionado. Os traços pretos das páginas literárias são
estendidos para as linhas desenhadas em nanquim, criando mais significação. O
percurso da prosa é alterado, versos e silêncios são tecidos e a narratividade, processo
de transformação de um estado a outro, é transformada (fig. 8). Os elementos eidéticos e
cromáticos se (con)fundem. Cor é forma.
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A obra é profundamente iluminada. A luz age como corporificação de algo
incorpóreo. Ela encarna um elemento que interage com o observador, figurativiza
temas. Como criar o sol, elemento fundamental nesta obra romanesca do que nos
ocupamos? Através da luz que ele emana. O branco da página é como um mar de
luminosidade, o céu da costa norte da África. A luz envole e afoga as palavras, traga o
narrador, chama e provoca o leitor. O branco que envolve as palavras e preenche os
espaços entre a escritura, o desenho e o fim da página é elemento tão significante
quanto o preto dos traços e das letras.

Figura 8

Imagem de José Muñoz, texto de Albert Camus, concepção gráfica de Didier Gonord. Fonte: (CAMUS,
A.; MUÑOZ, J. Op. Cit., 2013, p. 76-77).

Goethe, em sua Doutrina das cores 210, coloca em evidência o cunho subjetivo
da relação do sujeito observador com o objeto estético quando destaca a interpretação
das cores a partir dos olhos, órgão da visão. Com isso, ele lança uma recusa da ótica
mecanicista da análise cromática, postulando a existência da cor como fenômeno que
ultrapassa a física. O autor trata do fenômeno cromático como a experiência da relação
entre luz, olhos e objeto.

Atentamos para o fato de o processo de percepção de um

objeto estético começar pela visão. O primeiro elemento notado é o eidético. Repara-se
nas formas antes de adentrar os conteúdos. As formas já são, aliás, conteúdo. Após isso,
210

GOETHE, Johann Wolfgang von. Doutrina das cores. 2 ed. Sao paulo : Nova Alexandria, 1996.
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a luz “que golpeia a vista do sujeito – a luz, que é o patamar mais profundo da
visualidade”211 intervém nos olhos e permite a experiência da cor.
Nossa percepção do mundo, normalmente, se dá em cores. Por isso é
interessante a afirmação de Muñoz do preto e branco como um modo de realidade. Este
é um modo de realidade artístico, figurativo. O emprego do preto e branco na obra sobre
a qual nos debruçamos realiza um movimento paradoxal de distanciamento e
aproximação da realidade. Ele distancia porque nos apresenta uma verdade falsa.
Exergamos em cores, como dito anteriormente, esta é a nossa realidade natural. Porém,
ele aproxima na medida em que reconhecemos e aceitamos tal realidade não natural. A
luz que emana do texto parece compensar a ausência de outras cadeias cromáticas e
concede valor de veracidade porque reconhecemos o objeto como objeto-estético, como
criação artística.
Os olhos criam experiências: movimento, profundidade, leveza e peso sobre a
tela plana. A visão integra outros sentidos: o observador que vê e ao mesmo tempo
sente, toca utilizando somente a visão. Como a toalha felpuda ou o veludo macio que
quando postos em tela são capazes de nos provocar sensações táteis. Ou como a visão
do sol, que embaça a vista pela claridade intensa e pelo reflexo perturbador que sai do
punhal de outrem e leva o narrador camusiano a disparar o gatilho contra o árabe. Neste
caso, vemos e sentimos. Vemos através das palavras, da narração e também através da
luz, do branco e do preto. E nisso, na experiência, o processo relacional entre
observador e objeto se realiza e a obra acontece.

Considerações finais

Buscamos neste estudo, ainda que de maneira inicial, apontar o caráter
fundamentalmente intertextual que possui a obra alvo de nossas análises. Partindo de
seu conteúdo e chegando à forma como ele se apresenta, há constantemente a evocação
a outras obras, a utilização de estruturas e mecanismos de outros gêneros textuais e artes
e a transformação destes textos e estruturas. Procuramos lançar luz sobre esta obra,
exercício laboral de expressões, tendo em vista a profícua gama de experiências que é
ofertada ao leitor/observador. Pensamos nosso objeto como um processo, portanto,
interessa-nos pensar desde sua gênese até sua realização final que se dá no momento em
211

GREIMAS, A. J. Da imperfeição. Tradução A. C. de Oliveira. São Paulo: Hacker Editores, 2002, p.

26.
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que a subjetividade do leitor descobre a obra. Propomos aqui uma abordagem de leitura
que está para além do literário e do imagético, que, por meio do movimento, alcança a
esfera cinematográfica. Por fim, a partir dessa perspectiva, apontamos o que
consideramos um elemento fundamental à obra: a luz.
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Do amor e outros vexames: a presença de pudor na elegia latina
On love and other vexations: the presence of pudor in Latin Elegy212

Resumo: apesar de sua conexão com a autoestima, a vergonha instala-se a partir de uma sanção social
exterior ao sujeito e, por isso, estabelece-se no eixo da intersubjetividade, por uma relação de dominação,
que instala um sentimento de inferioridade e dá azo à manipulação. Modalidades de vergonha aparecem na
medida das consequências que ela acarreta, mas, depois de instalado seu dispositivo modal, o
desencadeamento passional não requer mais intervenção externa, pois um sentimento de indignidade
ocupa o sujeito. Também na Antiguidade clássica, a vergonha e a impudência colocam o sujeito no centro
das atenções sociais e de sua própria percepção da forma como o mundo o vê e julga. Dada a variedade
lexical e a complexidade e especificidade da descrição do conceito de vergonha em latim, serão
apresentados trechos de poemas elegíacos, que compreendem situações em que está presente o conceito de
vergonha, desde que lexicalizado exclusivamente pelo termo pudor.
Palavras-Chave: Vergonha 1. pudor 2. Elegia Erótica Latina 3. Semiótica das Paixões 4. Retórica
aristotélica 5.
Abstract: despite its connection with self-esteem, shame emerges from a social sanction produced outside
the subject and, therefore, is set itself on the axis of intersubjectivity, in a relation of domination. A sense
of inferiority is then installed, giving rise to manipulation. Modalities of shame appear in accordance with
the consequences it entails, but once its modal device is installed, the expected succession of passionate
states requires no further external mediation to occur, for a feeling of indignity occupies the subject. In
Classical Antiquity, too, shame and impudence place the subject in the center of social attention and of his
own perception of the way the world sees and judges him. Given the lexical variety of the concept of
shame in old Latin, as well as its complexity and specificity in terms of description, this paper will present
excerpts of elegiac poems with situations in which the concept of shame is present, provided that it is
lexicalized exclusively by the term pudor.
Keywords: Shame 1. pudor 2. Latin Love Elegy 3. Semiotics of Passions 4. Aristotelian Rhetoric 5.

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus,
rumoresque senum seueriorum
omnes unius aestimemus assis !
(Cat. Carm. V)213
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O autor deseja agradecer à FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Brasil)
pela concessão de uma bolsa de estudos que lhe permitiu desenvolver seu pós-doutoramento na França,
de que este texto representa um dos resultados (grant #2015/02415-9, São Paulo Research Foundation FAPESP)..
213
Extraído de CATULLUS, Gaius Valerius. The poems of Catullus. Translated with commentary by
Peter Green. Berkely, Los Angeles (CA-USA) / London (UK): University of California Press, 2005, p.
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Uma mulher que é como a própria Lua:
Tão linda que só espalha sofrimento
Tão cheia de pudor que vive nua.
(Vinicius de Moraes, Soneto do Corifeu)214

Explorar e procurar melhor compreender os mecanismos pelos quais age a
vergonha, bem como suas implicações sociais, filosóficas, religiosas e psicológicas,
constitui contemporaneamente o empenho de estudo de vários domínios do
conhecimento e esferas da atividade humana. O domínio da psicologia, por exemplo,
concentra grande número de estudos teóricos e clínicos, como parte do esforço para
desvendar a alma no vasto território das emoções básicas e sociais. Embora muito
numerosas e ainda não consensuais as abordagens e tentativas de definição do que seja a
vergonha, uma delas interessa em particular por situá-la em função do campo sígnicogestual que ela manifesta:

A vergonha é sobretudo um comportamento facial, que se manifesta em uma
tripla dimensão: facial, fenomenológica e visceral. Os sinais faciais de
vergonha são aparentes: a cabeça pende, os olhos se abaixam ou são
desviados ou as faces coram. Em termos fenomenológicos, sentir vergonha é
sentir-se visto e intensamente diminuído. A exposição é um traço inerente à
experiência íntima da vergonha215.

Como dado empírico, seria possível identificar o sentimento da vergonha com
esses sinais manifestos, principalmente o corar das faces, mas o senso comum e a
experiência mostram, já de saída, que tal manifestação depende de vasta gama de
fatores, que variam principalmente em função da extensidade e da intensidade da
experiência vivida. De todo modo, não é descabido propor o rubor das faces como uma

48, que poderia ser traduzida em versão decassilábica, por ex. deste modo: “Vivamos, minha Lésbia, e
nos amemos, / e os boatos dos velhos mais austeros / estimemo-los todos um só asse” (quando não
vierem indicadas, as traduções serão sempre do autor deste texto). O poema (ou Carmen) 5 de Catulo foi
escrito em hendecassílabos falécios, logo, ele não tem nenhuma relação formal com a poesia elegíaca,
no entanto, o assunto e o sentido geral quadram muito bem ao universo da elegia amorosa romana,
motivo pelo qual ele foi usado aqui como epígrafe.
214
MORAES, V. de. Orfeu da Conceição. Tragédia carioca em três atos. Disponível em:
<http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/teatro/pecas/orfeu-da-conceicao> (acesso em 17 fev. 2017).
215
Shame is primarily facial behavior, manifesting on three dimensions: facial, phenomenological, and
visceral. The facial signs of shame are demonstrable: the head hangs, the eyes are lowered or averted,
or the face blushes. Phenomenologically, to feel shame is to feel seen, acutely diminished. Exposure is
an inherent feature of the inner experience of shame (KAUFMAN, G. The psychology of shame: theory
and treatment of shame-based syndromes. 2 ed. New York: Springer, 1996, p. 28).
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espécie de arquissígnico axiológico da vergonha, mesmo quando ele é potencial e
introjetado no sujeito, em dada situação passível de ser experimentada como vergonhosa
e que, invariavelmente, implica o sentimento da exposição apontado por Kaufman
(1996) há pouco citado.
O sentimento de estar exposto à mira da crítica externa, que caracteriza a
vergonha como fenômeno intersubjetivo e de caráter social, deve-se ao fato de que a
vergonha interfere na percepção que o sujeito tem de si mesmo e está radicada na autoestima de um sujeito que, submetido a um regime de dominação, se deixa manipular por
sentir-se inferior216. O sentimento de inferioridade instala-se por força de que provocar
vergonha consiste em “fazer alguém experimentar uma humilhação superior a que ele
próprio já sente”217 (subinhado acrescido).
Uma vez instalada, a vergonha não requer mais intervenções externas, por agir
como um sentimento de indignidade do sujeito diante de sua própria consciência218. Esse
sentimento pode originar reações diferenciadas conforme o tipo de sujeito, de tal forma
que agentes femininos parecem estar mais sujeitos à tristeza, ao passo que os masculinos
são mais propensos à cólera e à vingança219. Toda essa gama de sentimentos e reações
pode ser suscitada pelo discurso elegíaco-amoroso envolvendo a vergonha. O tipo de
inferioridade acarretado pela vergonha estabelece uma tensão entre a consciência de dois
estados concorrentes do sujeito, em oposição a um outro sujeito, real ou virtual, que se
supõe atue como o juiz de sua inferioridade220. Qualquer que seja o caso, seu índice
exterior mais evidente será o rubor, característica do gênero humano que o naturalista
Charles Darwin considerava “a mais especial e humana de todas as paixões”221.
Na Antiguidade Clássica grega e latina, o conceito de vergonha também contava
com várias formalizações em diversos domínios e instituições, tais como a retórica, a
medicina, a filosofia e o direito. Quando se trata de buscar no mundo antigo alguma
equivalência entre postulados que ali circulavam e os modernos estudos de psicologia no
campo dos sentimentos humanos, uma referência possível e, de fato, inevitável é o Livro
Cf. FONTANILLE, J. Avant-Propos. In: HARKOT DE LA TAILLE, E. “Bref examen sémiotique de
la honte”, Nouveaux Actes Sémiotiques, Limoges, n° 67, 2000. p. 3.
217
“[...] faire subir à autrui une humiliation supérieure à celle qu’on ressente soi-même”. Idem, p. 3.
218
Cf. HARKOT DE LA TAILLE, E. “Bref examen sémiotique de la honte”, Nouveaux Actes
Sémiotiques, Limoges, n° 67, 2000. p. 5.
219
Cf. FONTANILLE, J. Op. cit., 2000, p. 3-4.
220
Cf. HARKOT DE LA TAILLE, E. Op. cit., 2000, p. 5.
221
“la plus spéciale et la plus humaine de toutes les passions” (DARWIN, C. L’expression des émotions
chez l’homme et les animaux. Bruxelles: Complexes, 1978, p. 332; apud HARKOT DE LA TAILLE, E.
Op.cit., 2000, p. 5-6)
216
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II da Retórica de Aristóteles, dedicado ao estudo das paixões humanas que poderiam ser
mobilizadas por um orador. É preciso lembrar que, mesmo tratando de retórica, o ponto
de vista aristotélico é por natureza sempre filosófico e diz respeito, em última análise,
aos modos de ser do homem, daí seu interesse neste texto222.
Assim sendo, no cap. 6 do livro II da Retórica, dedicado ao estudo da vergonha
(αἰδώς) ou modéstia (αἰσχύνη), bem como de seu oposto correlato, a falta de vergonha
ou atrevimento, impudência ou descaramento (ἀναισχυντία), Aristóteles define esse
sentimento como “um sofrimento (lupè) e uma perturbação (tarakhè), relativos àqueles
males que parecem levar à perda de reputação (adoxia), sejam esses males presentes,
passados ou futuros” e ainda acrescenta também que “a vergonha é uma representação
(phantasía) que conduz à perda de reputação” 223 . Não é preciso insistir em que tal
definição coloca a vergonha em relação direta com a questão das representações sociais
e os juízos emitidos por outrem a respeito de um sujeito. Por esse motivo, outra
passagem do mesmo capítulo da Retórica assevera: “A vergonha é maior nos atos
cometidos sob os olhos de outrem e a descoberto, daí o provérbio que diz que ‘a
vergonha está nos olhos’”224. Aristóteles também relaciona o sentimento de vergonha à
estima e admiração daqueles com quem alguém se relaciona, “como, por exemplo, os

Vale lembrar aqui o que afirma Pierre Chiron (2007) a esse respeito: “Várias opções filosóficas
fundamentais predispunham Aristóteles a uma atitude menos negativa que a de Platão em relação à
retórica: a natureza enciclopédica do seu trabalho e de seus interesses, uma rejeição não tão total da
democracia, uma epistemologia que condicionava todo conhecimento à percepção, uma primazia
menos exclusiva da razão ‘científica’, em um mundo concebido como realização em curso de uma certa
potência e, portanto, dando margem à contingência para a ação e a inteligência humanas, em outras
palavras, para a deliberação. A antropologia derivada de suas concepções faz da Virtude e da Felicidade
a atualização das potencialidades humanas, em uma harmoniosa combinação de seus componentes
passionais e racionais, por ação tanto individual quanto coletiva.” (CHIRON, Pierre. “Introduction”. In:
ARISTOTE. Rhétorique. Introduction, traduction, notes, bibliographie et index par Pierre Chiron. Paris:
Flammarion, 2007, p. 43-4).
223
“[...] une souffrance (lupè) et une perturbation (tarakhè) concernant ceux des maux qui paraissent
conduire à la perte de sa réputation (adoxia), que ces maux soient présents, passés ou futurs ” e “la
honte est une représentation (phantasía) portant sur la perte de sa réputation”; trad. de CHIRON, P. Op.
cit., 2007, p. 296, para o texto grego seguinte: « ἔστω δὴ αἰσχύνη λύπη τις ἢ ταραχὴ περὶ τὰ εἰς ἀδοξίαν
φαινόμενα φέρειν τῶν κακῶν, ἢ παρόντων ἢ γεγονότων ἢ μελλόντων » e também « ἐπεὶ δὲ περὶ ἀδοξίας
φαντασία ἐστὶν ἡ αἰσχύνη » (Aristot. Rh. 2.6, 1383 b 12-15 e 1384 a 24). Todas as citações em grego
que figuram neste texto foram extraídas da edição da Retórica estabelecida por William David Ross
(1959): ARISTOTLE. Rhetoric (Aristotelis Ars Rhetorica). Recognovit brevique adnotatione critica
instruxit William David Ross. Oxford (UK): Clarendon Press, 1959 (Scriptorum classicorum
bibliotheca Oxoniensis).
224
“La honte est plus grande pour des actes commis sous les yeux d’autrui et à découvert, d’où le
proverbe disant que la honte est dans les yeux”; trad. de CHIRON, P. Op. cit., 2007, p. 300, para o texto
grego seguinte: « καὶ τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ τὰ ἐν φανερῷ μᾶλλον (ὅθεν καὶ ἡ παροιμία τὸ ἐν ὀφθαλμοῖς
εἶναι αἰδῶ) » (Arist. Rh. 2.6, 1384 a 35).
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amantes” (οἷον οἱ ἐρῶντες)225, condição retratada com especial relevo na elegia amorosa
latina, motivo pelo qual esse é um nicho privilegiado para promover um estudo sobre a
vergonha e seus elementos condicionantes.
Seja como for, vergonha e impudência colocam o sujeito no centro das atenções
e no eixo de sua percepção da forma como o mundo circunstante o vê e julga: enquanto
a experiência da vergonha apequena um sujeito que se submete ao julgamento do mundo
exterior, a impudência representa sua reação de superioridade à norma estabelecida, que
é o sujeito externo que ele faz questão de desprezar. Ambas as formas de agir
representam reação ao meio e ao olhar de terceiros, de modo que a primeira consiste em
sujeitar-se a eles, e a segunda, em menosprezá-los. Assim, a vergonha valoriza o olhar
exterior e consagra seu julgamento, ao passo que na impudência esse olhar é assimilado
e julgado nulo e indiferente 226 , por essa razão Aristóteles propõe sempre um par de
opostos complementares no estudo retórico do πάθος, ou seja, o estado de quem é alvo
de uma ação e que reage sentindo determinada emoção.
Embora Aristóteles não estabeleça na Retórica uma diferença conceitual clara
entre αἰδώς (respeito pela opinião alheia, daí, auto-estima, vergonha) e αἰσχύνη (a
vergonha ou desgraça oriunda da condição da desonra), tradicionalmente os
comentadores dessa passagem estabelecem clara ligação entre tais termos e seus
conceitos latinos correlatos, expressos respectivamente por uerecundia e pudor227.

Essa expressão aparece na seguinte passagem da Retórica: « λόγον δὲ ἔχει τῶν θαυμαζόντων, καὶ οὓς
θαυμάζει, καὶ ὑφ᾽ ὧν βούλεται θαυμάζεσθαι, καὶ πρὸς οὓς φιλοτιμεῖται, καὶ ὧν μὴ καταφρονεῖ τῆς
δόξης: θαυμάζεσθαι μὲν οὖν βούλονται ὑπὸ τούτων καὶ θαυμάζουσι τούτους ὅσοι τι ἔχουσιν ἀγαθὸν τῶν
τιμίων, ἢ παρ᾽ ὧν τυγχάνουσιν δεόμενοι σφόδρα τινὸς ὧν ἐκεῖνοι κύριοι, οἷον οἱ ἐρῶντες » (Arist. Rh.
2.6, 1384 a 30), que Pierre Chiron (2007) traduz da seguinte forma: “Queremos ser admirados por – e
nós próprios também admiramos – todos os que detêm um bem que a nossos olhos merece prestígio, ou
quando descobrimos desejar intensamente um dos bens de que eles são detentores – a exemplo dos
amantes” (« Nous voulons être admirés par — et nous admirons — tous ceux qui détiennent un bien qui
a du prestige à nos yeux, ou de qui nous nous trouvons souhaiter vivement obtenir un des biens dont ils
sont maîtres — à l’instar des amoureux » (CHIRON, P. Op. cit., 2007, p. 300).
226
MEYER, M. “Aristóteles ou a retórica das paixões”. In: ARISTÓTELES. Retórica das Paixões.
Prefácio Michel Meyer; introdução, notas e trad. Ísis B. B. da Fonseca. São Paulo: Martins Fontes,
2000. p. XLV.
227
Cf. “[…] não há distinção entre αἰδώς e αἰσχύωη […]. Eles se diferenciam apenas como o latim
uerecundia (αἰδώς) e pudor (αἰσχύνη): o primeiro é um sentimento subjetivo ou princípio de honra, cf.
Germ. scheu; o segundo apresenta a mesma coisa em seu aspecto objetivo, como o medo da desgraça
(atribuída por outrem, vinda do meio externo), como consequência de algo já feito, cf. Germ. schaam
and schande” (« […] no distinction is made between αἰδώς and αἰσχύωη […]. They differ as the Latin
uerecundia (αἰδώς), and pudor (αἰσχύνη): the first is a subjective feeling or principle of honour, Germ.
scheu; the second presents this in its objective aspect, as the fear of disgrace (from others, external)
consequent on something already done, Germ. schaam and schande » [COPE, E. M.; SANDYS, J. E.
Aristotle: Rhetoric. Vol 2. New York (USA): Cambridge University Press, 2009, p. 71]. A respeito da
ausência de diferença de significado entre aiskhunè e aidôs, Pierre Chiron (2007) escreveu em uma
nota que “as duas palavras fundiram gradualmente seus valores semânticos entre os períodos Arcaico e
225
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De fato, constata-se que aparecem com certa frequência na literatura latina o
tema e os sinais exibidos em situações e comportamentos considerados em alguma
extensão vergonhosos. Esse tema aparecia com destaque na comédia romana, sobretudo
associado à figura do iuuenis ou adulescens apaixonado, bem como no universo poético
da elegia, em que está em geral vinculado direta ou indiretamente com a puella por
quem o eu elegíaco se mostra apaixonado228. O termo pudor, em particular, tem alta
frequência de emprego na elegia latina, uma vez que, na quase totalidade dos poemas, o
sujeito enunciador dos discursos é um “eu” elegíaco masculino, interessado em obter
continuamente os favores amorosos do objeto de suas paixões e, para tal, acena com os
juízos sociais que arriscariam macular a modéstia – ou seja, o juízo de si – do objeto de
paixão ao qual se dirige o discurso e, ao fazê-lo, atua como o sujeito destinador de um
fazer-sentir.
Assim como no grego, embora não exista um termo único em latim que
corresponda precisamente à ideia moderna de vergonha, a lexicalização mais geral desse
conceito pode ser encontrada sob pudor, um termo de sentido complexo, que abriga
tanto a noção negativa de um sentimento de censura exercido por um outro em relação a
um sujeito, como também a noção positiva, que implica a internalização no próprio
sujeito dos valores morais compartilhados pela sociedade em que ele vive 229 ; nesse
sentido, pudor pode indicar também um sentimento de moderação e a consciência do
bem230. Sua acepção primordial, vigente ao tempo do comediógrafo Plauto (séc. III-II
a.E.C.), era pudor e recato, enquanto a acepção de vergonha era designada pelo verbo
pudēre. O termo pudor passa a ter sentido de vergonha nos tempos de Cícero e César, ou
seja, no início do séc. I a.E.C., e dura pelo menos até a época de Suetônio, no séc. II
E.C.231.
Além disso, não raro pudor frequenta enunciados em que se limita com outros
termos do mesmo universo sêmico, tais como uerecundia – sentimento de honra e
respeito, mas também escrúpulo, timidez e modéstia; dedĕcus – o antônimo de decus (a
Clássico, e o primeiro termo, mais vinculado inicialmente a um erro, ficou carregado dos valores
primitivos do segundo (respeito) [...]”: “les deux mots ont progressivement fusionné leurs valeurs entre
l’époque archaïque et l’époque classique et le premier, plus lié originellement à une faute, s’est chargé
des valeurs primitives du second (respect) […]” (CHIRON, Op. cit., 2007, p. 298).
228
ALEXANDRE, R.; GUÉRIN, C.; JACOTOT, M. Rubor et Pudor. Vivre et penser la honte dans la
Rome ancienne. Paris: Éditions Rue d’Ulm, 2012, p. 9.
229
Idem, 2012, p. 10.
230
THOMAS, J.-F. “Sur la lexicalisation de l’idée de honte en Latin”. In: ALEXANDRE, R.; GUÉRIN,
C.; JACOTOT, M. Rubor et Pudor. Vivre et penser la honte dans la Rome ancienne. Paris: Éditions
Rue d’Ulm, 2012. p. 13.
231
Idem, 2012, p. 14.
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dignidade moral; e, daí, o verbo dedecĕre: faltar com o decoro, ser indecoroso), ou seja,
desonra ou ignomínia, e até o sentimento de honra impossível; turpitudo – juízo de uma
deformidade de caráter moral a partir da conduta de alguém; infamia – má reputação,
desonra 232 . Seja como for, todos esses termos podem ser traduzidos também e/ou
mantêm relação direta com vergonha ou desonra 233 , a depender do contexto e das
interações sintagmáticas que se estabelecerem nos enunciados em que eles aparecem, o
que já indica a complexidade do universo conceitual e semântico de pudor em latim.
A primeira acepção do termo pudor – medo da censura e do reproche de terceiros
– ganha especial relevo em Roma, de vez que é sempre o outro, como um elemento
externo, que é o doador de um juízo sobre a honra e a desonra do romano clássico, e que
a honra também “existe somente por meio do olhar do outro e experimenta um forte
abalo interior em decorrência dele”234, vale dizer, a consciência de si para o romano
clássico é em grande medida determinada pelo juízo recebido da sociedade. Isso tem um
forte impacto nas estratégias discursivas da elegia amorosa romana, tendo em vista o
contexto histórico e social em que ela se desenvolveu bem como o programa de sua
tópica.
Como se sabe, a elegia romana é tributária da grega, sobretudo daquela que
desabrochou sob o influxo do período helenístico, por exemplo com Mimnermo, Filetas
e Calímaco235. Em solo latino, porém, ela desenvolveu cores próprias e elegeu o amor
como tema favorito, muito embora a temática amorosa não seja a única abordada pelos
poetas elegíacos, uma vez que “A Crítica sempre enfatizou a particular imbricação e
interação de elegia latina em outros gêneros (no bucólico, no da poesia didática, no
épico, no epigrama, na comédia)”236. Ainda assim, o amor é o tema mais constante e
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Ibidem, 2012, p. 13 [também em THOMAS, J.-F. Déshonneur et honte en Latin: étude sémantique.
Louvain/Paris/Dudley (MA-USA): Peeters, 2007 (Bibliothèque d’Études Classiques no. 50): passim].
233
Ibidem, 2012, p. 13-4.
234
Cf.: “n’existe qu’à travers le regard de l’autre et en éprouve un fort retentissement intérieure” (Ibidem,
2012, p. 13).
235
CHAPPPUIS SANDOZ, L. “Introduction - Au-delà de l’élégie d’amour: limites et ambitions du
genre”. In: ______ (org). Au-délà de l’élégie d’amour. Métamorphoses et renouvellements d’un genre
latin dans l’Antiquité et à la Renaissance. Paris: Garnier, 2011, p. 13.
236
Cf.: “La critique a notamment souligné l’imbrication et l’interaction de l’élégie latine dans les autres
genres (la bucolique, la poésie didactique, l’épopée, l’épigramme, la comédie)” (Idem, 2011, p. 11).
Convém acrescentar que, muito mais que o aspecto temático, o que confere estatuto elegíaco a um
poema é o efeito de sentido confessional gerado pelo emprego da primeira pessoa verbal, o uso do
dístico elegíaco, estrofe formada por um hexâmetro e um pentâmetro (ou hexâmetro cataléptico), e a
extensão do poema, maior que um epigrama, por exemplo, que também adotou o dístico elegíaco como
metro privilegiado, afinal, “Extensão era um conceito importante na poesia helenística [...]”, cf.:
“Length was an important concept in Hellenistic poetry [...]” (CAIRNS, Francis. Tibullus: a hellenistic
poet at Rome. Cambridge: Cambridge University Press, 1979, p. 216).
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profusamente abordado nas elegias do período de Augusto (63 a.E.C.-14 E.C.), quando
floresceu, se desenvolveu e também declinou a elegia amorosa latina. A principal
característica que tem permitido classificar a elegia romana como poesia amorosa 237 é
que ali “o eu elegíaco apresenta-se sob a persona do amante, e que o poeta define-se em
sua atividade criadora como um poeta do amor, vinculado de forma repetitiva (totiens) à
mollitia de temas suaves”238. Assim, os amantes elegíacos desse período se confessam
inspirados pelo amor que dizem sentir por suas maîtresses, “prometendo-lhes uma
fidelidade que é também o elo que os une e obrigando, sob a forma de um foedus
estético, ao gênero poético cujo assunto (materia/materies) é a puella-domina”239.
A fidelidade amorosa é o ponto comum e também palavra-chave do discurso
elegíaco, não apenas porque o eu discursivo confessa-se real ou potencialmente
ameaçado por rivais que arriscam seduzir os objetos de sua paixão, mas também porque
ele ancora seu discurso no conceito de fidelidade, de sorte a persuadir sua paixão a
sempre estar disposta a destinar somente a ele seus dotes amorosos, terreno em que a
vergonha ganha fôlego, quando o eu elegíaco a lembra da ameaça potencial dos rumores
que poderiam conspurcar a fama do objeto de sua paixão, fenômeno social que atenta
diretamente contra uma das dimensões do pudor, que é o medo de tornar-se malafamado.
É importante lembrar que, antes da ascensão e supremacia definitiva de Augusto
após a batalha de Actium, que instalará a propalada pax romana, o século I a.E.C. foi
palco de intensas guerras civis, que só terminaram com a vitória de Octaviano, e foi em
meio à conturbação social desse período que se desenvolveu a elegia erótica romana.
Esse desenvolvimento, entretanto, mais do que refletir vai refratar significativos
aspectos das reformas instauradas por Augusto e que se desenrolaram no campo
axiológico dos valores morais então em vigor.
Augusto tomou uma série de medidas que visavam a uma revalorização dos
antigos costumes – o mos maiorum – que, por serem baseados sobretudo no
comedimento, visavam a modificar o comportamento dos cidadãos de Roma,
Cf. à ce sujet: “Élégie érotique romaine, römische Liebeselegie, römische Libesdichtung, Latin Love
Poetry, Latin Erotic Elegy, Roman Love Poetry, elegia d’amore” etc. (CHAPPPUIS SANDOZ. Op. cit.,
2011, p. 11).
238
Cf.: “le je élégiaque se présente sous la persona de l’amoureux et que le poète se définit dans son
activité créatice comme un poète de l’amour, attaché de manière repetitive (totiens) à la mollitia des
tendres sujets” (Idem, 2011, p. 13).
239
Cf.: “lui promettent une fidelité qui est aussi celle qui les lie, sous la forme, d’un foedus esthétique
contraignant, au genre dont la puella-domina est le sujet (materia/materies)” (Ibidem, 2011, p. 13).
237
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considerado decadente pelos moralistas de sua época, e que era atribuído ao contato
deletério com certos hábitos de vida dos povos conquistados, principalmente os dos
gregos, epítome da decência oriental. É bem verdade que o que era considerado
corrupção de costumes na época de Augusto começou bem antes dela, por isso Caterine
Salles (1982) afirma que “Decerto a influência grega é determinante para explicar por
que uma nova moral, novos hábitos introduzem-se em Roma no século III a.C.”240.
Seja como for, com frequência juristas, oradores e o próprio Princeps insistiam
em evocar o mos maiorum, recomendando que se procurasse evitar o gasto exagerado
com banquetes opulentos; que as virgens e os pueri de nascimento livre não fossem
seduzidos nem abordados por ninguém nas ruas; que as matronas romanas não
cometessem adultério; que os excessos de qualquer natureza fossem evitados; tudo isso
constitui evidência inconteste de que tais atos eram de fato praticados241. Mesmo que
eivado de viés e juízos moralistas, é interessante ler em Daremberg & Saglio (1929), por
exemplo, que

No final da República, a corrupção de costumes já era extrema em Roma, e a
licenciosidade das mulheres superava a dos homens. Viam-se senhoras da
mais alta condição social repudiadas devido a adultério, ou divorciando-se
voluntariamente para entregar-se à suas paixões desenfreadas.242

Aliás, a maioria dos amores elegíacos se dá em meio a situações de adultérios
potenciais, que se haviam tornado naquele tempo um negócio rentável e interessante até
mesmo para as altas camadas sociais dos cavaleiros e senadores:

Entre as mulheres das famílias de Cavaleiros ou de Senadores não
muito ricos, e que tinham desposado Cavaleiros ou Senadores que
tinham eles próprios apenas uma pequena fortuna, muitas
trabalhavam, com o consentimento de seus maridos, de modo a fazer
uma espécie de contrarrevolução singular [...]. Apesar de seu amor
pelo passado, as classes superiores julgavam com indulgência essa

240

SALLES, C. Nos submundos da Antiguidade. Trad. Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Brasiliense,
1982, p. 171.
241 Cf. VEYNE, P. A elegia erótica romana. O amor, a poesia e o Ocidente. Trad. Milton M. do
Nascimento e Maria das Graças de S. Nascimento. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 105ss.
242
Cf.: “à la fin de la République, la corruption des moeurs était déjà extrême à Rome, et la licence des
femmes dépassait celle des hommes. On voyait les dames du plus haut rang répudiées pour cause
d’adultère, ou divorçant volontairement pour se livrer sans frein à leurs passions” (DAREMBERG,
C.V.; SAGLIO, E. Le dictionnaire des antiquités Grecques et Romaines. Paris: Hachette, 1877-1919, p.
85).
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prostituição elegante, porque dela extraíam uns o prazer, outros, o
dinheiro243.

Semelhante liberalidade de costumes, em uma cidade superpovoada e repleta de
tabernas, lupanares e todo tipo de comércio deu azo tanto a que os elegíacos criassem
um submundo de prazeres secretos e licenciosos, como a que Augusto promovesse
legislação para tentar coibir o que aos moralistas parecia excesso e dissolução de
costumes. Não é sem motivo que vários poetas do período, não somente elegíacos, farão
incluir em seus poemas inúmeras referências a várias manifestações de venalidade
amorosa (cf. Tibulo: I, 4, 59 ss; I, 5, 47 ss; I, 8, 29 ss; II, 3, 49 ss; II, 4, a elegia inteira;
Horácio: Carm. III, 6, 29; Propércio: I, 8, 33 ss; Ovídio: Am. I, 8; I, 10; III, 8, 3; III, 12,
10; Ars Amat. II, 161 ss; II, 275 ss).
Dessa forma, o mundo ficcional criado pelos elegíacos romanos baseou-se, de
alguma forma, nessa atmosfera de licenciosidade sexual e venalidade amorosa, e em
seus poemas a vergonha aparece tematizada e nuançada por vários aspectos de pudor
implicado na esfera dos relacionamentos amorosos.
Os “quatro grandes” da elegia latina, como os chama Elisabeth Paludan 244, foram
Cornélio Gallo, Tibulo, Propércio e Ovídio. Todos escreveram sob o Principado de
Augusto, mas as elegias de Cornélio Gallo não chegaram ao presente, exceto por alguns
poucos fragmentos, o que limita o corpus elegiarum aos livros de Tibulo, cujas elegias
estão contidas num volume conhecido modernamente por Corpus Tibullianum (CT), de
Propércio, que escreveu quatro livros de elegias, e de Ovídio, cuja vasta produção
poética contém, em sua maioria, poemas elegíacos.
Tendo em vista a variedade lexical envolvida na descrição do conceito de
vergonha em latim, bem como sua complexidade e especificidade na cultura romana
antiga, serão apresentadas a seguir passagens de poemas elegíacos desses três autores,
em que figuram situações que implicam o conceito de vergonha, lexicalizado pelo termo
pudor. Em alguns casos, termos pertencentes ao mesmo universo semântico, sc. a

Cf.: “Parmi les femmes issues de familles de chevaliers ou de sénateurs peu riches et qui avaient
épousé des chevaliers ou des sénateurs n’ayant eux-mêmes qu’une petite fortune, bon nombre
travaillaient, avec le consentement de leurs maris, à faire une sorte de contre-révolution singulière [...].
Malgré leur goût pour le passé, les hautes classes jugeaient avec indulgence cette prostitution élégante,
parce que les uns en tiraient du plaisir et les autres de l’argent” (FERRERO, G. Grandeur et
décadence de Rome. Traduit de l’italien par M. Urbain Mengin. Paris : Plon-Nourrit, 1908. v. 5, p.
72).
244
PALUDAN, Elisabeth. The development of the Latin elegy. Classica et Mediaevalia, vol. IV, fasc. 2,
1941. p. 204.
243
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vergonha e suas causas ou efeitos (por ex., nequitia, na acepção de devassidão,
infidelidade amorosa), podem aparecer associados numa mesma passagem.
1.1. Corpus Tibullianum (CT)245

As elegias amorosas de Tibulo nomeiam três objetos amorosos: a presumida
escrava liberta Délia – elegias I.1, .2, .3, .5, .6; o escravo Márato – elegias I.4, .8, .9; e a
avarenta cortesã Nêmesis – elegias II.3, .4, .6 (cf. TIBULLE, 1989, p. 3 e 81). Desse
universo de amantes, pudor aparece nos seguintes versos:
I.3, v.83-4246: At tu casta precor maneas, sanctique pudoris / adsideat custos sedula
semper anus (“Mais toi, je t’en supplie, reste-moi fidèle, et, pour garder le depot sacré de
ta pudeur / que ta vielle mère demeure toujours attentive auprès de toi”): o eu elegíaco
suplica que sua Délia lhe seja fiel e que a mãe da amante, descrita também como uma
lena em outros poemas, seja a guardiã de um pudor inviolável (sanctus pudor), ou seja,
o recato sexual que supõe a distância de pretendentes. Mas essa estratégia de induzir um
sentimento de vergonha no amante ou de incutir-lhe o valor do pudor – comportamento
próprio daqueles que querem evitar a experiência da vergonha – é absurdo, uma vez que
o amante do eu elegíaco não é uma matrona e, portanto, não participa no mesmo sistema
moral que integra o universo de uma esposa romana. Tal situação, que encontra paralelo
em outros poemas (cf. I.6.67), é absurda e muito risível, por invocar, apenas no interesse
do poeta-amante, a castidade de uma cortesã 247 , cuja vida licenciosa não poderia
comportar o mesmo código moral que supõe o pudor de uma matrona romana.

245

As passagens dos poemas elegíacos que se seguirão nesta parte do trabalho serão apresentadas no
original latino, seguidas de suas traduções francesas, constantes das edições consultadas e que
representam também o resultado do esforço filológico de crítica textual, responsável pelo
estabelecimento do texto latino. Dessa forma, neste primeiro subitem foi empregada a edição
TIBULLE. Tibulle et les auteurs du Corpus Tibullianum. Texte établi et traduit par Max Ponchont. 8e
tir. Paris: Les Belles Lettres, 1989.
246
O formato aqui adotado segue o padrão seguinte: o algarismo romano indica o livro (ou capítulo) da
obra, após o que se segue numero arábico, que indica o numero do poema do mesmo livro; em seguida,
vem o verso ou intervalo de versos citado.
247
“Quando o narrador de Tibulo pede absurdamente à mãe de Délia que lhe ensine castidade (sit modo
casta, doce, 1.6.67), ele invoca um conceito que se auto-anula, verbalizado pela constipada pseudomeretriz Adelphasium no Poenulus de Plauto, ou seja, a meretricia pudicitia (a castidade de uma
cortesã)” (Cf.: “When Tibullus’ speaker absurdly asks Delia’s mother to teach her chastity (sit modo
casta, doce, 1.6.67), he invokes a self-canceling concept voiced by the stuffy pseudo-meretrix
Adelphasium of Plautus’ Poenulus , namely meretricia pudicitia (a courtesan’s chastity)” [JAMES, S.
L. “Elegy and New Comedy”. In: GOLD, Barbara. A companion to Roman love elegy. Malden (MAUSA) / Oxford (UK): Wiley-Blackwell, 2012. p. 265].
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I.4, v.14: Hic, quia fortis adest audacia, cepit; at illi / Virgineus teneras stat pudor ante
genas (“l’un séduit par la fougue de son audace, l’autre / par la pudeur virginale
répandue sur ses tendres joues”): como parte dos conselhos fornecidos ao poeta-amante,
o deus Priapo descreve o que pode atrair num jovem, e, nessa passagem, opõe a ousadia
daqueles mais experimentados à pudicícia dos ainda inexperientes (uirgeneus pudor); a
vergonha, aqui, funciona como elemento de sedução, ou seja, representa a barreira do
recato moral a ser ultrapassada para que se obtenha um conluio sexual. O pudor é
caracterizado pela modéstia, discrição e, em última análise, pelo rubor das faces, ou seja,
o risco de experimentar vergonha. Trata-se de uma reação ao desconforto que poderia
causar uma situação determinada vergonhosa, de modo que uma vergonha potencial
deve ser evitada. O jovem inexperiente no amor sente a vergonha da exposição,
ocasionada pelo conluio sexual; como se trata de uma forma de proibição, ela pode
funcionar como um elemento de sedução em um amante interessado.

III.2, v.7: nec mihi uera loqui pudor est uitaeque fateri, / tot mala perpessae, taedia
nata meae (“et je n’éprouve pas de honte à dire la verité et à confesser / le dégoût que
j’ai conçu d’une vie toute de souffrance”) e III.13, v.1: Tandem uenit amor, qualem
texisse pudori / quam nudasse alicui sit mihi fama magis (“Enfin, est venu l’amour et si
l’on savait que je l’ai caché, / j’en aurais plus de honte qu’à le reveler à quelqu’un”):
essas passagens pertencem a poemas do livro III do CT (cuja autoria é incerta e
provavemente não são de Tibulo); a primeira faz parte do breve ciclo de poemas de
Lígdamo, a segunda, do ciclo de Sulpícia; em ambas está em causa comunicar o estado
amoroso; na primeira, o eu elegíaco confessa a dor de ser privado do objeto de sua
paixão e ter de seguir vivendo perpetuamente num estado de dor; na segunda, o sujeito
revela a outrem seu estado apaixonado; ambos ferem o decoro e o pudor previsto por um
código social que imputava menor capacidade àqueles que se confessavam incapazes de
gerir seus sentimentos. Se, no primeiro caso, o eu elegíaco masculino (Lígdamo)
confessa que ele não tem nenhuma vergonha em admitir que não tem coragem de viver a
dor de um amor perdido, opondo assim o universo amoroso da elegia ao da coragem
guerreira da epopeia, no segundo caso, o eu elegíaco feminino (Sulpícia), agindo da
mesma forma, contrasta sua conduta, admitindo sem receio nem vergonha que está

Anais Eletrônicos . 175

apaixonada, à modéstia esperada, em princípio, de qualquer dama da nobreza romana. A
vergonha aqui, portanto, representa o escrúpulo e o medo da má fama.
1.2. Elegias de Propércio248

O termo pudor acha-se lexicalizado em vários dos poemas dos quatro livros de
elegias escritos por Propércio, e as ocorrências acham-se em: I.9.33; I.13, 18; II.9.18;
II.12.18; II.24a.4; III.13.20 e 50; III.15.3; III.19.3; IV.6.52, como segue:

I.9.33: quare, si pudor est, quam primum errata fatere: / dicere quo pereas saepe in
amore levat (“Ainsi, si tu as quelque honneur, avoue le plus vite possible ton erreur; /
dire de quoi on périt soulage souvent en amour.”): pudor corresponde aqui ao
sentimento do amor-próprio (l’honneur, na tradução) que se manifesta como vergonha
de admitir-se apaixonado, conforme o código ético-social de um romano do séc. I
a.E.C.249

I.13, 18: et cupere optatis animam deponere labris, / et quae deinde meus celat, amice,
pudor (“souhaiter de rendre l’âme sur ses lèves desirées / et j’ai vu ensuite, ami, des
choses que je tais par discrétion.”): o eu elegíaco afirma ter visto seu amigo Gallus
perdidamente apaixonado e ter testemunhado seu conluio sexual com a amada, o que
viola o código da discreção e consiste em um flagitium, conduta escandalosa, e que, ao
menos potencialmente, funciona como elemento disparador da vergonha. Embora o
pudor/vergonha do eu elegíaco detenha seu discurso e o impeça de descrever a cena, o
fato de ter declarado que ele testemunhou o conluio sexual de seu amigo já fere o código
moral vigente naquela época.

II.9.18: Tunc igitur veris gaudebat Graecia nuptis, / tunc etiam felix inter et arma pudor
(“Alors la Grèce se réjouissait de ses vrais enfants, / et le respect de soi prospérait
As passagens que se seguem foram extraídas de PROPERCE. Élégies. Texte établi, traduit et
commenté par Simone Viarre. Paris : Les Belles Lettres, 2005.
249
Cf.: “Os amantes elegíacos não hesitam em confessar-nos, sem cessar, suas dores, ao passo que, na
ética romana tradicional, uma puella não era digna de que um homem sofresse por ela”: « Les
amoureux élégiaques n’hésitent pas à nous dire, sans fin, leurs douleurs, alors que dans l’éthique
romaine traditionnelle, une puella n’était pas digne qu’un homme souffrît pour elle » [LAIGNEAU, S.
La femme et l’amour chez Catulle et les élégiaques augustéens. Bruxelles: Latomous, 1999 (Collection
Latomus vol. 249). p. 314].
248
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même au milieu des armes”): o eu elegíaco lembra o sofrimento de Briseida (Deodamia)
por Aquiles morto na Guerra de Troia, para fazer contraste com o comportamento de sua
amada, que não soube comportar-se de modo decente durante um único dia em que ele
teve de afastar-se (na sua ausência, ela entregou-se a outro amante) e, assim, ele apela
para a falta de amor-próprio da amada, que constitui também falta de vergonha.

II.12.18: quid tibi iucundum est siccis habitare medullis? / si pudor est, alio traice tela
tua! (“En quoi t’est-il agréable d’habiter des entrailles desséchées? / Si tu as quelque
respect, jette ailleurs tes flèches!”): o eu elegíaco apela para o senso de decência – ou
seja, para a vergonha de se parecer inadequado – do Amor personificado (Cupido), que
insiste em instigar-lhe o sentimento amoroso (o que é também ridículo, porque se trata
da própria natureza desse deus). A situação é potencialmente hilária, porque o pudor (ou
“respeito”), nesse caso, seria o medo do julgamento dos outros – que gera vergonha –
mas um deus não tem nada a temer, porque ele está acima da ética que rege meros
mortais.
II.24a.4: Aut pudor ingenuus, aut reticendus amor (“Un homme bien né a de la décence
ou doit taire ses amours”): a decência do “homem bem nascido” foi violada pela
publicação do Monobiblos que deu a conhecer os amores do eu elegíaco por Cíntia, o
que lhe rendeu a reputação de rei da devassidão (nequitiae caput, v. 6), perdendo a honra
devido à infâmia (v. 7) e tornando-se presa da vergonha. Com efeito, de acordo com a
moral tradicional romana, era indigno de um homem admitir que ele estava apaixonado
ou que ele se tinha tornado escravo do amor de uma puella250.
III.13.20 et 50: pudor est non licuisse mori (“c’est un déshonneur de ne pas avoir le
droit de mourir”) e Auro pulsa fides, auro venalia iura, / aurum lex sequitur, mox sine
lege pudor (“L’or a chassé la foi, l’or a rendu la justice vénale, / la loi suit l’or, bientôt
c’est la conscience qui n’a pas de loi”): nessa elegia, primeiramente evocam-se as
exéquias de reis orientais, em que as esposas disputam para serem cremadas com seus
maridos e refutam a vergonha de permanecerem vivas após sua morte; em seguida, vem
o tópos da crítica à venalidade, que em nome do lucro põe a perder o respeito de si (a
“consciência”, na traducão) e admite viver na desonra.
250

Idem, 1999, p. 314.
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III.15.3: ut mihi praetexti pudor est relevatus amictus / et data libertas noscere amoris
iter (“Quand me fut enlevée la pudeur liée au vêtement prétexte et que / la liberté me fut
donné d’apprendre à connnaître le chemin de l’amour”): o abandono da toga pretexta
marcava o início a vida adulta251, portanto, o decoro e inviolabilidade sexual da infância
tem nessa vestimenta um símbolo; curiosamente, deixar a toga pretexta nessa passagem
funciona dubiamente como abandono no decoro em sentido amplo, e, daí, admissão de
formas não respeitosas – potencialmente vergonhosas – de amor, segundo a moral
romana tradicional.

III.19.3: vos, ubi contempti rupistis frena pudoris, / nescitis captae mentis habere
modum (“Vous, quand vous avez rompu le frein de la décence que vous méprisez, / vous
ne savez pas conserver le contrôle de votre esprit possédé”): o eu elegíaco imputa à
amada um comportamento licencioso, desregrado, devasso (v. 10: rabida nequitia,
“libertinage furieux”) e de ser incapaz de controle e retenção e, portanto, de ficar sujeita
à vergonha pela norma social252.

IV.6.52: Frangit et attollit uires in milite causa; / quae nisi iusta subest, excutit arma
pudor (“C’est la cause qui brise ou soulève les forces des soldats; / si la cause n’est pas
juste, la honte fait tomber les armes”): o sentimento de lutar pela causa justa é o que faz
com que o soldado sustente as armas; quando a causa não é justa, o medo da desonra
pública e o sentimento de vergonha que ela suscita o fazem abandonar a luta. A menção
do sacrifício e da bravura dos soldados como uma metáfora para o conluio amoroso é

251

Cf. GAFFIOT, Félix. Le grand Gaffiot dictionnaire Latin-français. Nouvelle édition revue et
augmentée sous la direction de Pierre Flobert. Paris : Hachette-Livre, 2000. p. 1246 (s.v. praetexta).
252
Cf.: “No quadro conceitual da sociedade romana, a sexualidade feminina só assume valor positivo
quando ordenada em termos que sejam socialmente eficazes para o patriarcado, isto é, no desempenho
satisfatório dos deveres conjugais e reprodutivos. Mulheres sexualmente liberadas são marginalizadas.
Deslocadas de uma posição central nas categorias culturais, elas são associadas a rupturas sociais e
políticas. Um exemplo notável dessa polarização de matiz político, que divide mulheres entre castas e
depravadas, ocorre no início do principado”, « In the conceptual framework of Roman society, female
sexuality takes on positive value only when ordered in terms that will be socially effective for
patriarchy, that is in the satisfactory performance of marital and reproductive duties. Sexually
unrestrained women are marginalized. Displaced from a central position in cultural categories, they are
associated with social and political disruption. A notable example of this politically charged
polarization of women into the chaste and the depraved occurs at the beginning of the principate »
[WIKE, M. The Roman mistress: gender, politics, love poetry, reception. Oxford (UK): Oxford
University Press, 2007. p. 38-9].
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uma das convenções da tópica elegíaca. Nessa passagem, trata-se claramente da militia
amoris253.
1.3. Ovide –Ars Amatoria254

Por simetria em relação às obras anteriores, o córpus da pesquisa deveria talvez
acolher os Amores, coleção de três livros de elegias em que o poeta-amante canta seu
amor por Corina, entretanto, porque “A Arte de Amar é os Amores ou as Heroides
reduzidos a teoria” 255 e igualmente porque “[...] toda a obra conhecida de Ovídio –
exceto seus poemas de exílio – achava-se concentrada nesse livrinho”256, a Ars Amatoria
torna-se o melhor campo para pesquisar as ocorrências de pudor. Ei-las, então:

I.31: Este procul, uittae tenues, insigne pudoris / Quaeque tegis medios, instita longa,
pedes (“Loin d’ici, étroites bandelettes, insigne de la pudeur / et toi, volant, qui couvres
la moitié des pieds”): as cintas estreitas e as faixas dos longos vestidos eram insígnias
das matronas romanas e das solteiras livres de nascimento e, portanto, atuavam como
índices do respeito que lhes era devido257. Esse verso indica, então, que as cintas e faixas
das túnicas eram insígnias do pudor. Nas mulheres, estes acessórios de vestuário
assinalavam não só o respeito que lhes era devido, mas também significava aquilo que a
sociedade romana esperava de suas matronas e mulheres de nascimento livre; por isso,
aquela que viesse a quebrar esse código de respeitabilidade cairia em desgraça e sentiria
vergonha. Nesses versos, o eu elegíaco de Ovídio insiste em que sua Ars Amatoria não
se destinava aos relacionamentos da sociedade “respeitável”, embora fique evidente que
as estratégias ali fornecidas poderiam ser utilizadas por quem quer que fosse258.
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MURGATROYD, P. Militia amoris and the Roman elegists. Latomus , n. 34, 1975. p. 59-79.
As passagens que se seguem foram extraídas de OVIDE. L’art d’aimer (Ars Amatoria). 8e tir. revu
et corrigé par Ph. Heuzé. Texte établi et traduit par Henry Bornecque. Paris : Belles Lettres, 1994.
255
Cf. “L’Art d’aimer, c’est les Amours ou les Héroïdes réduite en théorie” (Pichon, apud OVIDE. Op.
cit., 1994, p. VI).
256
Cf.: “[…] toute l’oeuvre connue d’Ovide – hormis les poémes d’exil – se trouvait concentré dans ce
petit livre” (HEUZÉ, in: OVIDE. Op. cit., 1994, p. X-XI).
257
Cf. GAFFIOT, F. Le grand Gaffiot dictionnaire Latin-français. Nouvelle édition revue et augmentée
sous la direction de Pierre Flobert. Paris : Hachette-Livre, 2000. p. 842 (s.v. instita) e p. 1714 (s.v.
uitta) ; bem como GLARE, P. G. W. et al. (orgs). Oxford Latin Dictionary (OLD). Oxford (UK):
Oxford University Press, 1968. p. 929 (s.v. instita) e p. 2081 (s.v. uitta).
258
A esse respeito, para tratar da extrema liberdade de costumes que caracteriza o demi-monde criado
pelos poetas elegíacos, Veyne explica que este demi-monde existia “apesar das negativas de Ovídio”
(cf. « malgré les dénégations d’Ovide », VEYNE, P. Op. cit., 1983, p. 141) contidas nesse e em muitos
outros versos da Arte do Amar.
254
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I.100: Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae: / Ille locus casti damna pudoris
habet (“C’est pour voir qu’elles viennent; mais elles viennet aussi pour être vues; /
l’endroit est dangereux pour la chaste pudeur”): trata-se aqui de uma nova prova do
comportamento indecente das mulheres, como já se viu anteriormente. Os espetáculos
teatrais atraem as mulheres e seriam, por isso, perigosos para o pudor, ou seja, para sua
(esperada) castidade, já que ali elas poderiam ser abordadas mais facilmente. Trata-se,
portanto, mais uma vez do pudor e da modéstia socialmente esperadas das matronas e
das mulheres livres.

I.496: Nec tibi de mediis aliquot transire columnas / Sit pudor, aut lateri continuasse
latus (“Et tu ne craindras pas d’avancer durant quelque temps / en dehors des colonnes
ou de marcher tout contre elle”): pudor aqui é a vergonha de ter o comportamento
julgado inadequado por atentar contra o respeito ao abordar uma mulher teoricamente
livre e respeitável em plena rua. É, portanto, fácil ver que as ocorrências de pudor são
abundantes na Arte de Amar e que refletem alguma forma de violação do recato e da
modéstia ditadas pela norma social com relação à mulher romana.

I.606: Conloquii iam tempus adest. Fuge rustice longe / Hinc pudor; audentem Forsque
Venusque iuvat (“Voici le moment de l’entretien: fuis loin d’ici, / rustique Pudeur!
C’est l’audace que secondent le hasard et Vénus”): após a aproximação, vem o tempo de
abordar diretamente a mulher e de entabular conversação. Abordar diretamente uma
mulher romana na rua era parte das proibições sociais. O imperativo Fuge destina-se a
expulsar a decência típica (rusticus pudor) do mos maiorum dos primeiros tempos da
Vrbs, que representa a reserva da moral mais conservadora e de onde provinham as
normas sociais que regiam o comportamento das mulheres.

I.670: Quantum defuerat pleno post oscula voto? / Ei mihi, rusticitas, non pudor ille fuit
(“Qu’attendais-tu, après un baiser, pour réaliser tous tes voeux? / Hélas! tu as fait preuve
de grossièreté, et non de retenue”): se já houve beijo mas o amante ainda não obteve as
graças sexuais da amada, isso pode ser interpretado antes como falta de urbanidade do
que modéstia, nesse caso, excessiva. Em todo o caso, os limites do respeito devido a
uma mulher romana estão aqui claramente ultrapassados.
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I.705: Scilicet ut pudor est quaedam coepisse priorem / Sic alio gratum est incipiente
pati (“La pudeur interdit à la femme de commencer certaines caresses, / mais il lui est
agréable de les recevoir quand un autre en prend l’initiative”): o recato esperado da
mulher e a estima de si impedem-na de tomar iniciativa no amor, embora as carícias lhe
sejam prazerosas, e ela também deseje estímulos sexuais tanto quanto os homens. A
transgressão desse tipo de decoro poderia causar uma má reputação. Pudor aqui é mais
do que nunca o medo de incorrer em uma situação vergonhosa259.

II.251-2: Nec pudor ancillas, ut quaeque erit ordine prima, / Nec tibi sit servos
demeruisse pudor (“Ne rougis pas non plus de gagner les bonnes grâces des servantes,
selon leur rang; / ne rougis pas de gagner celles des esclaves”): no amor, todos os
estratos sociais interessam, mesmo o dos escravos, que não eram nem cidadãos nem bem
tinham estatuto civil humano, mas eram objeto de reificação. Varão, por exemplo,
chama-os instrumenti genus vocale (De Re Rustica, I.17.1), “uma espécie de instrumento
falante” 260 . Embora fosse corrente, buscar ou admitir conluio sexual com escravos
poderia depor contra a estima de si e, assim, provocar vergonha.

II.315: Si latet, ars prodest: adfert deprensa pudorem, / Atque adimit merito tempus in
omne fidem (“L’art est utile, quand il est caché; s’il est découverte, il donne / à rougir et
Por outro lado, é bom ter em mente que “com os elegíacos, a mulher pode tomar a iniciativa no amor,
e essa atitude não é mais assimilada à de perversão sexual. Como dizíamos, é a mulher que escolhe darse quando ela quiser. Podemos, portanto, afirmar que lhe cabe fazer o primeiro movimento, e ir ao
encontro do homem, e que ele se contente de poder desejá-la. Estamos muito longe da discrição pudica
recomendada às matronas: a mulher não só se dispõe, mas também propõe, certa da concordância de
seu adorador”, « avec les Élégiaques, la femme peut prendre l’initiative en amour, et cette attitude n’est
plus assimilée à de la perversité. Comme nous le disions, c’est la femme qui choisit de se donner, quand
elle le veut. Nous pouvons donc affirmer que c’est elle qui fait le premier pas, et va au-devant de
l’homme qui, lui, se contente de la désirer. Nous sommes là fort loin de la prude réserve recommandée
à la matrone : la femme, non seulement, dispose, mais encore propose, sure d’ailleurs de l’accord de
son adorateur » (LAIGNEAU. Op. cit., 1999, p. 309).
260
Cf.: Quas res alii dividunt in duas partes, in homines et adminicula hominum, sine quibus rebus colere
non possunt ; alii in tres partes, instrumenti genus vocale et semivocale et mutum, vocale, in quo sunt
servi, semivocale, in quo sunt boves, mutum, in quo sunt plaustra. “Alguns dividem essa matéria em
duas partes: os homens e aqueles instrumentos sem os quais não conseguem fazer cultivo; outros ainda
a dividem em três partes: as espécies de instrumento falantes, as semifalantes, e as mudas ; na espécie
falante, estão os escravos; na semifalante, os bois; na muda, as carroças” (VARRON. Économie rurale
(Res Rusticae). Texte établi, traduit et commenté par Jacques Heurgon. Paris: Les Belles Lettres, 1978.
v. 1, p. 42-3). No entanto, estudos mais recentes têm tentado demonstrar que Varrão poderia ter usado
aqui um dispositivo retórico, para afetar um estilo acadêmico e filosófico e, assim, apontar
simplesmente que o trabalho agrícola deveria fazer-se também com a ajuda da força humana (a esse
respeito, cf. LEWIS, J. P. Did Varro Think that Slaves were Talking Tools? Mnemosyne. A journal of
classical studies, n. 66, 2013. p. 634-648).
259
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détruit justement la confiance pour toujours”): todos os artifícios ajudam ao amante,
mas, se descobertos, provocam vergonha porque dissimulam algum aspecto da verdade;
nessa passagem, trata-se de disfarçar os defeitos da amante dirigindo-lhe palavras e
gestos favoráveis.

II.556: Sed melius nescisse fuit: sine furta tegantur, / Ne fugiat ficto fassus ab ore pudor
(“Le mieux est de tout ignorer. Laisse-la cacher ses infidélités / et ne la force pas à
composer son visage pour échapper à la rougeur de l’aveu”): trata-se, aqui, do rubor das
faces, a manifestação visível mais importante da vergonha, conforme já se viu no início
deste texto. O rubor nesse caso é o de uma amante descoberta em sua traição. Mas a Ars
aconselha ao amante fazer vistas grossas sobre essas infidelidades.

II.572: Sed bene concubitus primos celare solebant. / Plena verecundi culpa pudoris
erat (“Mais, au début, ils avaient coutume de bien cacher leurs rendez-vous d’amour: /
leur passion coupable était pleine de réserve et de pudeur”): a passagem lembra os
amores interditos dos deuses Marte e Vênus, a esposa de Vulcano; a “paixão culpável” é
o adultério, daí o pudor e a vergonha assumirem aqui a forma clássica do medo da
deshonra e da infâmia. Esse exemplo mitológico também oferece margem a concluir que
a Ars poderia ensinar a acobertar toda sorte de adultérios, mesmo quando se tratasse de
casais da “boa sociedade” romana – aqui representado pelo triângulo Vulcano-VênusMarte – apesar das advertências contrárias nela contidas261.

II.590: Hoc tibi pro facto, Vulcane: quod ante tegebant, / Liberius faciunt, ut pudor
omnis abest (“Après ton bel exploit, Vulcain, ce qu’ils cachaient auparavant, / ils le font
plus ouvertement, car ils ont banni toute honte”): após Vulcano expor o adultério de
Vênus e Marte, o eu elegíaco sugere que ele se arrependeu porque o casal de amantes
passou a fazer publicamente o que antes somente fazia em segredo. A vergonha aqui
assume a forma também clássica de humilhação pública e, em seguida, funciona como
Sobre o verso II.572, Laigneau propõe também que “este verso, em si, é um golpe para um imperador
que se vangloria de restaurar a moral antiga: qualificar um adulterium pelos termos uerecundia e pudor
equivale a uma provocação! Mas Ovídio ataca ainda mais abertamente as disposições da lex Iulia. Com
efeito, uma vez que os amantes foram descobertos, entregam-se sem peias a sua paixão”, « ce vers, en
lui même, est un camouflet pour un empereur qui se targue de restaurer la moralité antique : qualifier
un adulterium par les termes de uerecundia et de pudor relève de la provocation ! Mais Ovide s’attaque
plus franchement encore aux dispositions de la lex Iulia. En effet, une fois que les amants ont été
découverts, ils se livrent sans contrainte à leur passion » (LAIGNEAU. Op. cit., 1999, p. 350).
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uma reprimenda humorística feita a Vulcano, porque, tendo revelado publicamente o
adultério de Vênus com Marte, acabou sendo preso em sua própria armadilha.

II.619 et 24: Conveniunt thalami furtis et ianua nostris, / Parsque sub iniecta veste
pudenda latet (“Ce qu’il faut pour nos rendez-vous, c’est une chambre bien close, / et
généralement nous couvrons d’un voile ce qu’il est indécent de montrer”): para evitar o
comportamento indecente (flagitium), é preciso cobrir a genitália; da mesma forma, o eu
elegíaco recomenda que os encontros sexuais se deem a portas fechadas, em benefício
também de resguardar o decoro. O mesmo tema do decoro continua nessa passagem,
reaparecendo no verso 624: In nemore atque antris, non sub Iove, iuncta voluptas; /
Tanta rudi populo cura pudoris erat (“c’était dans les antres et les bosquets, non pas au
grand jour que l’on s’unissait pour le plaisir; / tant cet âge encore grossier respectait la
pudeur!”).

II.719: Cum loca reppereris, quae tangi femina gaudet, / Non obstet, tangas quo minus
illa, pudor (“Quand tu auras trouvé les endroits que la femme aime à sentir / caressés la
pudeur ne doit pas t’empêcher de les caresser”): a vergonha aqui é aquela instigada pelo
risco de receber a pecha de ter cometido comportamento condenável e desonroso
(turpitudo). Portanto, a Ars não recomenda nenhum recato sexual quando se trata de
relacionamentos amorosos262.

III.59: Dum facit ingenium, petite hinc praecepta, puellae, / Quas pudor et leges et sua
iura sinunt (“Tandis que Vénus m’inspire, cherchez ici des leçons, ô femmes! / Je parle
des femmes que la pudeur, les lois et leur condition autorisent à en puiser ici”): mais
uma vez, o eu elegíaco adverte que suas instruções não se destinam às matronas nem
infringem o pudor estabelecido pelas leis romanas. Mas também como já se viu
anteriomente, o texto da Ars contradiz repetidamente tal advertência.
É curioso observar que “o termo pudor, que fecha o dístico, é obviamente importante: ao empregar
esse termo que, nas relações sociais, designa o sentimento de vergonha ou de recato, Ovídio tem plena
consciência de quão chocantes podem ser seus conselhos para um tradicionalista romano, acostumado à
velha moralidade erótica. Com o poeta de Sulmona, torna-se de igual para igual a relação amorosa, em
que cada parceiro se coloca a serviço do prazer do outro”, « le terme pudor, qui clôt le distique, est
évidemment important : en employant ce terme qui désigne, dans les relations de société, le sentiment
de honte ou de retenue, Ovide a parfaitement conscience de ce que ses conseils peuvent avoir de
choquant, pour un Romain traditionaliste, habitué à la vieille morale érotique. Avec le poète de
Sulmone, la relation amoureuse devient une relation d’égal à égale, où chaque partenaire se met au
service du plaisir de l’autre » (LAIGNEAU. Op. cit., 1999, p. 305).
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III.203: Nec pudor est oculos tenui signare fauilla, / Vel prope te nato, lucide Cydne,
croco (“Et vous ne rougissez pas de marquer le tour des yeux avec de la cendre fine / ou
avec le safran qui naît sur tes rives, limpide Cydnus”): o uso de cosméticos era em geral
apanágio das cortesãs, mas no século de Augusto mesmo as matronas passaram a
reivindicar o direito social de utilizá-los 263 , o que constitui mais um elemento que
enfraquece as advertências de Ovídio em sua Ars. A vergonha aqui é naturalmente o
medo da infâmia.
III.247: Hostibus eveniat tam foedi causa pudoris (“Que nos ennemis [seuls]
connaissent un motif aussi honteux de rougir!”): o ‘motivo’ em questão é que uma
chegada inesperada fez a amante pôr sua peruca às pressas, que ficou ao contrário. A
vergonha é o medo do opróbio (desonra vergonhosa).

III.614: Nupta virum timeat: rata sit custodia nuptae; / Hoc decet, hoc leges duxque
pudorque iubent (“Que la femme mariée craigne son mari; que la surveillance de la
femme mariée soit bien assurée; / ainsi le veilent les convenances, ainsi l’exigent les
lois; notre chef et la pudeur”): o eu elegíaco faz nova advertência de que sua Ars

263

Por outro lado, o uso de cosméticos difundiu-se rapidamente entre as mulheres, mesmo na época de
Augusto, e é interessante notar que “A poesia didático-elegíaca de Ovídio, em particular, sugere
condições favoráveis ao comércio internacional que surgiu com a Pax Augusta. Os Medicamina Faciei
Femineae, um manual dedicado aos cosméticos, anuncia abertamente as vantagens do imperium sine
fine para melhorar a aparência feminina. Como preâmbulo a suas recomendações, o narrador esboça
uma série de comparações para argumentar as virtudes do cultus, ‘cultivo, refinamento’, como um
desejável aprimoramento dos dons naturais”, « Ovid’s elegiac-didactic poetry, in particular, suggests
the favorable conditions to international commerce that came about with the Pax Augusta. The
Medicamina Faciei Femineae, a handbook devoted to cosmetics, openly advertises the advantages of
imperium sine fine for improving female appearance. As a preamble to his recommendations the
speaker draws a series of comparisons to argue the virtues of cultus, ‘cultivation, refinement’, as a
desirable embellishment on nature’s gifts » [BOWDITCH, P. L. « Roman Love Elegy and the Eros of
Empire ». In: GOLD, B. K. (ed). A Companion to Roman Love Elegy. Malden (MA-USA) / Oxford
(UK): Wiley-Blackwell, 2012. p. 128]. Também por essa razão, pode-se afirmar que “Ele [Lábeo, um
advogado da época de Augusto] também sugere casualmente que nem toda matrona usava um vestido
de matrona e que a confusão se produz quando se confundem definições sociais e de alfaiataria. Havia
outras maneiras pelas quais os supostamente claros indícios de indumentária de matrona e de prostituta
eram confundidos: lemos nas fontes literárias que alguns tipos de ornamento eram comuns a ambos os
tipos de mulheres. Tanto prostitutas quanto matronas usavam cosméticos, por exemplo”, « He [Labeo, a
lawyer of the Augustan era] also incidentally implies that not every matron wore the dress of a matron
and that confusion results when social and sartorial definitions are muddled. There were other ways in
which the supposedly clear vestimentary signs of matron and whore were confused: we read in the
literary sources that some kinds of ornament were common to both types of women. Both whores and
matrons used cosmetics, for example » [OLSON, Kelly. « Matrona and Whore: Clothing and Definition
in Roman Antiquity ». In : FARAONE, C. A.; McCLURE, L. K. (orgs). Prostitutes and Courtesans in
the Ancient World. Madison (WS-USA) : The University of Wisconsin Press, 2006. p. 197].
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contempla apenas amores possíveis e que contam com a tolerância das normas sociais,
das leis, do Princeps Augusto e da moral vigente, embora já se tenha visto como o teor
das lições da Ars conflita com tais advertências.

2. Conclusões.

À guisa de conclusão, é preciso notar que todas as advertências de Ovídio sobre
as lições da Ars serem destinadas apenas aos amores lícitos, bem como o cuidado geral
dos elegíacos em procurar observar várias instâncias do pudor e em resguardar a honra,
sempre que possível, fornecendo contínuas explicações que pudessem justificar a
postura de cidadãos romanos totalmente entregues à paixão do amor, representam um
esforço para argumentar contra a opinião corrente da filosofia de que o amor é um mal, e
que confessar-se perdidamente apaixonado, como o fazem os elegíacos, é fonte de
reprovação moral e, portanto, causa de vergonha, o que fica patente em comentários e
reflexões de escritores da época clássica como Cícero, que acusa a torpeza e a vergonha
dessa espécie de perturbação mental que é o amor (Tusc. IV.32.75)264.
Se, por um lado, a perspectiva filosófica romana concebe o apaixonado como
vítima da doença do amor (morbus amoris), capaz de subtrair o juízo ao sujeito que o
experimenta, e se, por outro lado, a elegia latina toma o amor como matéria privilegiada,
de modo que o eu elegíaco se confessa escravo de uma domina (o tópos elegíaco do
seruitium amoris), então o próprio ponto de vista elegíaco já seria motivo de vergonha
para o eu instalado no poema. Dado que o eu poemático se confessa subjugado pelo
amor, e que isso já seria motivo para o sentimento de vergonha, o discurso elegíaco
precisa justificar-se continuamente, o que também explica certos elementos que
constituem a tópica elegíaca, como a recusa (recusatio) aos valores morais e poéticos
mais tradicionais representados pela épica.

264

Etiam nouo quidam amore ueterem amorem tamquam clauo clauum eiciendum putant; maxime autem
admonendus <est> quantus sit furor amoris. Omnibus enim ex animi perturbationibus est profecto nulla
uehementior, ut, si ipsa illa accusare nolis, stuprum dico et corruptelas et adulteria, incesta denique,
quorum omnium accusabilis est turpitudo...sed ut haec omittas, perturbatio ipsa mentis in amore foeda
per se est. “Alguns até acreditam que, tal como um prego expulsa outro, faz-se necessário um novo amor
para expulsar o antigo; mas, acima de tudo, devemos chamar a atenção para o grau de loucura a que
chega o amor. De todas as perturbações do espírito nenhuma é, decerto, mais violenta; e, mesmo sem
apontar aqueles seus efeitos, quero dizer, o estupro, a sedução, o adultério, e finalmente o incesto, cuja
ignomínia é passível de ir a tribunal, independentemente de tais coisas, a própria convulsão do espírito
que ocorre no amor já é de per se vergonhosa” [CICÉRON. Tusculanes. Texte établi par Georges Fohlen
et traduit par Jules Humbert. Paris: Les Belles Lettres, 1960. v. 2 (livres III-IV), p. 94].
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Espacialização e sentido em Intimidade, de Edla Van Steen: uma análise semiótica

Spatialization and meaning in Intimidade of Edla Van Steen : a semiotic analysis

Resumo: Neste artigo discute-se a espacialização no conto Intimidade, de Edla Van Steen. O objetivo é
mostrar que a espacialização é constitutiva do sentido, já que o espaço é tematizado como locus
privilegiado da intimidade dos sujeitos. A fundamentação teórica é a semiótica de linha francesa. Os
resultados obtidos mostram que as transformações do sujeito estão relacionadas a deslocamentos
espaciais e que a mudança topológica, na perspectiva da tensividade, leva a uma distensão, já que os
sujeitos vão de um espaço tenso e disfórico para um espaço distenso e eufórico.
Palavras-chave: Espacialização. Sentido. semiótica.
Abstract: This article discusses the spatial distribution in Intimidade tale,written by Edla Van Steen .
The goal is to show that the spatial distribution is constitutive of meaning, to the extent that space is
themed as a privileged locus of the intimacy of the subjects. The theoretical foundation is the discursive
semiotics of the French line . The results show that the changes of the subject are related to spatial
displacement and the topological change, in view of tensionlity , leads to distension in that the subjects
are from a tense space, dysphoric space to an untensioned and euphoric space.
Keywords: Spatial. Meaning. Semiotics.

1. Introdução

Este texto insere-se na linha de pesquisa O discurso literário: fundamentos
semióticos, na qual desenvolvemos nossas pesquisas. Retomamos aqui estudos
desenvolvidos sobre a espacialização em textos literários com aporte na semiótica de
linha francesa.
O corpus é o conto erótico Intimidade, de Edla Van Steen, que discutimos a fim
de verificar como a espacialização é constituída e como, por meio dela, axiologias do
nível fundamental, particularmente a oposição semântica /liberdade vs. opressão/,
assumida por sujeitos no nível narrativo, manifesta-se no nível discursivo. Para isso,
retomamos os estudos da sintaxe discursiva, em especial, o mecanismo pelo qual os
espaços são instalados no conto. A opção por trabalhar com a categoria da enunciação
espaço deveu-se não só ao fato de ela ser constitutiva do sentido do conto, e não apenas
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mero cenário onde os sujeitos se deslocam, mas também ao fato de esta ser, das
categorias da enunciação, a menos estudada, conforme atesta Fiorin265.
O espaço no conto é instalado por debreagem enunciativa, apresentando
descontinuidades. São pelo menos duas ordens de espaço: o espaço das relações sociais,
tenso e disfórico, e o das relações íntimas, distenso e eufórico. O deslocamento de um
para outro é provocado pela inesperada ruptura do fecho do sutiã de um dos atores, o
que se insere na ordem do acontecimento. Isso nos obrigou a tratar, além dos
procedimentos de espacialização, também do acontecimento, como proposto por
Zilberbeg266. Este trabalho, portanto, conjuga os estudos da semiótica standard, no que
se refere ao percurso gerativo do sentido, com a semiótica tensiva, em especial sobre o
acontecimento.
Intimidade foi publicado pela primeira vez em 1984 pela Editora Record, em O
prazer é todo meu – contos eróticos femininos, e foi incluído por Italo Moriconi na
antologia Os cem melhores contos brasileiros do século. Nele, temos um narrador
instalado por debreagem enunciva, o que traz um efeito de sentido de objetividade ao
discurso narrado. A história se desenvolve em torno de Ema, uma mulher casada, mãe
de crianças pequenas, que recebe em sua casa a amiga Bárbara. O encontro das amigas,
que são muito parecidas, se dá quando os maridos, que também são amigos, estão fora e
os filhos de Ema já foram dormir. Ema e Bárbara, que são interlocutoras no enunciado,
estão sozinhas na sala, conversando sobre assuntos domésticos, mantendo entre si um
certo afastamento físico, quando sobrevém um imprevisto, que não só interrompe a
conversação, mas também altera radicalmente seu tema. Tal fato se manifesta pelo
rompimento do fecho do sutiã de Ema. A partir daí o tema da conversação para ser o
tamanho dos seios das amigas: “-Você acha que eu tenho seio demais? – Claro que não.
Os meus são maiores”267.
O assunto da conversação que antes do rompimento do fecho do sutiã de Ema
girava sobre a vida doméstica passa a ser a beleza e a sensualidade dos corpos das
amigas. Começa então uma relação mais íntima entre elas. A anfitriã propõe à amiga
que se desloquem para o andar superior da casa, onde está o quarto, para que se dispam
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e comparem o tamanho dos seios: “-Vamos lá em cima. A gente se despe e compara”268.
Nesse espaço íntimo, Ema se despe em frente a um espelho e ocorre uma aproximação
física maior entre elas, com a manifestação de desejos de natureza erótica: “Carinhosa,
Ema acariciou as costas da amiga, que sentiu um arrepio”269.
Apoiados em Bachelard270, pretendemos realizar o que o filósofo francês chama
de topoanálise, na medida em que procuramos relacionar os lugares com a vida íntima
dos sujeitos. Em A poética do espaço, Bachelard dedica especial atenção ao espaço
casa, considerada por ele um ser privilegiado para o estudo dos valores de intimidade
do espaço interior, relacionando espaços da casa a temas.
O espaço pode sofrer descontinuidades, expressas por oposições como /alto vs.
baixo/, /dentro vs. fora/. Trabalhamos nessa descontinuidade espacial, particularmente
no tratamento da oposição /superatividade vs. inferatividade/, a fim de mostrar como os
sentidos do conto se constroem. Levamos ainda em conta que as tensões se constituem
no espaço e que os sujeitos estão menos, ou mais adaptados ao espaço em que transitam,
daí as categorias tímicas euforia 271 , termo positivo, e disforia, termo negativo. No
conto, o alto tem caráter eufórico e o baixo, disfórico. Em Intimidade, os sujeitos
realizam no espaço um percurso ascendente: vão de baixo (a sala) para cima (o quarto);
o conto tem, portanto, caráter euforizante.

2. Fundamentação teórica

A semiótica discursiva francesa tem por objeto de estudo o texto. No dizer de
Barros272, "procura descrever e explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o
que diz". Sua preocupação é com o sentido do texto, o que faz com que, num primeiro
momento, abstraia o plano da expressão, centrando sua análise no plano do conteúdo.
Uma das vantagens dessa metodologia é o fato de a análise semiótica poder ser aplicada
a qualquer texto, independentemente da expressão que assuma. Para a semiótica, texto
é, ao mesmo tempo, uma unidade de sentido e um objeto de comunicação entre sujeitos,
268
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portanto um objeto cultural que manifesta as crenças e as ideologias de uma dada
sociedade. A semiótica discursiva, segundo Barros273, "tenta determinar as condições
em que um objeto se torna objeto significante para o homem" e, na esteira de Saussure e
Hjelmslev, "não toma a linguagem como um sistema de signos, mas como um sistema
de significações, ou melhor, de relações, pois a significação decorre da relação".
Paralelamente à semiótica dita standard, recorrermos também aos estudos da
semiótica tensiva, uma vez que um evento do conto, a ruptura do fecho do sutiã de Ema,
desencadeia não apenas um novo percurso dos atores, como também é responsável pelo
deslocamento espacial dos sujeitos e pelas mudanças de estado desses sujeitos que
passam, de um estado tenso e disfórico, para um distenso e eufórico. A ruptura do fecho
do sutiã de Ema interrompe a sequência implicativa dos fatos narrados. Por se
caracterizar pela subitaneidade, obriga-nos a buscar nos estudos de Zilberberg
fundamentação para tratar daquilo que o semioticista francês denomina por
acontecimento.
A partir dos anos 1970, a semiótica passa a se preocupar com o sentir dos
sujeitos. A publicação de Semiótica das paixões, de Greimas e Fontanille, em 1991,
passa a ser um marco nas novas perspectivas dos semioticistas para análise de textos.
Num momento posterior, a Semiótica tensiva se volta para as condições de produção do
sentido, dando relevância ao ato enunciativo e à apreensão do sentido, tratando das
relações sensíveis entre sujeito da percepção e objeto percebido. Nessa nova perspectiva
dos estudos semióticos, que passam de uma sintaxe narrativa para uma sintaxe tensiva,
o pensamento de Claude Zilberberg é seminal. Fontanille e Zilberberg274 deixam claras
essas mudanças de perspectiva de um projeto semiótico quando afirmam que

[...] a semiótica dos anos 90 não é nem exatamente a mesma, nem
completamente outra, quando comparada à dos anos 70. Uma seria mais
binarista, logicista, acrônica, mal concedendo um lugar ao sensível; a outra,
mais uma semiótica das paixões, da intensidade, preferindo a dependência e a
complexidade às diferenças meramente binárias.

Zilberberg 275 , tratando do acontecimento, faz referência ao fato de que este
emerge não de uma operação implicativa, mas de operação concessiva. Vale dizer, o
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acontecimento é da ordem do inesperado, do sobrevir. Diz respeito, pois, a realização do
irrealizável, o que segundo o semioticista francês “dramatiza a veridicção”.
Lopes e Lima276, sustentam que no estilo enunciativo concessivo do qual resulta
o acontecimento,

o sobrevir é constituído por um alto grau de intensidade, próprio à
concentração da extensidade do campo de presença no qual atua a percepção
do sujeito, acelerando a velocidade de inserção da grandeza semântica em
questão, do objeto percebido, que é tonificado ao máximo, daí o efeito de
impacto sensível.

Mendes277, embasado em Zilberberg, faz, apoiado nas oposições /crer vs. não
crer/ e / acreditável vs. não acreditável/, uma distinção bastante objetiva da diferença
entre implicação e concessão. O crer no acreditável e o não crer no inacreditável são
operações implicativas, ao passo que o crer no inacreditável e o não crer no acreditável
são operações concessivas.
O acontecimento está, pois, no âmbito do estupor. O Houaiss278, assim registra
essa palavra.
Estupor 2. Imobilidade súbita diante de algo que não se espera; grande surpresa,
espanto, assombro.
A definição do Houaiss corrobora que o acontecimento é figura do inesperado,
daquilo que não pode ser visado e, portanto, antecipado e, por isso mesmo, “algo
afetante, perturbador, que suspende momentaneamente o curso do tempo”279.
Apoiados ainda em Zilberberg, opomos o acontecimento ao fato280. Segundo o
semioticista francês, “...o acontecimento é o correlato hiperbólico do fato, do mesmo
modo que o fato se inscreve como diminutivo do acontecimento”281.
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No quadro a seguir, apresentamos os traços que distinguem acontecimento de
fato.
Quadro 1: Traços distintivos entre acontecimento e fato
ACONTECIMENTO

FATO

raro

numeroso

complexo

simples

intenso

extenso

tônico

átono

da ordem do sobrevir

da ordem do devir

Se no eixo da intensidade, o acontecimento é marcado pela tonicidade e pela
celeridade; no plano da extensidade, dado seu caráter ex-abrupto, transtorna a
temporalidade e a espacialidade do sujeito em conjunção com o sobrevir, colocando-o
num estado de estupefação em que o agir é absorvido pelo sofrer. Aspectualmente, o
acontecimento apresenta o traço /subitaneidade/, o que implica um apagamento do traço
/duratividade/. Para Tatit282,

[...] o acontecimento (bem-vindo ou indesejado) traz consigo um valor de
precipitação que retira o sujeito de seu próprio fluxo constante de vida e o
faz, a contragosto, saltar etapas. A perda de segmentos temporais subjetivos,
cujo encadeamento garante a consciência do ser no mundo, produz nesse
sujeito lacunas de intensidade que precisam ser preenchidas.

A ruptura do fecho do sutiã de Ema precipita os sujeitos da ação a saltarem as
etapas, transformando os sujeitos que, agora, sensibilizados, em sujeitos realizados na
medida em que conseguem entrar em conjunção com o objeto-valor. Mas isso implica
um deslocamento espacial.
2.1 O espaço
Como salientamos com base em Fiorin 283 , o espaço é a menos estudada das
categorias da enunciação. Os estudos literários voltados ao espaço são realizados na
perspectiva de uma semântica espacial, desprezando o componente sintático. Enquanto
sujeito e tempo estão sempre marcados na língua por morfemas gramaticais, isso não
282
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ocorre com o espaço, que é marcado por morfemas livres, podendo até estar ausente dos
textos. Lembremos as palavras de Fiorin284: "Parece que a linguagem valoriza mais a
localização temporal que a espacial, pois podemos falar sem dar nenhuma indicação
espacial, quer em relação ao enunciador, quer em relação a um ponto de referência
inscrito no enunciado”.
Para a semiótica, o espaço é um objeto construído que comporta elementos
descontínuos. A debreagem instala a categoria de pessoa (ego) e as coordenadas
espácio-temporais (hic e nunc). Espaço e tempo podem corresponder ou não ao
momento da enunciação. Quando corresponderem, temos debreagem espacial e
temporal enunciativa. Quando não corresponderem, temos debreagem espacial e
temporal enunciva.
No discurso, o espaço se organiza a partir do aqui (espaço da enunciação) que se
opõe ao espaço fora da enunciação (o alhures). Dessa forma, temos duas ordens de
espaço: o enunciativo (espaço do aqui) e o enuncivo (espaço do não-aqui). Os efeitos de
sentido serão, respectivamente, os de proximidade e de distanciamento da enunciação.
Fiorin 285 , apoiado em Vernant 286 , afirma que o espaço articula-se "em torno de
categorias como interioridade vs. exterioridade, fechamento vs. abertura, fixidez vs.
mobilidade, que são homólogas à categoria feminilidade vs. masculinidade". Na
cosmologia grega, o espaço aparece divido em camadas, sendo a superior a dos deuses,
a do meio a dos homens e a inferior da morte e dos deuses subterrâneos. Vernant 287
ainda associa a direita àquilo que é propício e a esquerda, àquilo que é sinistro.
Acrescentamos que, relacionadas à espacialização dos seres no discurso, temos também
categorias como /proximidade vs. afastamento/ (relativas a distância), /verticalidade vs.
horizontalidade/ (relativas a direcionalidade) e /englobado vs. englobante/ (relativas a
abrangência).
No tempo, o agora é o marco de referência; na categoria espaço, a referência é o
aqui. Para Fiorin288, "...o espaço linguístico ordena-se a partir do hic, ou seja, do lugar
do ego. Todos os objetos são assim localizados, sem que tenha importância seu lugar no
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mundo, pois aquele que os situa se coloca como centro e ponto de referência da
localização".
O espaço em Intimidade é a casa de Ema, espaço englobante em que se inserem
os espaços onde ocorrem os programas narrativos dos sujeitos: a sala e o quarto,
espaços englobados. Podemos afirmar que, no deslocamento de um espaço para o outro,
opera-se a principal transformação dos sujeitos.
A casa, como espaço doméstico, é, segundo Bachelard 289 , "um corpo de
imagens que dá ao homem razões ou ilusões de estabilidade". Esse filósofo destaca
ainda que a casa comporta os semas /verticalidade/ e /centralidade/. A verticalidade
decorre da polaridade /porão vs. sótão/ e a centralidade da oposição /dentro vs. fora/.
Para os gregos, o espaço interior tem conotação feminina. Nele, a mulher está em seu
domínio. O espaço exterior tem conotação masculina, já que o movimento do homem é
centrífugo: é quem sai para a guerra e para a caça.
Para Greimas e Courtés 290 , a espacialização é um dos componentes da
discursivização, ou seja, ela é um dos procedimentos pelos quais se fazem emergir as
estruturas semióticas mais profundas. A espacialização permite que se inscrevam no
discurso os programas narrativos, por meio da localização, que é a construção pelo
sistema de debreagem de um sistema de referências que permite situar no espaço
programas narrativos. Dessa forma, pelos mecanismos de embreagem e debreagem,
vamos ter os pontos zero para a instalação de uma topologia tridimensional do discurso,
que compreende os eixos verticalidade, horizontalidade e prospectividade.
A semiótica faz referência ainda à programação espacial, procedimento que,
após a localização dos programas narrativos, permite o encadeamento sintagmático
desses programas, correlacionando os sujeitos e seus programas narrativos com os
espaços segmentados, no caso do conto objeto deste artigo, a sala e o quarto.

3. Segmentação do conto
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Para analisar a articulação semântica entre espaços e valores, segmentamos o
conto, procedimento comum em análises semióticas de textos mais extensos. Para
Fontanille291 "... a segmentação, a detecção das rupturas, das ligações e das transições,
constitui em todos os casos a primeira etapa da análise semiótica, já que ela permite
identificar, a título de hipótese, as primeiras "macrofiguras" do plano da expressão.
A segmentação, como proposta pela semiótica, não é feita com base em elementos
do plano da expressão, parágrafos, estrofes, versos, formas que o enunciador utiliza para
organizar seu discurso, mas em função de disjunções espaciais, temporais, actoriais.
Dividimos o conto em três segmentos:
10: do início até "No momento em que Ema depositava o refresco na mesa,
ouviu-se um estalo.";
20: de "Porcaria, meu sutiã arrebentou" até "Até amanhã";
30: de "Ema examinou atentamente a sala, a conferir, pela última vez, a
arrumação geral" até o final.
O primeiro corresponde aos temas da mulher dona-de-casa e da dominação da
mulher e tem por espaço a sala. O segundo, aos temas da intimidade, da erotização e da
homossexualidade. O terceiro corresponde à separação das amigas e ao percurso do
destinador-julgador, em que este sanciona positivamente o sujeito da ação. Os temas da
liberdade e da amizade estão diluídos por todo o conto.
No primeiro segmento, a conversação gira em torno da vida doméstica (filhos,
empregada, marido, arrumação da casa). Nesse momento, a relação entre os atores é
estereotipada, não havendo o espaço para a intimidade. O comportamento de Ema é de
uma mulher que quer manter a sala sempre arrumada (tema da mulher dona-de-casa).
Nesse segmento, o tema da liberdade é visto sob o prisma de um sujeito (Ema) em
disjunção com esse valor.
A quebra do fecho do sutiã de Ema, que é da ordem do acontecimento, acarreta
uma mudança do tema da conversação, que agora passa a girar sobre o tamanho dos
seios (tema da erotização). Com isso, a relação entre Ema e Bárbara, até então marcada
pelo convencionalismo das relações sociais e familiares, passa a dar lugar a uma relação
marcada pelos valores da intimidade e da aproximação física das duas mulheres: "Você
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acha que eu tenho seio demais?"292, que vai desencadear a mudança espacial da sala
para o quarto (do /baixo/ para o /alto/), onde as amigas se despem, ocorrendo a
tonificação do valor intimidade. O espaço da intimidade faz com que desejo
homossexual que uma tem pela outra se manifeste: "É muito bonita - Ema reconheceu.
Cintura fina, pele sedosa, busto rosado e um dorso infantil"; "Carinhosa, Ema
acariciou as costas da amiga, que sentiu um arrepio" 293 . Há em seguida uma
desaceleração com a volta dos sujeitos à sala, num movimento que vai do /alto/ para o
/baixo/. Nesse segmento, há a negação do valor opressão e a afirmação do valor
liberdade.
No último segmento, Bárbara executa um movimento direcional do englobado (a
casa) para o englobante (a rua), movimento contrário executado por ela antes do início
da narrativa. Em termos da categoria /exterioridade vs. interioridade/, o movimento de
Bárbara é do exterior para o interior e deste para o exterior novamente.
Esses deslocamentos dos sujeitos do /exterior/ para o /interior/, do /baixo/ para o
/alto/ e os seus contrários não apenas dinamizam a narrativa, como também são
constitutivos do sentido, na medida em que os espaços são revestimentos figurativos de
temas. Se pensarmos na articulação fundamental /liberdade vs. opressão/, o espaço
quarto reveste o tema da liberdade, enquanto o espaço sala, o da opressão. Reiteramos
que o primeiro corresponde ao sema /alto/ e o segundo, ao sema /baixo/, portanto a
conjunção com o valor /liberdade/ implica uma ascensão dos sujeitos.
Paralelamente à segmentação proposta, convém observar no conto dois
momentos bem distintos. O limite entre eles é marcado pelo enunciado que Ema dirige a
Bárbara: “Porcaria, meu sutiã arrebentou”294, uma vez que a quebra do fecho do sutiã é
de natureza concessiva, sendo, pois, como assinalamos, da ordem do acontecimento, e
traz consigo a suspensão da temporalidade, permitindo relações marcadas pelo valor
intimidade, que do ponto de vista do espaço se darão no quarto de Ema, correspondente
ao sema /alto/.

4. Uma análise semiótica de Intimidade
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Como afirmamos, nossa análise repousará fundamentalmente na espacialização.
No entanto, para que os procedimentos de espacialização e de programação espacial do
texto fiquem mais claros, julgamos necessário tecer, em rápidas pinceladas, algumas
considerações sobre o percurso gerativo do sentido e sobre o esquema narrativo.

4.1 O percurso gerativo do sentido

No nível fundamental, Intimidade articula-se em torno da oposição semântica
/liberdade vs. opressão/. Do ponto de vista da sintaxe fundamental, temos a negação da
opressão (valor disfórico) e a afirmação da liberdade (valor eufórico), que corresponde à
passagem do tenso para o distenso.
liberdade (euforia)

opressão (disforia)

não-liberdade

Liberdade implica um /poder fazer/ e um /poder não fazer/ e a opressão um /não
poder fazer/ e um /não poder não fazer/. No nível narrativo, o /poder fazer/ e o /poder
não fazer/ (liberdade) são assumidos pelo sujeito da ação e se transformam em valores
ideológicos. Acompanharemos, em nossa análise, particularmente o percurso do sujeito
Ema, suas transformações, rompimentos de contratos e sua relação comunicativa como
o destinador-manipulador.
Quanto ao nível discursivo, nos alongaremos um pouco mais, uma vez que a
espacialização pertence a esse nível. Comecemos pela sintaxe discursiva, que nos
interessa mais de perto em decorrência da espacialização.
Um enunciador instala, por debreagem enunciva, um actante narrador de
focalização externa que controla o conjunto da cena narrativa, conferindo ao texto um
efeito de sentido de objetividade e afastamento da enunciação. Ressaltamos que o
narrador ocupa o mesmo espaço dos sujeitos, acompanhando-os em seus deslocamentos
dentro da casa. Pelo mecanismo da debreagem interna, instalam-se os atores Ema e
Bárbara, duas amigas inseparáveis, muito parecidas fisicamente, que ficaram grávidas
ao mesmo tempo e tiveram filhos no mesmo hospital: "'Imaginava que fossem irmãs',
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muitos diziam, o que sempre causava satisfação"295, o que reforça a identidade entre
ambas. No conto, o narrador adota, como percurso regente, o de Ema, a dona da casa e
que toma a iniciativa do jogo de sedução: "Vamos lá em cima. A gente se despe e
compara"296. Ao colocar Ema na função de regente, ela passa a ter maior importância
narrativa que Bárbara, que passa ter papel secundário, ou seja, o discurso é organizado
pelo narrador na perspectiva de Ema. Esclarecemos que o secundário aqui refere-se à
perspectiva que toma um narrador-observador. O ator Bárbara, por exercer a função de
destinador-manipulador do sujeito da ação Ema, é a fonte dos valores que circulam e
que são buscados pelo sujeito Ema, cuja competência modal para realizar a ação foi
dada por Bárbara, que, ao dar a modalidade do querer a Ema, instala o sujeito virtual no
texto, que seguirá um percurso narrativo até tornar-se um sujeito realizado.
O tempo do discurso não é concomitante à enunciação, que é presentificado
quando um narrador-observador põe em cena as interlocutoras. A narrativa começa in
media res com as duas mulheres instaladas na sala da casa de Ema, já em plena
conversação. Falaremos agora da semântica discursiva.
O componente semântico do discurso trata da tematização e do revestimento
figurativo dos temas. Em Intimidade, além do tema da liberdade, desenvolvem-se outras
leituras temáticas: a) tema da dominação do homem pela mulher; b) tema da mulher
dona-de-casa; c) tema da intimidade; d) tema da amizade; d) tema da erotização; e)
tema da homossexualidade, que são concretizados em diferentes investimentos
figurativos.
Quadro 2 – Temas de Intimidade
traço

liberdade

dominação

visual

arrumado

desarrumado

visual

despida

vestida

auditivo

falante

calada (múmia)

auditivo

silencioso

barulhento

espacial

fechado

aberto

Esses traços se manifestam em diferentes figuras e diferentes leituras temáticas.
Por exemplo: o traço visual se manifesta na sala desarrumada e no quarto arrumado

295
296

VAN STEEN, E, Op. Cit., 2001, p. 447.
Idem, 2001, p. 448.

Anais Eletrônicos . 197

(tema da mulher dona-de-casa) e nas mulheres despidas e vestidas (tema da erotização);
o traço auditivo se manifesta na televisão ligada e a mulher calada (tema da dominação
da mulher pelo homem); o traço espacial se manifesta nos ambientes da casa, a sala e o
quarto (tema da intimidade).
Pretendemos nos alongar um pouco no tema da erotização, que no texto é
recoberto por figuras como sutiã, passar a mão, busto, seio, lençóis, despir-se, pele,
acariciar, arrepio, beijo, esfregar, produtoras de ilusão referencial, analisando a figura
do sutiã e de seu fecho. O rompimento do fecho do sutiã é o momento crucial do conto,
pois simboliza a passagem de estado de opressão, de fechamento, para um estado de
liberdade, de abertura. Relembremos que o rompimento do fecho do sutiã é algo
inesperado, que suspende a temporalidade, portanto é da ordem do acontecimento.
Fecho é aquilo que prende, que impede que se abra, que se solte, e o sutiã, para algumas
mulheres, é visto como algo que oprime.
Do ponto de vista da tensividade297, a quebra do fecho do sutiã corresponde à
passagem de um estado de tensão para um de distensão e provoca um estado de
relaxamento, de afrouxamento, possibilitando a passagem de um estado marcado pela
estereotipização dos comportamentos para um de intimidade. A ruptura do fecho
figurativiza, portanto, a passagem do estado de opressão para o de liberdade. Do ponto
de vista da aspectualização, o processo é pontual: o início coincide com o final
(arrebentou). A passagem do estado de opressão para o de liberdade se dá de modo
repentino e completo, sem temporalização; é da ordem do acontecimento, pois.

4.2 O esquema narrativo

Em Intimidade, acompanhamos o percurso da ação do sujeito Ema. Pressupõe-se
que o sujeito tenha a competência necessária para exercer essa ação. Esse sujeito é
modalizado por um destinador-manipulador, fonte dos valores, que lhe propõe um
contrato e manipula o destinatário-sujeito a aceitar esse contrato. O destinatário-sujeito
só aceita o contrato porque os valores que lhe foram oferecidos são vantajosos
(liberdade, intimidade), além julgar o destinador confiável (Bárbara é amiga de Ema há
bastante tempo).
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O conto inicia-se pelo percurso da manipulação. O ator Bárbara, que exerce a
função de destinador-manipulador, manipula por intimidação o destinatário-sujeito Ema
a aceitar o contrato pelo qual ela deve mudar do estado de opressão para o de liberdade,
levando esse sujeito a um fazer. Para isso, atribui-lhe a competência modal do querer,
transformando Ema num sujeito virtualizado. A fala de Bárbara, no início do conto, "Só
que já é noite" 298 marca o início do percurso da manipulação por intimidação. O efeito
persuasivo do enunciado consiste no subentendido, na medida em que o dizer de
Bárbara tem a função de um fazer-crer, pois revela que Ema passara o dia envolvida
com as atividades de dona-de-casa. Ressaltamos o ethos positivo que Bárbara desfruta
em relação a Ema, fato que favorece a manipulação: "Era tão bom ter uma amiga tão
experiente"; "Bárbara muito mais sábia"; "Novamente a amiga tinha razão"299.
O sujeito Ema é modalizado também pelo saber e poder, tornando-se um sujeito
atualizado. Ema, agora, quer, sabe e pode fazer. O percurso irá de um estado inicial de
disjunção com o valor liberdade para um estado final de conjunção com esse valor.
A modalização não recai apenas no fazer, mas também no ser, ou seja, o sujeito
de estado também pode ser modalizado pelo querer, pelo dever, pelo poder e pelo
saber. O arranjo dessas modalidades do ser será responsável pelas paixões. Em
Intimidade, Ema quer ser livre, o que configura o percurso passional do desejo, que se
caracteriza pela aspiração em preencher um sentimento de falta ou incompletude.
O percurso do sujeito Ema é marcado por rompimento de contratos
estabelecidos pelo destinador-social, como o de fidelidade ao marido e o de cumprir o
papel de dona-de-casa, ao ter uma relação afetiva com Bárbara e deixar de se preocupar
com a arrumação da casa: "Reparou na bandeja esquecida sobre a mesa, mas não se
incomodou"300.
O caráter polêmico da narrativa pressupõe o percurso de um antissujeito, ou seja,
aquele que dificulta o sujeito de entrar em conjunção com o objeto-valor buscado. No
conto, o antissujeito é figurativizado no ator marido, que exerce um poder castrador
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sobre a mulher:301 "Se o marido estivesse em casa seria obrigada a assistir à televisão”
302.

Chamamos a atenção, dada sua relevância no conto, para o programa narrativo
em que Ema investe em Bárbara os valores almejados, ou seja, Bárbara passa a ser casa
sintática em que são investidos valores, como os de liberdade, os de identidade e os de
sexualidade. A relação íntima de caráter erótico-sexual com a amiga permite a Ema
entrar em conjunção com a liberdade, valor desejável.
O percurso do destinador-julgador coincide com o final do conto em que Ema
representa esse actante, sancionando-se positivamente, na medida que cumpriu o
contrato que fora proposto pelo destinador-manipulador, como se observa no trecho a
seguir "Um sentimento de liberdade interior brotava naquele silêncio. Um sentimento
místico, meio alvoroçado, de alguém que, de repente, descobrisse que sabe voar"303.
Ema é agora um sujeito realizado.

4.3 O acontecimento

Os sujeitos têm seu percurso alterado a partir do instante em que se dá a ruptura
do fecho do sutiã de Ema. Até então o percurso dos sujeitos era regido por operações
implicativas: a amiga que vai a casa da outra visitá-la, a anfitriã põe as crianças para
dormir para conversarem mais à vontade, a conversa que gira sobre assuntos
domésticos, vale dizer, temos uma sequência de fatos que se encadeiam logicamente por
pressuposição, vale dizer, no nível do enunciado temos a narração da rotina de duas
amigas. Do ponto de vista da aspectualização, temos ações imperfectivas, vistas em sua
duração. Até que emerge o inesperado: “Porcaria, meu sutiã arrebentou”304. Do ponto
de vista aspectual, temos agora uma ação perfectiva e pontual. Nem Ema nem Bárbara
poderiam pressupor o rompimento do fecho. Portanto, trata-se de algo que não se
enquadra no implicativo, na rotina das amigas, mas no concessivo.
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Quando irrompe o acontecimento, há uma desestabilização momentânea dos
sujeitos que, num instante, se veem fora do tempo. Zilberberg305 afirma que “a ordem
do acontecimento e do discurso não se harmonizam bem entre si. O acontecimento, ao
surgir, rompe com a temporalidade ambiente; na ordem do acontecimento não há
anterioridade”. Não havendo anterioridade, a subitaneidade será a maior característica
do acontecimento.
O rompimento da alça do sutiã de Ema, ao colocar os sujeitos fora do tempo,
obriga-os a reencontrá-lo numa nova ordem espacial: o espaço dos sujeitos não será
mais o mesmo. Será o quarto de Ema, espaço eufórico e distenso, próprio para
realização dos desejos eróticos. Zilberberg 306 ressalta que “nada nem ninguém (nem
mesmo o enunciador) conseguiria impedir que o tempo logo retome seu curso e que o
acontecimento entre pouco a pouco nas vias de potencialização”. É que ocorre no
percurso dos sujeitos que, após o encontro erótico no espaço da intimidade, retomam o
percurso anterior ao sobrevir e isso implica novo deslocamento espacial, agora do /alto/
para o /baixo/.

4.3 A espacialização em Intimidade

Os espaços estão explicitados no texto. O espaço englobante, a casa, é o espaço
da vida familiar, da fidelidade, da heterossexualidade, que comporta as oposições
semânticas /marido vs. mulher/, /masculinidade vs. feminilidade/. O sema
/masculinidade/ sobrepõe-se ao /feminilidade/, uma vez que marido corresponde a
dominante e mulher a dominado: "Se o marido estivesse em casa seria obrigada a
assistir à televisão, porque ele mal chegava, ia ligando o aparelho, ainda que soubesse
que ela detestava sentar que nem múmia diante do aparelho"307.
O marco axial é a casa, um espaço experimentado em que os corpos se
movimentam e que traduz a dinâmica das relações sensíveis dos seres. Esse espaço
instala inicialmente no texto o sema /horizontalidade/. Temos então a primeira oposição
espacial /aqui vs. alhures/, que, do ponto de vista dos actantes, corresponde à oposição
espacial /interioridade vs. exterioridade/. O aqui, espaço interior, é onde circulam os
sujeitos e os objetos-valor e o alhures, espaço exterior, é ocupado pelos maridos.
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Sustentamos ainda que, entre os sujeitos semióticos, há um espaço regulado
proxemicamente que compreende um maior ou menor afastamento entre os sujeitos em
decorrência da intimidade (mais íntimo  maior proximidade; menos íntimo  menor
proximidade). Na sala, a distância entre sujeitos é maior que no quarto. Quando uma
situação (o rompimento da alça do sutiã) obriga a uma aproximação dos corpos, ocorre
o deslocamento espacial, que, segundo Greimas 308, “é geralmente interpretado como
uma manifestação figurativa do desejo; em outras palavras, como a forma narrativa da
modalidade do querer de que o sujeito está dotado. Na medida em que o deslocamento
tem um objeto, pode-se defini-lo como uma busca”.
No conto, o espaço casa se divide em dois, a sala e o quarto. Temos a categoria
/englobante vs. englobado/, em que a casa é englobante em relação à sala e ao quarto,
espaços englobados. Sala e quarto instauram o sema /verticalidade/, que corresponde à
categoria /baixo vs. alto/. Dentro da casa, o movimento dos actantes é da sala /baixo/,
espaço enunciativo, para o quarto /alto/, espaço enuncivo: "Vamos lá em cima. A gente
se despe e compara - aproveitou a subida para recolher a desordem empilhada."309,
grifos nossos.
Comecemos pela casa. Os semas correspondentes a ela no conto são:
/interioridade/ e /englobante/. A casa é o espaço habitado, separado do mundo exterior
por paredes, o que lhe confere o sentido de proteção e de barreira. É o espaço no interior
da casa destinado a uso social. É o espelho da casa, é o espaço da família, o espaço das
relações sociais. O quarto é o espaço interior da casa destinado ao repouso e tem valor
de intimidade. Quarto e sala correspondem às oposições semânticas /individual vs.
social/, /privacidade vs. publicidade/ e /proximidade vs. afastamento/. No conto, a
passagem da sala para o quarto é feita por uma escada, figura associada à ascensão, à
valorização. A escada permite um movimento que vai do /baixo/ para o /alto/, do
/social/ para o /individual/, do /afastamento/ para a /proximidade/.
Na oposição /alto vs. baixo/, o primeiro tem valor eufórico e o segundo,
disfórico, como comprovam expressões da língua comum: alto astral, subir na vida,
estar em alta, estar por cima, superior, céu (positivos), que se opõem a baixo astral,
descer na vida, estar em baixa, estar por baixo, inferior, inferno (negativos). Em
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síntese: no conto, o movimento dos sujeitos é do /social/ para o /individual/, do
/revelado/ para o /escondido/. Portanto, aquilo que é íntimo e escondido é eufórico,
aquilo que é exposto e revelado é disfórico. O conto é a afirmação dos valores
intimidade, ascensão e valorização, que culminam com a liberdade conquistada.
Para entrar em conjunção com o objeto-valor intimidade, o sujeito deve realizar
um percurso que implica necessariamente mudança de espaço. Ema manipula por
sedução Bárbara para ter com ela uma relação investida pelo valor intimidade e, como
esse valor só pode ser alcançado no espaço das relações privadas, é necessário que
ocorra um deslocamento dos sujeitos, subindo da sala, espaço social, para o quarto,
espaço da intimidade, do /baixo/ para o /alto/.
A sala, no conto, é um espaço tenso, portanto não propício à intimidade. Embora
tenha posto as crianças para dormir a fim de poder ter um pouco mais de intimidade
com a amiga, Ema não consegue relaxar, por estar sempre arrumando coisas que os
meninos deixam espalhadas pela casa: "Ema agachou-se para recolher o quebracabeça esparramado pelo chão"; "descobriu um sapato sob a poltrona"; "empilhou os
objetos no degrau da escada" 310, o que leva Bárbara a achar que a amiga sofre de
algum transtorno obsessivo: "Bárbara pensou que a amiga talvez tivesse um pouco de
neurose com arrumação" 311 . Não há adaptação de Ema ao meio, portanto a sala é
espaço disfórico, pois é o espaço da desarrumação, da desordem, o que incomoda Ema
e, por extensão, Bárbara. Ema é oprimida por querer manter a sala sempre arrumada,
vale dizer, na sala ela se comporta como a mulher responsável por manter a casa em
ordem e funcionando (papel temático da dona-de-casa). É o espaço em que a dona-decasa se manifesta com maior intensidade, espaço das relações tensas. A sala se opõe ao
quarto, espaço em ordem, com a cama arrumada com lindos lençóis novos. O quarto é,
portanto, o espaço distenso, próprio para as relações afetivas dos sujeitos. Nele, sentemse adaptados e relaxados; espaço eufórico, portanto.
No conto, como defendemos, privacidade não é apenas um estado dos sujeitos,
mas um lugar em que os sujeitos conseguem usufruir plenamente desse estado,
sobretudo quando se dá à intimidade o valor de contato íntimo de natureza eróticosexual, já que as coerções sociais agem no sentido de impedir que relações de natureza
erótica ocorram no espaço não privado.
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5. Conclusão

A narrativa como comunicação de valores ou transferência de objetos entre
sujeitos pressupõe a existência de um espaço. O conto revela que o sujeito semiótico
cria dentro de um espaço socializado um espaço alternativo em que são possíveis as
relações de intimidade. Dedicamos especial atenção à categoria espaço a fim de
demonstrar como em Intimidade ela é constitutiva do sentido e não apenas cenário onde
sujeitos e objetos circulam. Nele, os sujeitos exercem sua competência e transformam
seus estados pelo deslocamento. A programação espacial do conto se faz pela instalação
de uma descontinuidade que cria dois espaços que se opõem: o quarto e a sala, que
correspondem,

respectivamente,

aos

semas

/alto/,

/proximidade/

e

/baixo/,

/afastamento/. O conto revela o percurso de um sujeito, figurativizado em Ema,
modalizado por Bárbara, em busca da liberdade, por meio de programas narrativos de
aquisição de valores. Um programa narrativo destaca-se: aquele que permite aos
sujeitos entrar em conjunção com o valor intimidade, isso se realiza por meio do contato
físico e ocorre no espaço privativo das relações íntimas, figurativizado no quarto. Antes
que houvesse o deslocamento espacial dos atores, que se dá no eixo da /verticalidade/,
de baixo para cima, a possibilidade de relação mais íntima não se concretizava porque
seus percursos narrativos ocorriam no espaço das coerções de natureza social, a sala.
Em decorrência do contrato proposto pelo destinador social, os sujeitos ficam presos às
personagens que representam socialmente, o que implica que os desejos sejam
reprimidos. O conto traz à tona o conflito que decorre entre as pulsões individuais e as
coerções sociais.
Por último, mas não menos importante, registramos que essa é uma das muitas
possibilidades de leitura do conto. Nossa leitura foi feita com base na espacialização,
sob a perspectiva da categoria /superatividade vs. inferatividade/. Outras são possíveis,
mesmo levando em conta a espacialização, como analisando-se a casa não como espaço
físico, mas como espaço social onde se manifestam mais explicitamente as relações de
poder.
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ANEXO
Intimidade312
Para mim esta é a melhor hora do dia - Ema disse, voltando do quarto
dos meninos. - Com as crianças na cama, a casa fica tão sossegada.
- Só que já é noite - a amiga corrigiu, sem tirar os olhos da revista.
Ema agachou-se para recolher o quebra-cabeça esparramado pelo chão.
- É força de expressão, sua boba. O dia acaba quando eu vou dormir, isto é, o dia tem
vinte e quatro horas e a semana tem sete dias, não está certo? - descobriu um sapato sob
a poltrona. Pegou-o e, quase deitada no tapete, procurou o par embaixo dos outros
móveis. - Não sei por que a empregada não reúne essas coisas antes de ir se deitar empilhou os objetos no degrau da escada. - Afinal, é paga para isso, não acha?
- Às vezes é útil a gente fechar os olhos e fingir que não está notando os defeitos. Ela é
boa babá, o que é mais importante.
Ema concordou. Era bom ter uma amiga tão experiente. Nem precisa ser da mesma
idade - deixou-se cair no sofá - Bárbara, muito mais sábia. Examinou-a a ler: uma linha
de luz dourada valorizava o perfil privilegiado. As duas eram tão inseparáveis quanto
seus maridos, colegas de escritório. Até ter filhos juntas conseguiram, acreditasse quem
quisesse. Tão gostoso, ambas no hospital. A semelhança física teria contribuído para o
perfeito entendimento? "Imaginava que fossem irmãs", muitos diziam, o que sempre
causava satisfação.
- O que está se passando nessa cabecinha? - Bárbara estranhou a amiga, só doente
pararia quieta. Admirou-a: os cabelos soltos, caídos no rosto, escondiam os olhos cinza,
azuis ou verdes, conforme o reflexo da roupa. De que cor estariam hoje? - inclinou-se estão cinza.
Ema aprumou o corpo.
- Pensava que se nós morássemos numa casa grande, vocês e nós... Bárbara sorriu.
Também ela uma vez tivera a ideia - pegou o isqueiro e acendeu dois cigarros, dando
um a Ema, que agradeceu com o gesto habitual: aproximou o dedo indicador dos lábios
e soltou um beijo no ar.
- As crianças brigariam o tempo todo.
Novamente a amiga tinha razão. Os filhos não se suportavam, discutiam por qualquer
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motivo, ciúme doentio de tudo. O que sombreava o relacionamento dos casais.
- Pelo menos podíamos morar mais perto, então.
Ema terminava o cigarro, que preguiça. Se o marido estivesse em casa seria obrigada a
assistir à televisão, porque ele mal chegava, ia ligando o aparelho, ainda que soubesse
que ela detestava sentar que nem múmia diante do aparelho - levantou-se, repelindo a
lembrança. Preparou uma jarra de limonada. Por que todo aquele interesse de Bárbara
na revista? Reformulou a pergunta em voz alta.
- Nada em especial. Uma pesquisa sobre o comportamento das crianças na escola, de
como se modificam as personalidades longe dos pais.
No momento em que Ema depositava o refresco na mesa, ouviu-se um estalo.
- Porcaria, meu sutiã arrebentou.
- A alça?
- Deve ter sido o fecho - ergueu a blusa - veja.
Bárbara fez várias tentativas para fechá-lo.
- Não dá, quebrou pra valer.
Ema serviu a limonada. Depois, passou a mão pelo busto.
- Você acha que eu tenho seio demais?
- Claro que não. Os meus são maiores...
- Está brincando - Ema sorriu e bebeu o suco em goles curtos, ininterruptos.
- Duvida? Pode medir...
- De sutiã não vale - argumentou. - Vamos lá em cima. A gente se despe e compara aproveitou a subida para recolher a desordem empilhada. Fazia questão de manter a
casa impecável. Bárbara pensou que a amiga talvez tivesse um pouco de neurose com
arrumação.
Ema acendeu a luz do quarto.
- Comprou lençóis novos?
- Mamãe mandou de presente. Chegaram ontem. Esqueci de contar. Não são lindos?
- São.
- A velha tem gosto - Ema disse, enquanto se despia em frente ao espelho. Bárbara
imitou-a.
É muito bonita - Ema reconheceu. Cintura fina, pele sedosa, busto rosado e um dorso
infantil. Porém, ela não perdia em atributos, igualmente favorecida pela sorte. Louras e
esguias, seriam modelos fotográficos, o que entendessem, em se tratando de usar o
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corpo - não é, Bárbara?
- Decididamente perdi o campeonato. Em matéria de tamanho os seus seios são maiores
do que os meus - a outra admitiu, confrontando.
Carinhosa, Ema acariciou as costas da amiga, que sentiu um arrepio.
- O que não significa nada, de acordo? - deu-lhe um beijo.
- Credo, Ema, suas mãos estão geladas e com este calor...
- É má circulação.
- Coitadinha - Bárbara esfregou-as vigorosamente. - Você precisa fazer massagens e
exercícios, assim - abria e fechava os dedos, esticando e contraindo na palma. Experimente.
Eram tão raros os instantes de intimidade e tão bons. Conversaram sobre as crianças, os
maridos, os filmes da semana. Davam-se maravilhosamente - Bárbara suspirou e se
dirigiu à janela: viu telhados escuros e misteriosos. Ela adoraria ser invisível para entrar
em todas as casas e devassar aquelas vidas estranhas. Costumava diminuir a marcha do
carro nos pontos de ônibus e tentar adivinhar segredos nos rostos vagos das filas. Isso
acontecia nos seus dias de tristeza. Alguma coisa em algum lugar, que ela nem
suspeitava o que fosse, provocava nela uma sensação de tristeza inexplicável. Igual à
que sente agora. Uma tristeza delicada, de quem está de luto. Por quê?
- Que horas são? - Ema escovava o cabelo.
- Imagine, onze horas. Tenho que sair correndo.
- Que pena. Não sei por que fui pensar em hora. Fique mais um pouco.
- É tarde, Ema. Tchau. Não precisa descer.
- Ora, Bárbara... deixa disso - levou a amiga até o portão.
- Boa noite, querida. Durma bem.
- Até amanhã.
Ema examinou atentamente a sala, a conferir, pela última vez, a arrumação geral.
Reparou na bandeja esquecida sobre a mesa, mas não se incomodou. Queria um
minutinho de... ela apreciava tanto a casa prestes a adormecer - apagou as luzes. A noite
estava clara, cor de madrugada pensou, sentando no sofá. Um sentimento de liberdade
interior brotava naquele silêncio. Um sentimento místico, meio alvoroçado, de alguém
que, de repente, descobrisse que sabe voar. Por quê?
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SEMIÓTICA DA LITERATURA II

Adda Sofía Barco Velásquez (UFMS)

Jogo discursivo como mediador de sentido: análise do conto “El terror de sexto B”
Discursive game as mediator of meaning: Analysis of story “El terror de sexto B”

Resumo: O presente artigo propõe analisar o ensino de Língua Portuguesa (LP) e de Espanhol como
Língua Estrangeira (LE), por meio do uso das (Tic), dentre os quais destacamos a utilização do jogo no
processo de ensino-aprendizagem. Nosso objetivo consiste em entender a aplicação do jogo como
mediador da construção de sentido na aprendizagem da leitura no ensino fundamental, mediante a análise
do conto “El terror de sexto B” de Yolanda Reyes, entendido como um jogo entre enunciador –
enunciatário (eu – tu) no qual são empreendidos artifícios de persuasão e de manipulação para gerar
efeitos de sentido, de profundidade e proximidade e por meio desses observar as relações que se
estabelecem entre o enunciador e o enunciatário, a partir da Semiótica Greimasiana, especificamente os
aspectos da enunciação e do discurso literário, relacionados às categorias de pessoa da sintaxe discursiva.
Para essa finalidade será utilizado como ferramenta metodológica o (PGS) Percurso Gerativo de Sentido,
mediante a qual o texto será considerado desde o patamar mais superficial até o mais profundo. E assim
explorar, a título de hipótese, novas alternativas para incentivar o gosto pela leitura em crianças.
Palavras-Chave: Literatura Infanto-juvenil. Jogo. Enunciação. Discursividade. Categorias de pessoa.
Abstract: The present article proposes to analyze the teaching of Portuguese (LP) and Spanishs a foreign
Language (LE), through the use of the TIC’s (Information and Communication Technologies), among
which we highlight the use of the game in the teaching-learning process. Had as objective to understand
the application of the game the as mediator of the construction of meaning in the learning of reading in
the elementary school, through the analysis of the story “El terror de sexto B” de Yolanda Reyes,
understood like a game between enunciator – enunciatee (I - you) in which persuasion and manipulation
are undertaken to generate effects of meaning of depth and proximity and by means of these to observe
the relations that are establish between the enunciator and the enunciatee, from Greimasian Semiotics,
specifically the aspects of enunciation and literary discourse, associated to the person categories of the
discursive syntax. For this purpose will be used as a methodological tool the (SGC) Sense Gerative
Course, through which the text will be considered from the most superficial level to the deepest level.
And as a result explore, as a hypothesis, new alternatives to encourage the fondness for reading in
children.
Keywords: Child-juvenil Literature. Game. Enunciation. Discursivity. Person categority.

Introdução
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O presente artigo tem como objetivo estudar a aplicação de jogos como
mediadores da construção de sentido na aprendizagem da leitura no ensino fundamental
como ferramenta do letramento semiótico, entendendo, segundo Farias (2002, p. 102) o
papel da linguagem, como passo didático-pedagógico na direção da proficiência da
leitura e da escrita. Assim, mediante a teoria semiótica discursiva, podemos entender o
jogo como um tipo de discurso no qual se estabelece uma comunicação da qual
participam um enunciador e um enunciatário que variam segundo o tipo de jogo 313 ao
que se refere. Assim, constituiremos a análise do conto “El terror de sexto B” de
Yolanda Reyes, entendido como um texto-jogo entre enunciador (Yolanda Reyes) –
enunciatário (Criança em idade escolar) no qual serão analisados os artifícios de
persuasão e de manipulação para gerar efeitos de sentido, de profundidade e de
proximidade e por meio desses observar as relações que se estabelecem a partir da
Semiótica Greimasiana de linha francesa, especificamente os aspectos da enunciação e
discurso literário, relacionados às categorias de pessoa da sintaxe discursiva. Para este
fim será utilizado como ferramenta metodológica o (PGS) Percurso Gerativo de
Sentido, mediante a qual o texto será considerado desde sua leitura até sua produção (do
patamar mais superficial até o mais profundo).
Entendemos a linguagem como um elemento de comunicação, que segundo
Benveniste, vá além da ideia de mero instrumento e se constitui primordialmente como
a natureza própria do homem, já que nunca abordamos o homem separado da
linguagem. Pelo contrário, é mediante a linguagem que o homem se instaura como
sujeito. “É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito;
porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade que é a do ser, o
conceito de ego”314. Dentro da polaridade da comunicação com o outro o homem, o
sujeito é entendido como pessoa subjetiva, entendendo o tu como a pessoa não
subjetiva. A pessoa é abordada na Semiótica Greimasiana mediante a enunciação e o
discurso,
Grafico 1 - Diferença enunciação e discurso

Língua + Enunciação = Discurso
Normas
atualização

veículo
ato

Fala

313

Entendendo o Jogo desde a semiótica como texto; um objeto de significação, assim definimos textojogo como “textos (...) sincréticos (que se constituem de dois códigos ou mais)” (FARIAS, 2002, p. 95)
314
BENVENISTE, E. Problemas da linguística geral I. Campinas: Pontes, 1991, p.288.
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A enunciação atua como o veículo de atualização que leva a língua a se transformar na fala em ato.
Fonte: Material didático da Disciplina Enunciação e discurso Literário. UFMS315

Assim, estudamos o corpus com a hipótese de que por meio da manipulação, da
figuratividade e da instauração da enunciação (eu aqui agora) o enunciador gera um
efeito de sentido entendido como um jogo de narrativas e que pode ser explorado como
uma alternativa para incentivar o gosto pela leitura em crianças em idade escolar.
Yolanda Reyes e sua trajetória

Para iniciar este artigo, dado a associação entre a prática de letramento semiótico
empreendida por essa pesquisa estar correlacionada às atividades da Escritora Yolanda
Reyes faz-se necessário alguns esclarecimentos sem que se corra o risco do
biografismo, não condizente com o empirismo empreendido pelos estudos da área de
Linguística e Semiótica. Assim sendo, destacamos as contribuições da autora aos
estudos de letramento e alfabetização, especificamente em relação ao ensino e
desenvolvimento do gosto pela leitura na primeira infância, mediante as quais a autora
tem assessorado diversas organizações no design de programas e políticas de infância,
leitura e literatura. Em 1990, ela se estabeleceu como fundadora e diretora da creche e
da livraria “Espantapájaros” 316 na qual nasceu o inovador programa de formação de
leitores que prevalece na atualidade, vinculando pessoas diferentes campos interessadas
na formação de leitores, oferecendo oficinas e capacitações para crianças e adultos. Em
2005, ela deu origem à coleção “Nidos para la lectura”317 do editorial Alfaguara, da qual
é diretora: “ [...] assim como se podem ensinar fonemas, números e tantas outras coisas,
é possível ensinar, vale dizer, transmitir o amor pela leitura e que resulta ser mais
simples do que se supõe”318.

315

Disciplina Enunciação e Discurso Literário pertencente ao Programa de Mestrado de Estudos de
Linguagens da UFMS, ministrada pelo prof. Dr. Geraldo Vicente Martins e a Profa. Dra. Sueli Maria
Ramos da silva.
316
Informações adicionais disponíveis no site http://espantapajaros.com/. Acesso em 28 de julho de
2016.
317 Informações adicionais disponíveis no site http://espantapajaros.com/. Acesso em 28 de julho de
2016.
318
Site: ESPANTAPÁJAROS. Jardín infantil, librería y talleres. Disponível em
<http://www.espantapajaros.com/html>. Acesso em: 24 de agosto. 2016.
“…así como se pueden enseñar fonemas, números y tantas otras cosas, es posible enseñar, vale decir,
transmitir el amor por la lectura y que suele ser más sencillo de lo que se supone.”
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Consequentemente, com sua trajetória e com a finalidade de incentivar as
crianças a criar gosto pela leitura Reyes escreveu em 1995 o livro “El terror de sexto B”
que está composto por sete contos os quais a autora assegura na resenha do livro, que
são histórias contadas pelos próprios personagens, estudantes de uma mesma escola, de
graus diferentes, personagens que podem ser relacionados com qualquer colega da sala
de aula. Aqui reside nosso corpus, o quarto conto titulado com o mesmo nome do livro,
“El terror de sexto B”.
El terror de sexto B”.

Para começar a análise do nosso corpus é preciso identificar algumas
características que consideramos relevantes durante esta análise. O conto, que se
apresenta como um discurso em primeira pessoa relata uma vivencia entre dois
personagens; a) Sergio Hernández, aquele estudante desobediente que existe em
qualquer sala de aula, que atua como o palhaço da sala, divertido aos colegas e
entediando aos professores, b) Professor Quiroga ou Porki (Conhecido no Brasil como
Gaginho), o professor amargurado que está sempre de mal com a vida e desconta suas
frustrações nos estudantes, o qual pode ser qualquer professor de uma escola, neste caso
o professor de língua estrangeira (LE). Deste modo, o enunciador constrói uma
iconização tal dos personagens, que o enunciatário é capaz de se ver representado no
texto. O enunciador está implícito, não evidenciado devido a sua narrativa em primeira
pessoa, gerando assim uma imagem projetada do enunciatário (o leitor é abstrato) –
explicito programado pelo texto como uma imagem do destinatário pressuposto,
evidenciando efeitos de subjetividade.
Hace una semana yo era un tipo común y corriente. Digamos que sin
problemas. Porque tener matrícula condicional y el año prácticamente
perdido no son problemas graves. Ahora sí estoy metido en un lío. Y tengo
que contárselo a alguien porque ya no puedo cargar más con este casete
prendido en la cabeza dándome vueltas día y noche. (REYES, 1995, p.14)319

Contudo, no momento em que o menino se instaura como narrador, relatando
um fato que aconteceu com ele há uma semana, ele já se encontra fora do tempo –

319

Há uma semana, eu era um cara normal. Digamos que sem problemas. Porque ter matrícula
condicional e o ano escolar praticamente perdido não são problemas graves. Agora sim estou metido
numa confusão. E tenho que contar para alguém porque já não posso mais aguentar com esse filme que
fica se repetindo na minha cabeça noite e dia. REYES, Y. O terror do 6 “B”. Tradução de André de
Oliveira Lima, São Paulo: Editora FTD, 2014, p.31.
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espaço onde o evento se realizou se apresentando como um narrador com focalização
interna, está escondido atrás dos personagens. O texto apresenta Sergio Hernandez,
como enunciador-narrador, gerando assim um debreagem actancial de segundo grau, no
qual se gera uma imagem do destinador e do destinatário, a presença no começo da
frase de “yo” (eu) é a enunciação enunciada; marcas e traços da enunciação que só
podem ser aprendidos dita no enunciado, (eu digo que) instaurando o (eu, aqui, agora)
na qual se estabelecem o narrador e o narratário explícitos.
Gráfico 2 - Enunciação

.

Eu

Aqui Enunciação Agora
Momento em que tem lugar a enunciação, marcas da presença da enunciação no enunciado.
Fonte: Material didático da Disciplina Enunciação e discurso Literário. UFMS320.

Encontramos nas categorias de pessoa as instâncias do eu, tu e ele instauradas no
enunciado, a respeito das quais, “[...] o eu e o tu são uma unidade especifica, são
reversíveis(eu é quem diz eu) (eu sou teu tu), enquanto o ele representa uma infinidade
de coisas, ou seja, actantes da enunciação e do enunciado, sendo assim a não pessoa, a
terceira pessoa é a única com que qualquer coisa é predicada verbalmente”321.

Gráfico 6 - Categoria de pessoa

≠

eu - tu

não pessoa

pessoa

ele

Diferença entre a pessoa e a não pessoa.
Fonte: Material didático da Disciplina Enunciação e discurso Literário. UFMS322.

Assim, no texto encontramos um discurso narrativo com marcas que instauram o
enunciador e o enunciatário pressupostos (eu tu) e a não pessoa (ele). A não pessoa não

320

Disciplina Enunciação e Discurso Literário pertencente ao Programa de Mestrado de Estudos de
Linguagens da UFMS, ministrada pelo prof. Dr. Geraldo Vicente Martins e a Profa. Dra. Sueli Maria
Ramos da silva.
321
FIORIN. J. L. As astúcias da enunciação. São Paulo: Ática, 1999. p. 60
322
Disciplina Enunciação e Discurso Literário pertencente ao Programa de Mestrado de Estudos de
Linguagens da UFMS, ministrada pelo prof. Dr. Geraldo Vicente Martins e a Profa. Dra. Sueli Maria
Ramos da silva.
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faz parte da situação, mas do contexto, é indireta, estabelece a ausência de pessoalidade
devido a presença de marcas do plural como eles e do feminino como ela:
Primero que todo, me presento. Mis amigos me dicen el terror de Sexto "B".
[...] Fue en clase de inglés con el profesor Quiroga, alias Porki. Él no
necesita mucha presentación. ¿Ustedes ven dibujos animados? Entonces
imagínense al Porki de las tiras cómicas con anteojos, vestido de paño y
treinta años de experiencia. Así, tal cual, es mi profesor de inglés323.

Neste parágrafo podemos observar à presença do nós exclusivo, incluído na
pluralização “Mis amigos” (meus amigos) no que, encontramos a imagem do eu e do
não eu (ele) marcado pelo pronome possesivo “Mis”, além disso, encontramos também
outras marcas de pluralização evidenciadas na pessoa não subjetiva “ustedes” (vocês)
isso se refere à amplificação da pessoa. Fiorin324 distingue os significados de pessoa
plural da seguinte maneira:
- Nós: não é multiplicação de objetos idênticos, mas a junção de um eu com um não eu
(encontramos o nós inclusivo que pressupõe a junção do (eu + tu) e o nós exclusivo que
pressupõe a junção de (eu + ele) e o nós misto que pressupõe a junção (eu + tu + eles)
como se evidencia mais claramente na figura N°4);
- Vós: há o vós plural de tu (dêitico) e o vós em que ao tu se juntam ele ou eles;
- Eles: pluralização de ele.

Gráfico 7 - Pluralização de pessoa

nós inclusivo (eu +tu )
eu
nós
exclusivo

tu
vós

não eu

não tu
ele (não tu + não ele)

Esquema de pluralização de pessoa e não pessoa.
Fonte: FIORIN. J. L. As astúcias da enunciação. São Paulo: Ática, 1999. p. 60.

Antes de mais nada, vou me apresentar. Meus amigos me chamam de “o terror do 6°. B". [...] Foi na
aula de Inglês com o professor Queirós, apelidado de Gaguinho. Ele não precisa de muita apresentação.
Vocês veem desenhos animados? Então imaginem o porco Gaguinho dos desenhos com óculos, terno
de lã e trinta anos de experiência. Assim, sem tirar nem pôr, é meu professor de inglês. REYES, Op.
Cit., p. 32.
324
FIORIN. Op. Cit., p. 60.
323
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Neste caso a aparição de ustedes índica a pluralização do tu dêitico, remetendo à
enunciação e permitindo situar o enunciado com relação ao tempo, o espaço e aos
sujeitos o que podemos denominar, segundo Fiorin325 como uma dembreagem actancial:
segunda pessoa do plural neutralizada pela segunda do singular, gerando um estatuto
social, e, neste caso instaurando ao enunciatário como narratário.
Posteriormente, encontramos, mediante um discurso direto reportado, uma
debreagem de segundo grau na qual estão instaurados dois “eus” para designar uma
mesma pessoa localizada em duas instancias enunciativas distintas (narradorinterlocutor).
En él quedaron detenidas sus siniestras pupilas.
—Hernández Sergio, pase al tablero con su tarea.
Con el corazón en una mano y el cuaderno en la otra, me paré, sabiendo a lo
que iba... Le entregué el cuaderno cerrado para retrasar su furia.
—No le pedí el cuaderno para mirarle el forro —dijo, con un tono de
burla—. Lo que quiero es la tarea.
Haciéndome el bobo, abrí el cuaderno en la página de la tarea o, mejor, en
la hoja en blanco, porque no había hecho nada. Él no se demoró ni un
segundo en descubrirlo. (REYES, 1995, p.14)326

O narrador delega voz, neste caso a dois actantes do enunciado (Sergio
Hernandez – professor Queirós) num simulacro da enunciação construído por
intermédio do discurso do narrador, na qual observamos a presença de um
acontecimento anterior ao momento da narração devido à aparição de verbos em dois
sistemas de referência a) concomitância a um marco temporal pretérito 327 e b)
concomitância a um marco temporal presente328.
Gráfico 8 - Esquema dos níveis enunciativos

Implícitos (enunciaçãopressuposta)
Debreagem de 1° Grau (atores explícitamente instalados)
Debreagem de 2° Grau
325

Idem, p. 84-85.
Nele ficaram paradas suas sinistras pupilas.
Enunciador
{ Narrador
{ Interlocutor
{ Objeto
} Interlocutário } Narratário } Enunciatário
—Henrique Fernandes.
Venha
até o quadro com
sua tarefa.
Com o coração em uma mão e o caderno na outra, fiquei em pé, sabendo o que me esperava...
Entreguei o caderno fechado para atrasar sua fúria.
—Não pedi o caderno para olhar a capa — ele disse, com um tono de zombaria—. Eu quero é a tarefa.
Fazendo-me de bobo, abri o caderno na página da tarefa, ou melhor, na folha em branco, porque eu não
tinha feito nada. Ele não demorou nem um segundo para descobrir isso. REYES, Op. Cit., p. 32-33.
327
Verbos sublinhados no diálogo anterior.
328
Verbos em negrito no diálogo anterior.
326
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Instancias enunciativas do texto.
Fonte: BARROS. D. L. Teoria do discurso. São Paulo: Humanitas FFLCH/USP, 2002.p. 75.

Deste modo, por meio dos procedimentos de debreagem e embreagem o
discurso permite disjungir o as marcas da enunciação (eu - aqui - agora) e projetar um
enunciado (não eu - não aqui - não agora) e direcioná-los para a criação de um
determinado efeito de sentido, sendo no caso do diálogo anterior, uma debreagem
enunciativa, que cria um efeito de subjetividade e, no caso seguinte, uma debreagem
enunciva que permite, por meio da eliminação dessas marcas, um efeito de
distanciamento em relação aos fatos, portanto, efeito de objetividade.

Entonces, me fijé en la puerta vecina de Sexto "B", que tenía una terrible
advertencia:
Imagen 1 - Advertencia

Advertência apresentada no conto, máximo grau de figurativização.
Fonte: REYES, El terror de sexto "B". El terror de sexto "B". Bogotá: Santillana, 1995, p. 34.
La amenaza era enserio. Entrar a ese cuarto era arriesgarse a que a uno le
cortaran la cabeza, como en el cuento de Barba Azul. Pero, en ese momento,
la puerta prohibida fue mi única tabla de salvación329.

Além disso, podemos observar a partir da imagem anterior um claro índice de
iconização o que nos leva, segundo Greimas (1993 p. 250 - 251), no interior do
Percurso Gerativo de Sentido (PGS) ao último patamar da figurativização do discurso,
do que respeito aos investimentos particularizantes, susceptíveis de produzir ilusão
referencial. Esses investimentos, em junção com o discurso citado do corpus nos leva a
observar o processo de leitura do método segundo os esquemas.
Então, reparei na porta vizinha do 6° B, que tinha uma terrível advertência: “ Sala de material didático,
terminantemente proibida a entrada de alunos” A ameaça era séria. Entrar naquele quartinho era se
arriscar a ter a cabeça cortada, como na história do Barba Azul. Mas, naquele momento, a porta
proibida foi minha única tábua de salvação. REYES, Op. Cit., p. 15.

329

Anais Eletrônicos . 215

Gráfico7 - Escala gradual da figuratividade
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(Tematização)
Diferentes níveis de figuratividade que afetam a interpretação do texto.
Fonte: BERTRAND, D. Caminhos da semiótica literária. Bauru: EdUSC, 2003.

Gráfico 8 - Esquema do Percurso Gerativo de Sentido PGS
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N. Fundamental
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Produção e interpretação do sentido segundo o percurso Gerativo de Sentido PGS
Fonte: Material didático da Disciplina Enunciação e discurso literário. UFMS330.

Isso, por meio da iconização da advertência chegamos até as escolhas do entrar
ou não entrar na sala, e, por conseguinte, aos valores investidos.

[...] os valores assumidos por um sujeito que, graças a essa junção, se define
como sujeito existente, passional, e como sujeito competente. Os valores
disseminam-se, sob a forma de temas, em percursos temáticos e recebem
investimento figurativo, no nível discursivo331.
330

Disciplina pertencente ao Programa de Mestrado de Estudos de Linguagens da UFMS, ministrada pelo
prof. Dr. Geraldo Vicente Martins e a Profa. Dra. Sueli Maria Ramos da Silva.
331
BARROS, D.L. Teoria do discurso. Fundamentos semióticos. São Paulo: Humanitas FFLCH/USP,
2002, p. 114.
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Do mesmo modo, encontramos no texto, os valores de imposição, de temor, de
valentia e de salvação e, mediante um discurso argumentativo, as razões que levaram ao
sujeito a tomar as escolhas como a expressão de um julgamento.Em seguida, o texto
apresenta mediante um discurso descritivo as características pontuais do lugar.

De entrada, tropecé con un águila disecada y vi una docena de ratones
muertos que nadaban entre frascos de formol. Más Allá estaba la calavera,
compartiendo estantería con un montón de huesos humanos. ¿Qué más
quieren que les diga? Para donde mirara, mis ojos se encontraban con algo
cada vez peor […] Ver y decir lo que había allá es una cosa. Respirar ese
olor a formol mezclado con moho, es otra muy diferente. El aire empezó a
faltarme y me sentí mareado. Pensé que ese cuarto no estaba diseñado para
que alguien se escondiera ahí adentro. De hecho, los profesores entraban
unos segundos, recogían lo que iban a usar en la clase y salían. Claro,
además de morirse del susto, sabían que no había ventilación 332.

Essas características referem-se ao que Bertrand 333 denomina como ponto de
vista. O narratário se estabelece como um observador participante desde a perspectiva
descritiva, o qual analisa a cena o melhor possível, como uma mera atividade
perceptiva, e instaura o enunciatário por meio da delegação de voz (¿Que más quieren
que les diga?) mediante a qual transmite ao enunciatário as sensações como efeito de
proximidade e de subjetividade. Isso se intensifica com a adição de embreagem
actancial, neste caso, a segunda pessoa do singular pela primeira do singular, gerando
um processo de desdobramento fictício do enunciador, que se constitui num outro, para
ser alvo de suas apreciações confidenciais334.
Cuando me oí con esas palabras entre la cabeza, creí que ya había
empezado a delirar. Pero luego lo pensé mejor y me dije a mi mismo:
"Reacciona, imbécil. No es para tanto"[...] Me sentí orgulloso de oírme con
esos nuevos pensamientos. Había vuelto a ser el mismísimo Terror de Sexto
"B", como siempre335.

332

De cara, tropecei numa águia empalhada e vi uma dezena de ratos mortos que nadando em frascos de
formol. Mais adiante tinha uma caveira, dividindo a estante com um monte de ossos humanos. O que
mais vocês querem que eu diga? Para onde eu olhasse, meus olhos se encontravam com algo cada vez
pior: […] Ver e dizer o que havia ali é uma coisa. Respirar esse cheiro de formol misturado com mofo é
outra muito diferente. Comecei a sentir falta de ar e enjoo. Pensei que aquele quartinho não tinha sido
projetado para que alguém se escondesse. Realmente os professores entravam alguns segundos,
pegavam o que iam usar na aula e saíam. Claro, além de morrerem de medo, sabiam que não havia
ventilação. REYES, Op. Cit.,p. 35-36.
333
BERTRAND, Denis. Caminhos da semiótica literária. Bauru: EdUSC, 2003.
334
FIORIN, Op. Cit., p. 85.
335 Quando me ouvi com essas palavras na cabeça, achei que já tinha começado a delirar. Mas depois
pensei melhor e me disse para mim mesmo: "Reage, seu tonto. Não é tão grave assim" Senti orgulho de
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O sentido de subjetividade que o enunciador confere ao texto mediante a sintaxe
discursiva está fortemente apoiado desde a sintaxe narrativa, expressando as escolhas do
sujeito mediante uma ação transformadora, partindo do princípio que mediante estes
artifícios o discurso busca parecer ser verdadeiro.
Entonces se me ocurrió una Idea descabellada: decidí que mi marioneta y yo
íbamos a participar en clase de inglés, para darle una buena lección al
profesor Quiroga.
Esta vez no aguanté la curiosidad. Asomé un ojo para mirar a Porki y lo vi
lívido y con los ojos aterrorizados. Pero, al cabo de un tiempo pareció
recuperarse y pronunció sus palabras preferidas: —Open your notebook,
please. The homework for tomorrow is...336.

O discurso toma um caráter indireto que analisa o discurso de outrem. Segundo
Fiorin337 não há ruptura sintática entre o discurso citante e o citado; as palavras não
pertencem a quem as pronuncia, mas a um locutor gerando uma heterogeneidade no
discurso, contrário do discurso reportado. Podemos, assim, observar duas modalidades
do discurso indireto:
Disimuladamente traté de averiguar por él en otros salones y me dijeron que
no habían tenido clase de inglés, porque el profesor estaba "indispuesto".
Desde ese momento, empecé a sospechar que se me había ido la mano»
Durante el resto del día casi no abrí la boca ni me hice el chistoso en
ninguna clase338.

O que está marcado com aspas, onde o narrador mostra que sabe que a palavra
que está empregando não é adequada que aquele não é seu nível de linguagem. Fiorin 339
deixa clara a imagem que faz do narratário e reforça a imagem que constrói de si
mesmo. (Sergio Hernandez, estudante do ensino fundamental, que sabe a verdade sobre
o que aconteceu com seu professor de inglês)

me ouvir com esses novos pensamentos. Eu tinha voltado a ser o mesmo Terror do 6°B, como sempre.
REYES, Op. Cit., p. 37.
336

Então me ocorreu uma ideia absurda: decidi que minha marionete e eu íamos a participar da aula de
Inglês, para dar ao professor Queirós uma boa lição.(REYES, 2004, p.38) [...] Desta vez não aguentei a
curiosidade e deixei à mostra um olho para espiar o Ganguinho. Ele estava lívido e com os olhos
aterrorizados. Mas, depois de um tempo, parecia ter se recuperado e pronunciou suas palavras
preferidas: —Open your notebook, please. The homework for tomorrow is... Idem, p. 39
337 FIORIN, Op. Cit., p. 70.
338
Dissimuladamente tratei de perguntar dele em outras salas e me disseram que não haviam tido aula de
Inglês, porque o professor estava "indisposto". Desde esse momento, comecei a suspeitar que eu tinha
exagerado. Durante o restante do dia, quase não abri a boca nem me fiz de engraçado em nenhuma aula.
REYES, Op. Cit., p. 41.
339
FIORIN, Op. Cit., p. 71.
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Por la noche tuve pesadillas y me desperté temblando de fiebre. Mi mamá me
dijo que debía ser un virus y que mejor me quedara en la casa. Yo, por
primera vez en mi vida de colegio, me levanté enfermo y fui el primero en
llegar al salón. Necesitaba ver a Porki sentado en el escritorio, con su libreta
abierta, como cualquier día. Es más: necesitaba ganarme otro cero en el
tablero. Con eso quedaba tranquilo. 340

Observamos também a presença de discurso indireto, por meio da utilização de
um verbo dicendi neutro (minha mãe diz) o que indica o ato de enunciar de uma terceira
pessoa, utilizada no contexto a modo de objetividade, já que a mãe se apresenta como
uma imagem de autoridade e sabedoria, ainda mais tratando-se de um texto de literatura
infanto-juvenil. Assim mesmo, está diretamente relacionada com os efeitos de realidade
ou de referente construídos no texto, por meio de procedimentos da semântica
discursiva “Ao contrário do que ocorre com os efeitos de enunciação. O recurso
semântico denomina-se ancoragem. Trata-se de atar o discurso a pessoas, espaços e
datas que o receptor reconhece como “reais” ou “existentes”341.
Assim, ao discorrer do texto, o enunciador termina o texto dando como
identidade interlaça a narrativa do começo ao fim, apresentando o discurso como uma
confissão, portanto observamos que tanto no primeiro como no ultimo paragrafo se faz
menção do enunciatário como um observador constante de um acontecimento.
Ahora si estoy metido en un lío. Y tengo que contárselo a alguien porque ya no
puedo cargar más con este casete prendido en la cabeza dándome vueltas día y
noche342.
Ustedes, que llegaron al final de esta historia, son los primeros en saberlo. Si
por casualidad saben dónde está Porki, cuéntenle todo. Díganle que era sólo
una broma pesada. Que no es para tanto... Que no me haga esto 343.

Instaurando assim ao sujeito como um ser abatido pero remorso, o que nos
transporta à semiótica das paixões ao que diz respeito aos efeitos de sentido que
modifica o sujeito de estado em relação ao objeto de valor, neste caso, podemos

340

À noite tive pesadelos e acordei tremendo de febre. Minha mãe me disse que devia ser uma virose e
que melhor eu ficar em casa. Pela primeira vez na minha vida escolar, me levantei doente e fui o
primeiro a entrar na sala. Precisava ver o Gaguinho sentado na escrivaninha, com sua caderneta aberta,
como um dia qualquer. E tem mais: precisava ganhar outro zero no quadro. Com isso eu ficaria
tranquilo. REYES, Op. Cit., p. 41.
341
BARROS, Op. Cit., p. 58.
342
Agora sim estou metido num problema. E tenho que contar para alguém por que já não posso carregar
mais com este cassete prendido na cabeça dia e noite. REYES, Op. Cit., p. 31.
343
Vocês, que chegaram ao final desta história, são os primeiros em saber. Se por acaso souberem onde
está o Gaguinho, contem tudo para ele. Digam que era só uma brincadeira de mau gosto. Que não é para
tanto... que não faça isso comigo. Idem, p.42.
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interpretar como objeto de valor a satisfação obtida pela astucia frente ao professor, no
entanto, a situação saiu das suas mãos resultando afetado o professor, não sendo isso a
sua finalidade é percebida como um erro o qual não pode mudar. Contudo o tema da
semiótica das paixões não será profundado, já que, compõe um aspecto amplo da
semiótica discursiva, o qual sai das pretensões deste artigo.

Considerações finais
Para concluir, vemos que o texto se constitui como um discurso subjetivo em
primeira pessoa, em que se confundem o enunciador, o narrador e o sujeito principal da
narrativa. Assim, analisando os efeitos de sentido do discurso e os procedimentos de
manipulação e persuasão utilizados na sua produção, observamos que essas escolhas
estão diretamente relacionadas com a intencionalidade do texto, direcionado às crianças
em idade escolar. O texto reproduz um acontecimento recorrente no âmbito escolar que,
mediante um jogo de manipulações mediado pelas escolhas do sujeito o transforma em
um episódio de ficção, imprimindo um efeito de sentido de realidade ou de referente
mediado pelas ilusões discursivas, o que faz com que os fatos contados pareçam
situações reais, ocorridas em um espaço real, por pessoas reais. Assim sendo, teríamos a
presença deum simulacro de uma situação real, criando uma tensão no decorrer da
narrativa, isso travestido pela figurativização nós leva até patamares mais profundos de
tematização dentro dos que se escondem a noção de ego do estudante picareta, o medo
de ser expulso da escola, que é presenciado desde o começo do texto até o final e
instaura ao enunciatário como confidente.
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SEMIÓTICA DA MODA, CORPO E CONSUMO II

Adriana Tulio Baggio (CPS/PUC-SP)

Gênero e vestuário: princípios para uma semiótica da moda na tese não semiótica
de Greimas

Gender and clothes: principles for a fashion semiotics present in the non-semiotics
dissertation of Greimas

Resumo: Este trabalho rende uma homenagem ao centenário de nascimento de A. J. Greimas a partir da
discussão de sua tese de doutorado, La mode en 1830. Os aspectos que destacamos são a concepção do
corpo vestido como algo que, mais tarde, será chamado de texto semiótico, e a ideia deste corpo como
uma estrutura formada por operações sintagmáticas e paradigmáticas. Também apresentamos
considerações sobre semiótica da moda cujas bases já estão delineadas na tese. A partir destes conceitos e
de outros oriundos da história e da sociologia da moda, discutimos a relação entre roupa e papéis de
gênero. Mostramos como os efeitos de sentido do uso da saia, da calça e do vestido, produzidos
contemporaneamente, retomam certos valores da ideologia das esferas separadas do século XIX. Por fim
exemplificamos, com a própria tese, o princípio semiótico da imanência, na medida em que se pode
compreender certos valores da sociedade francesa dos anos 1830 a partir do léxico presente nos jornais de
moda da época.
Palavras-Chave: Moda. Gênero. Saia, calça e vestido. Greimas. La mode en 1830.
Abstract: This work pays a homage to the A. J. Greimas’ birth centenary from the discussion of his
doctoral dissertation, La mode en 1830. The aspects we highlight are the conception of dressed body as
something which, later, will be named semiotic text, and the idea that this body is a structure formed by
syntagmatic and paradigmatic operations. We also present considerations about fashion semiotics whose
bases are already outlined in the dissertation. From these concepts and other that were originated from
history and sociology of fashion, we discuss the relation established between clothes and gender roles.
We show how effects of sense on using skirt, trousers and dress, produced contemporaneously, restore
certain social values of 19th's ideology of separate spheres. Finally, we exemplify with the dissertation
itself the semiotic principle of immanence: we can understand certain values of the French society of the
1830s from the lexicon present in the fashion newspapers from that time.
Keywords: Fashion. Gender. Skirt, trousers and dress. Greimas. La mode en 1830.
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O objetivo deste trabalho é tratar das contribuições da tese de doutorado de A. J.
Greimas para a apreensão da produção de sentido do corpo vestido, especialmente em
sua expressão da categoria semântica gênero. A proposta insere-se em um contexto de
resgate e releitura das obras do autor lituano por ocasião das celebrações do seu
centenário de nascimento. Mais que uma homenagem, tal retorno a estes trabalhos
proporciona uma oportunidade de reconhecer, até nas primeiras reflexões, concepções
que continuam pertinentes para os estudos que consideram textos e nas práticas sociais
como suportes privilegiados para a compreensão da organização que os indivíduos
fazem do mundo.
A tese de doutorado de Greimas, defendida em 1948, chama-se La mode en
1830. Essai de description du vocabulaire vestimentaire d’aprés les journaux de mode
de l’époque. Uma primeira leitura foi feita para nossa pesquisa de doutorado 344 . Os
conceitos ali abordados foram posteriormente aprofundados e discutidos em outros
trabalhos 345 , 346 e são apresentados novamente aqui, acrescidos das contribuições
recebidas.
Este artigo inicia com a apresentação de alguns pressupostos semióticos
utilizados na análise do corpo vestido – nosso objeto de estudo. Em seguida, mostramos
como os fundamentos destes conceitos já estão presentes nas preocupações teóricas e
metodológicas discutidas por Greimas em sua tese, mesmo que este trabalho seja muito
anterior à formalização da teoria semiótica que iniciaria com a publicação de Semântica
estrutural, em 1966. Por fim, operamos estes conceitos na observação da expressão do
gênero – taxonomia masculino x feminino e suas axiologizações – no vestuário de
homens e mulheres em articulação aos seus papéis sociais. Nos concentramos
especialmente na saia, na calça e no vestido e mostramos que La mode em 1830 não
apenas oferece bases conceituais para a análise semiótica destas peças, como permite
constatar que as implicações sociais da moda, tradicionalmente discutidas no âmbito da
344

BAGGIO, A. T. Mulheres de saia na publicidade: regimes de interação e de sentido na construção e
valoração de papéis sociais femininos. Doutorado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2015.
Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/4685>. Acesso em: 6 out. 2016.
345 BAGGIO, A. T. Os sentidos do ausente: contribuições de “La mode em 1830” para a semiótica da
moda. In.: COLÓQUIO DE MODA, 12., 2016, João Pessoa. Anais... São Paulo: ABEPEM/Unipê, 2016a.
Disponível em: <http://www.coloquiomoda.com.br/anais/anais/12-Coloquio-de-Moda_2016/GT/GT03CORPO-MODA-COMUNICACAO/GT-03-Os-sentidos-do-ausente.pdf>. Acesso em: 13 out. 2016.
346 BAGGIO, A. T. A calça, a saia e o vestido: contribuições de La mode em 1830 para a análise da
produção de sentido do masculino e do feminino. In.: COLÓQUIO DO CENTRO DE PESQUISAS
SOCIOSSEMIÓTICAS DA PUC-SP, 22., 2016, São Paulo. Anais... [no prelo]. São Paulo: CPS, 2016b.

Anais Eletrônicos . 222

história e da sociologia, podem ser percebidas também na imanência do texto de
Greimas, ainda que objetivamente não tivesse estas preocupações.

2 Abordagem metodológica para análise do corpo vestido: ou, princípios para a
semiótica da moda

A semiótica discursiva é uma abordagem teórico-metodológica já consolidada
nos estudos da moda. Esta abordagem considera o corpo vestido como produto de uma
enunciação que leva em conta a interação entre corpo e roupa e a interação entre o
sujeito deste corpo e o seu entorno. Também entende este corpo como um texto
privilegiado para se verificar manifestações dos valores sociais que operam sobre os
sujeitos.
Os fundamentos desta abordagem estão claramente apresentados no estudo de
Ana Claudia de Oliveira e Kathia Castilho sobre o classicismo na moda. Para as autoras,

[...] é pelo tipo de relacionamento entre o corpo físico e o corpo vestido que
os elementos de sistematização das duas linguagens – a do corpo e a da moda
– se concretizam. Em sua própria estruturação, tais linguagens articulam
conceitos e ideários de épocas e de povos com suas concepções sóciopolítico-culturais, assim como seu estágio de desenvolvimento tecnológico,
ou seja, expressão e conteúdo são relacionais347.

O que notamos, mais adiante, é que uma das possíveis relações entre o corpo
físico e o corpo vestido se dá pela homologação da divisão da roupa – seja por costuras,
mudança de tecido ou peças distintas – com as divisões do corpo humano.
Considerando uma das divisões do corpo aquela que separa tronco e membros, teremos
roupas que, por vezes, cobrem tronco e membros inferiores com uma peça única, e
outras que cobrem estas partes com peças separadas. O que aventamos, assim como no
estudo sobre moda e linguagem de Castilho348, é que um dos efeitos da separação visual
entre tronco e membros é a assunção do sexo.
Este é um exemplo da concretização dos elementos apontada pelas autoras logo
antes. Separadas, as peças e o corpo não necessariamente produzem este efeito. É a
relação entre corpo e roupa que vai concretizar efeitos que, por sua vez, ainda
resgatando a citação, articulam concepções sociais, políticas e culturais de épocas e
347

OLIVEIRA, A. C.; CASTILHO, K. Moda e classicismo. In.: GUINSBURG, J. (Org,). O Classicismo.
São Paulo: Perspectiva, 1999.
348 CASTILHO, Kathia. Moda e linguagem. São Paulo: Anhembi-Morumbi, 2009.
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povos. Como mostramos adiante, a visualidade da separação, por meio da roupa, entre
tronco e membros inferiores expressa concepções sociais e políticas sobre os papéis do
masculino e do feminino em diferentes tempos da cultura ocidental.
Em termos práticos, quais são os elementos de sistematização das linguagens a
serem levados em conta em uma análise do corpo vestido? Oliveira e Castilho 349
orientam iniciar pelo inventário dos componentes eidéticos, ou seja, as formas, as linhas
e as direções que organizam uma peça de vestuário e, em seguida, observar como estes
se articulam e se distribuem na topologia corporal e verificar se há integração ou não, e
de que tipo, na vestimenta analisada.
Como vemos adiante, os efeitos de sentido da afirmação da sexualidade
feminina a partir do uso da saia como peça de roupa independente – difundido em
meados do século XIX – se constroem pela manifestação de dois componentes eidéticos
distintos, o do tronco e o do corpo. Contribuem para isso elementos de dois outros
componentes da plasticidade, que são o cromatismo e a materialidade da textura do
tecido. Enquanto o vestido, mesmo que seja composto por duas peças separadas –
corpete e saia – expressa uma continuidade pelo uso da mesma cor e tecido nas duas
peças, o traje de camisa e saia – que passa a se difundir especialmente entre as mulheres
trabalhadoras – assume uma descontinuidade.
Ao falar de continuidade e descontinuidade e da articulação das linguagens do
corpo e da moda, somadas à concepção do corpo vestido como um todo de sentido,
estamos tratando de estruturas sintagmáticas e paradigmáticas. E é a operação destas
estruturas – algo fundamental para a semiótica da moda – que já podemos perceber no
trabalho lexicológico – ou seja, focado no texto verbal – que Greimas realiza em sua
tese.

3 Sobre La mode en 1830
A tese de Greimas (publicada em livro em 2000350) versava sobre o vocabulário
descritivo das vestimentas e acessórios apresentado nos jornais de moda dos anos 1830,
e não sobre o fenômeno moda em si. No entanto, ao se ocupar de um uso social e não
individual da linguagem, Greimas acabou por contribuir também com a disciplina da
moda, e não apenas com a linguística.
349
350

OLIVEIRA, A. C.; CASTILHO, K. Op. cit., 1999.
GREIMAS, A. J. La mode en 1830. Langage et societé: écrits de jeunesse. Paris: PUF, 2000.
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A primeira parte da tese é um prefácio relativamente curto em que Greimas
descreve seu objeto e o método de análise. Há uma preocupação do autor em constituir
o que hoje chamamos de texto semiótico, tanto em termos de um todo de sentido quanto
em relação à representatividade do corpus.
Greimas define o corpus de sua pesquisa – os vocábulos nos jornais de moda –
como um “[...] conjunto de meios de expressão de um intergrupo social constituído em
torno de uma atividade determinada [...]351”, que por sua vez manifesta o discurso de
uma época. Na tese principal e especialmente na complementar – Quelques reflets de la
vie sociale em 1830 –, o autor mostra como certos conteúdos sociais podem ser
apreendidos a partir do conjunto de expressões verbais contidas nos jornais de moda. De
fato, ele vai dizer que examinar as coisas da moda de uma certa distância ou altura
permite perceber que elas se manifestam (palavra dele) por certas correntes do gosto e
por alguns aspectos da vida social352.
Por fim, nem o período e nem o ano são escolhas aleatórias. O período da
Restauração353 foi escolhido porque

[...] comportava, dentro deste domínio específico, as sementes da
estabilização do costume [traje] civilizado atual e o nascimento das
concepções modernas em matéria de elegância de aparência354.

Sobre a década de 1830, permitia tanto a reunião de uma documentação mais
abundante, devido ao surgimento de dezenas de jornais de moda – eis aí a preocupação
com a representatividade do corpus – quanto se destacava por ser a década em que esta
nova elegância, que até hoje 355 influencia o modo de se vestir ocidental, toma

351

GREIMAS, A. J., Op. cit., 2000, p. 6.
Idem, p. 9.
353
O termo refere-se à restauração da monarquia (agora constitucional) na França após a derrota de
Napoleão em 1814. Como período histórico, a Restauração vai de 1814 a até a Revolução de Julho de
1830. Foi caracterizado por reações bastante conservadoras, como a diminuição dos direitos civis para
as mulheres. Na moda, o período de 1820 a 1840 é chamado de Romantismo. Enquanto a moda
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consciência de si356. Desta forma, a constatação da quase ausência, nestes jornais, do
vocábulo francês que designa a “saia”, contribui para explicar algumas das condições do
uso desta peça de roupa em outro “hoje”, o da segunda década do século XXI.
A concepção de elegância e de “estar na moda” Greimas retira também do
corpus de vocábulos dos jornais: é não somente a novidade, mas a sua adoção por um
público elegante – não os trabalhadores e nem a pequena burguesia. Os valores desta
moda também podem ser percebidos a partir dos vocábulos: as palavras em inglês,
refletindo a anglomania que começava a exercer uma forte influência sobre todo o
domínio social; os termos do parlamentarismo e da conversa sobre política; as
expressões características do Romantismo357.
A influência da anglomania, com sua sobriedade, liberdade e conforto, será
restrita, neste momento, ao vestuário masculino, bem como as conversações de assuntos
públicos como a política serão reservadas aos homens, manifestando uma grande
diferença de atuação social dos dois gêneros.
O conceito mesmo de elegância já dá pistas destas questões. “Reduzida à
toalete”358, ao parecer exterior, ela deixa de ser associada à conversação dos salões, às
boas maneiras e ao bel esprit359 do Antigo Regime. As expressões relacionadas à ideia
de homme à la mode e suas variações são mais numerosas do que aquelas relacionadas à
ideia de femme à la mode; a noção de elegância está muito mais associada às atividades
(política, flanar pelas ruas) e o estilo do vestuário (inglês, confortável, luxuosamente
simples) masculinos do que aqueles femininos.
Nota-se, portanto, que as diferenças na atuação social dos gêneros e a
axiologização (atribuição de valoração positiva ou negativa a cada um dos termos) desta
categoria na época descrita podem ser verificadas a partir do inventário de vocábulos de
moda feito por Greimas, ainda que, por não ser objetivo do seu trabalho, ele não
desenvolva esta reflexão.
Antes de iniciar propriamente o detalhamento dos vocábulos encontrados nos
jornais de moda da década de 1830, Greimas considera necessário tratar dos termos que
denominam o vestuário de forma geral. E vai mencionando e deixando de lado várias
palavras que, apesar de designarem o traje como um todo, também são usadas para falar
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de seus elementos particulares. Sua recusa em adotar tais termos é justificada pela
necessidade de se encontrar um vocábulo que designe o vestuário como um parecer
emblemático de certa época, um dever-vestir determinado, uma unidade conceitual:

Considerando que nosso estudo é consagrado à descrição dos trajes do
homem civilizado em uma determinada época, estas roupas não se
apresentam como uma mistura acidental de elementos heterogêneos, mas sim
como uma unidade orgânica em que as diversas partes do vestuário se
harmonizam360.

E, assim, a palavra escolhida é o costume, pois “[...] exprime uma maneira
especial de se vestir, própria de um grupo social em um dado momento e apresentando,
ao mesmo tempo, uma unidade de concepção” 361. No decorrer da tese, ele apresenta
este costume a partir da descrição de peças usadas em diversas partes do corpo.
Segundo o Dicionário de Semiótica, todo objeto cognoscível pode ser
apreendido sob dois aspectos fundamentais: como sistema ou como processo 362 .
Quando o objeto é de natureza semiótica, como é o caso do corpo humano vestido, o
termo sintagmático serve para designar o processo, que se estrutura em relações do tipo
e…e. O sistema é designado pelo termo paradigmático, que se estrutura em relações do
tipo ou…ou.
O eixo sintagmático é constituído por unidades sintagmáticas, ou sintagmas,
“definíveis pelas relações que os elementos constituintes mantêm entre si e com a
unidade que os subsume”

363 .

Sendo o costume a unidade principal, as unidades

sintagmáticas são as posições, homologáveis a partes do corpo humano, em que as
peças são usadas. O costume, portanto, se define pela relação que estas posições
estabelecem entre si e com o costume propriamente dito.
Cada posição, por sua vez, pode ser ocupada por um certo número de opções
vestimentares, ou seja, por certas unidades paradigmáticas oferecidas pelo sistema da
moda. Assim, o costume feminino poderia se apresentar como sendo um processo
combinatório entre as unidades sintagmáticas “vestíveis” da cabeça e do pescoço e do
Ibidem, p. 19. Tradução nossa para: “Notre étude étant consacré à la description des habits de
l’homme civilisé à une époque déterminée, ces vêtements ne se présentent pas comme um mélange
acidental d’éléments hétérogènes, mais bien plutôt comme une unité organique où les diverses parties
de l’habillement s’harmonisent entre elles”.
361
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tronco e da cintura e das pernas e dos pés. Na posição da cabeça, por exemplo, o
paradigma do sistema de vestuário oferece, como opções, o chapéu ou o véu ou o lenço
ou o arranjo de cabelo.
Décadas mais tarde, ao analisar a identidade visual do total look Chanel, JeanMarie Floch vai listar os elementos característicos dos trajes da estilista considerando-os
como unidades sintagmáticas da composição total 364 . Mesmo a expressão “look” é
usada com sentido similar ao costume de Greimas: algo que organiza o todo, ou o
parecer da figura feminina conforme concebida por Coco Chanel365.
Na moda da Restauração e nos períodos seguintes, o que vemos é a consolidação
do costume masculino como formado por duas unidades sintagmáticas principais, o
tronco e as pernas, e o costume feminino formado prioritariamente por apenas uma
unidade sintagmática, que agrega tronco e pernas.
Os homens vestem camisas, coletes e paletós na posição correspondente ao
tronco e calça na posição correspondente às pernas. As mulheres usam,
prioritariamente, apenas uma peça, o vestido, para cobrir tronco e pernas. Mesmo
quando o vestido é de duas peças, elas são da mesma cor e tecido, evitando uma
descontinuidade visual no parecer. De fato, continuidade e descontinuidade são
elementos do plano da expressão que caracterizam as diferenças no vestuário masculino
e feminino da época.

4 As roupas e a ideologia das esferas separadas

Especialmente sobre o vestuário masculino, Anne Hollander coloca o período
entre o final do século XVIII e o início do XIX como aquele em que se constitui o terno,
uma composição clássica utilizada até hoje (inclusive pelas mulheres). O plano de
expressão (cromatismo, forma, textura, unidade visual) deste tipo de traje diz muito
sobre os valores sociais da época:

Um anseio por uma integridade obrigatória no design parece ter surgido no
Ocidente na segunda metade do século XVIII, após o declínio do gosto pelo
rococó, relacionado com o Iluminismo. O corte masculino clássico agora tão
universalmente familiar era originalmente neoclássico. Foi inventado e
aperfeiçoado entre 1780 e 1820, exatamente quando os temas visuais mais
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simples do design clássico estavam sugerindo a força e a clareza da
democracia grega e da tecnologia romana. Ambas tornaram-se erótica assim
como politicamente atraentes; a forma ideal para expressar as novas
aspirações emocionais e sociais do momento parecia ser a grega básica ou
romana366.

A moda feminina também sofreu influência desta revolução estética de
inspiração neoclássica, mas enquanto tal influência determinou permanentemente o traje
masculino, em relação ao feminino ela foi bastante breve.
Os amplos vestidos usados até a Revolução Francesa deram lugar ao modelo
chamado Império. Segundo a descrição de João Braga367, este modelo era semelhante a
uma camisola cuja cintura estava logo abaixo dos seios. Deixava o corpo em evidência
pela transparência dos tecidos, pela altura da barra – que chegou a subir até a canela – e
pelos decotes que mostravam o colo.
Na Restauração, no Romantismo e nos períodos seguintes, estes efeitos de
atração erótica e política – para usar as palavras de Hollander – dos trajes do Império
passaram a ser indesejáveis para o vestuário feminino. Ao mesmo tempo, consolidaramse como características positivas para o masculino. E este movimento reacionário na
moda feminina vai acompanhar, na França, uma efetiva diminuição nos direitos civis
das mulheres.
Em meados do século XIX, a diferença sexual e a necessidade de esferas
separadas de atuação de acordo com as competências físicas e mentais intrínsecas de
cada gênero – forte, racional, ativa e equilibrada para os homens; frágil, emocional,
passiva e instável para as mulheres – atinge seu ápice, e foi de extrema importância o
papel das roupas na concretização e naturalização destas ideias.
Vale ressaltar que tal diferenciação é marcadamente observada nos trajes das
mulheres das camadas sociais superiores – ou seja, as “elegantes” dos jornais de moda
franceses pesquisados por Greimas. De forma geral, estas mulheres eram da alta
burguesia ou da aristocracia, não participavam do mundo do trabalho ou do espaço
público e atuavam na vida doméstica.
Já o estudo de abordagem social realizado por Diana Crane 368 apresenta um
outro tipo de vestuário vigente na época. A historiadora analisa a mudança nos modos
de se vestir no século XIX a partir dos registros do conteúdo do guarda-roupa de
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pessoas de camadas populares. Este levantamento mostra que, na segunda metade do
século, o estilo das elegantes – que Crane chama de estilo “dominante” – passou a
dividir espaço com um estilo “alternativo” adotado por mulheres de camadas populares,
especialmente as jovens trabalhadoras. Era um estilo largamente adotado e
caracterizava-se pela incorporação de vários itens do vestuário masculino, como
gravatas, chapéus, paletós, coletes e camisas369.
Interessa-nos especialmente o fato de que alguns destes itens, como os paletós,
coletes e camisas, vestem a parte superior do corpo, o tronco, pressupondo, então, uma
peça separada para vestir a parte inferior, as pernas. O traje das elegantes, do estilo
dominante, raramente apresentava esta separação. O vestido ou outras peças inteiriças
eram a toalete descrita pelos jornais, conforme mostra o inventário de Greimas. Neste
inventário, de fato, não há um verbete específico para a saia como peça individual. Ela é
mencionada por vezes para descrever parte de um traje – assim como são mencionadas
as mangas de um vestido. A saia aparece, separadamente, apenas como integrante da
roupa de dormir370 ou do traje de caça371.
Como roupa de dormir, não constitui um parecer elegante que possa ser visto
pelos outros nos espaços públicos; como roupa específica para a prática de um esporte,
encaixa-se justamente nas situações e espaços em que primeiro se permitiu o uso da
calça pelas mulheres: aqueles considerados masculinos, como o do trabalho, das
atividades físicas, do lazer em público, da educação superior e as zonas de fronteira372.
Não é sem sentido, portanto, ver a saia como integrante de um tipo de vestuário
oposto ao elegante. O elegante, vamos lembrar, é aquele adotado especialmente pelas
mulheres casadas da burguesia, restritas ao espaço e à atuação doméstica. Já a saia
compunha o parecer de mulheres da classe operária, que ocupavam os espaços públicos
das ruas, das lojas, dos escritórios e das fábricas, que trabalhavam mesmo depois de
casadas e que, mais tarde, serão as responsáveis por romper certas barreiras de gênero.
Vale lembrar que o inventário de Greimas traz vocábulos não apenas sobre o que
constitui a elegância ou o estar na moda, mas também sobre o que é fora de moda ou
deselegante. Os termos opostos à elegância são “vulgar”, “comum”, “vulgaridade”, não
só em relação a aspectos sociais, mas também morais. Hoje, uma das justificativas para
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a violência contra a mulher baseia-se em sua moral sexual, em sua “vulgaridade”. E a
roupa que comumente expressa este comportamento, no discurso dos agressores, é a
saia373.

5 A saia, a calça e o vestido

Considerando a porção do corpo que veste, a saia homologa-se à calça. Ambas
as peças cobrem os membros inferiores e seu uso prevê a divisão do corpo em duas
unidades sintagmáticas, além de assumir a sexualidade a partir desta divisão, conforme
já vimos antes.
A associação entre calça e masculino e saia e feminino é tão forte que
permanece em uso até hoje. Os ditos populares e os dicionários estão aí para
testemunhar. Esta associação tem origem com diferenciação dos gêneros pela roupa,
algo que, na História ocidental, remonta ao século XIV.
Até então, homens e mulheres vestiam trajes parecidos, o que se poderia chamar
de túnica ou camisolão. Parecidos no sentido de comporem com o corpo uma única
unidade sintagmática: uma mesma peça cobrindo tronco e membros. Variavam, porém,
o comprimento e o ajustamento.
O esquema europeu de roupas similares para os dois gêneros – que Hollander
caracteriza como “sacos curvilíneos sem costuras, seja para os braços ou para criar
qualquer ajuste em torno do corpo” 374 –, permaneceu o mesmo até por volta de 1300.
Segundo Daniela Calanca, é somente nesta época que os homens substituem esta
espécie de “camisolão” por
[...] uma roupa constituída por um jaleco, uma espécie de casaco curto e
estreito, e por meias-calças (dois tubos de tecido que chegam até a altura da
virilha, onde se ligam à barra do jaleco por meio de alfinetes, cadarços e fitas
que passavam por caseados) aderentes, que delineiam o contorno das
pernas375.

As mulheres continuam usando a roupa inteiriça, um vestido longo que é uma
versão mais justa e decotada do “camisolão” tradicional. Como destaca Calanca, o
grande efeito do novo traje masculino, com suas “meias-calças” evidenciando as pernas,
é o estabelecimento de uma diferença muito marcada entre as roupas masculinas e
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femininas376. Apesar de passarem por algumas modificações no período compreendido
entre o primeiro uso destas meias e as calças dos sans-culottes da Revolução Francesa,
as roupas masculinas nunca mais deixarão de evidenciar as pernas.
Vemos, portanto, que esta primeira revolução no modo de se vestir, destinada
pela necessidade da diferenciação dos gêneros e ocorrida no século XIV, foi uma
mudança no eixo sintagmático do parecer masculino. Mais importante de tudo, eram
opções que assumiam a estrutura bifurcada da parte inferior do corpo, e que teve sua
consolidação com a adoção da calça no século XIX. O que vai marcar e simbolizar a
masculinidade é a calça e a forma como revela e expressa a articulação das unidades
que compõem o sintagma do corpo.
As mulheres, por sua vez, continuarão um bom tempo a ter o corpo estruturado
sintagmaticamente com tronco e pernas formando uma unidade. É somente no início do
século XVI que o vestido passa a ser composto por duas partes, a de cima e a de baixo,
e a saia transforma-se em uma peça efetivamente individual, comumente chamada de
anágua. Já nesta época o termo anágua referia-se a uma “saia de usar embaixo”, mas
não no sentido de roupa íntima. Ela fazia parte da composição do traje e poderia ser
vista por baixo da barra do vestido ou pelas aberturas ou talhadas da roupa que vinha
por cima – isso no traje das mulheres ricas. Usada isoladamente, a anágua era uma
roupa das mulheres pobres. Assim explica Hollander, apontando a saia e também o véu
como peças-símbolo da mulher:
As mulheres pobres podiam usar somente uma camisa, uma anágua e um
corpete sem mangas, ou mesmo não usar um corpete; mas certamente
usariam um lenço para a cabeça. A anágua não era originalmente uma roupa
para ser usada por baixo, mas simplesmente uma parte separada da saia.
Como tal tornou-se, junto com o véu para a cabeça, aquela peça de roupa que
define o vestuário feminino377.

Esta diferença entre os trajes das mulheres ricas e pobres, especialmente quanto
à participação da saia, também aparece nas roupas para se dançar o flamenco espanhol,
conforme mostra a pesquisadora Maria Alice Ximenes. O que diferencia os trajes da
dama e da camponesa é que esta usa a saia marcadamente separada da parte de cima. A
dama adotará este estilo somente alguns séculos depois, coincidindo com a
disseminação do uso da saia na sociedade francesa.
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Tanto a camponesa quanto a dama usavam roupas compridas como segue a
linha do tempo na história da moda, com diferenciais em tipos de tecidos e
acabamentos. No entanto, especialmente a camponesa usava a roupa desde o
século XV dividida em duas peças, pois usavam o “dessous”, ou seja, a
“roupa de baixo”. […] A dama, por sua vez, somente usará o traje disposto
em duas peças a partir do século XIX, em decorrência do surgimento do
costume de usar vários trajes para um mesmo dia, propiciado pelo advento da
vida urbana, que possibilitava maiores opções de passeio378.

Como já vimos, a descontinuidade do estilo alternativo, operada pela separação
de tronco e pernas como unidades sintagmáticas a serem cobertas por roupas diferentes
será, durante muito tempo, um parecer feminino mais associado às jovens trabalhadoras
da classe operária e às mulheres solteiras, dois grupos relativamente “marginais”
considerando-se o ideal da época. Porém, enquanto o estilo dominante, dispendioso e
complexo, servia para manter as fronteiras de classe social, “o estilo alternativo,
relativamente barato e descomplicado, cruzou as fronteiras de classe”379, sendo um dos
primeiros casos em que a influência da moda se deu de baixo para cima.
O conjunto de saia e camisa, o tailleur, o paletó e a gravata acabaram por ser
largamente adotados na virada do século XIX para o XX. Tanto que, em 1920, o look de
Coco Chanel – que almejava oferecer concorrência ao estilista Paul Poiret e seus
vestidos limitadores do movimento corporal – apresentava duas características do estilo
alternativo do século XIX: a proposta de uma combinação precisa de diferentes
unidades sintagmáticas, que podiam ser valorizadas separadamente, e a inclusão de
elementos do vestuário masculino e do mundo do trabalho, inclusive a calça380. Assim,
nas primeiras décadas do século XX, o estilo antes alternativo chegou à classe alta
francesa e passou a integrar o estilo dominante.
O uso da saia separada por mulheres de classe média e alta – ou seja, a aceitação
social da saia – e depois o gradual ajustamento da saia ao corpo e o encurtamento da
bainha, corresponde a uma maior participação da mulher na vida pública, a uma maior
autonomia, à conquista de direitos civis e, principalmente, à constatação da existência
de um corpo feminino abaixo da cintura, algo que a calça, segundo Hollander, também
vai ajudar a:
[m]ostrar que as mulheres têm pernas comuns que funcionam exatamente
como a dos homens […] era também mostrar que elas tinham músculos e
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tendões que trabalhavam de modo comum, assim como o baço e fígado,
pulmões e estômago e, por extensão, cérebro381.

Além de romper as fronteiras de classe, o estilo alternativo contribuiu para minar
as barreiras de gênero. Assim como ocorreu com o corpo masculino, a separação de
tronco e pernas em duas unidades sintagmáticas vestimentares significou assumir que
existe o sexo na parte inferior do corpo feminino, constatação que ficará visualmente
mais forte – e por isso a interdição persistente por tanto tempo – com a adoção da calça.
A calça, no entanto, é uma peça masculina e assume o sexo de um jeito originalmente
masculino. A saia é feminina; usar saia é uma afirmação da sexualidade feminina.
Neste momento, é natural surgir o questionamento: sendo o vestido uma roupa
usada por mulheres, por que ele não assume o mesmo estatuto da saia, de peça-símbolo
do feminino?
Em primeiro lugar, uma questão etimológica: em diferentes idiomas a palavra
“saia” (skirt, jupe, gonna) designa uma peça de roupa específica, feminina, e muitas
vezes é usada como sinônimo de mulher; já a palavra “vestido” (dress, robe, vestito)
designa não apenas uma roupa usada por mulheres, mas roupas de modo geral ou a ação
de vestir, cobrir o corpo. A palavra evoca as túnicas, os sacos ou os camisolões usados
por homens e mulheres antes de ter início a diferenciação de gênero pelas roupas.
Outros motivos têm a ver com os usos do vestido em relação ao uso da saia,
dependendo da classe socioeconômica das mulheres e do seu papel social,
especialmente a partir da vigência da ideologia das esferas separadas. Como vimos, o
uso da saia dissemina-se entre as mulheres trabalhadoras e, especialmente, solteiras.
Tanto a atuação social destas mulheres quanto seu traje opõem-se ao ideal da mulher em
boa parte do século XIX, que era a burguesa mãe de família, confinada ao espaço
doméstico e usando, prioritariamente, o vestido.
Para Greimas, a moda da Restauração – que, ao menos nos jornais, praticamente
ignora a existência da saia como peça independente – estava no contra-pé daquela do
Império, quando a saia dos vestidos caía mais naturalmente ao longo do corpo e tinha
sua cintura alta, logo abaixo do seio. Depois deste breve período, como vimos, as saias
voltam a assumir o formato avolumado. Greimas diz, em termos de inovação, que as
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saias foram “abandonadas” e toda atenção foi dirigida para o corpete382, ou seja, para os
seios.
O seio estava como atrativo sexual para as mulheres assim como a genitália para
os homens, e isso se manifestava nas roupas. O destaque explícito do codpiece ou
braguette – espécie de suporte peniano que também servia para unir as duas pernas do
calção bufante usado no Renascimento – fica mais sutil, com o passar do tempo, e vai se
transmutar na braguilha da calça.
Já para as mulheres, mostrar as pernas era bastante indecoroso; mostrar ou
destacar os seios, nem tanto. Nas épocas de maior amplidão e profundidade dos decotes,
maiores também eram as saias dos vestidos, como se para esconder, negar e tornar o
sexo feminino inacessível. Considerando que o corpo feminino possui os seios e a
genitália como pontos de atenção sexual, vemos que o primeiro é considerado eufórico,
benigno e deve ser assumido, enquanto a segunda é disfórica, maligna e deve ser
negada.
Esta oposição também é percebida no traje usado pelas mulheres espanholas, em
que Ximenes identifica uma operação semissimbólica: a parte superior é sacra; a
inferior, profana.
O decote não consistia em fatores sensuais, sempre denotou sinônimo de
docilidade maternal, os fartos seios que nascem como colinas nos decotes,
bem como a presença dos braços nus não constituem partes eróticas do corpo
da espanhola, porém a saia é a cauda, é o centauro, é o segredo, é o sexo
adulto coberto383.

Para Hollander, a organização corporal em que a parte superior é descoberta e a
inferior, muito coberta, atinge seu auge no século XIX, retorna em meados do século
XX (acompanhando uma nova “romantização” da mulher) e permanece até hoje, nas
situações em que a temática romântica é desejável: bailes, casamento, no palco do teatro
ou nas telas do cinema. Esta visão romântica seria sustentada pela negação do sexo da
mulher, ou ao menos a parte dele considerada ameaçadora.
Isto corresponde a um mito muito tenaz sobre as mulheres, o mesmo que deu
origem à imagem da sereia, o monstro feminino perniciosamente dividido, a
criatura herdada pelos deuses somente até a cintura. Sua voz e seu rosto, seus
seios e seus cabelos, seu pescoço e seus braços são todos fascinantes,
oferecendo apenas o que é benigno dentre os prazeres concedidos pelas
mulheres, tudo sugerindo o amor sem reservas, carinhoso e fisicamente
delicioso das mães, ao mesmo tempo em que parece prometer uma
tormentosa oportunidade de sexo adulto. A parte superior de uma mulher
382
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oferece prazer intenso e uma espécie de ilusão de doce segurança; mas é uma
armadilha. Por baixo, sob a espuma, sob a saia adorável de ondas
rodopiantes, seu corpo escondido causa repulsa, seus contornos são
revestidos por uma degeneração escamosa, seu interior oceânico cheirando a
imundície384.

A mesma ideia é reiterada na caracterização da sociedade distópica de
Admirável mundo novo, em que o desejo sexual feminino é uma das manifestações da
decadência e falta de valores desta sociedade. Lenina, a cidadã exemplar, apaixona-se
por John, que estranha os costumes deste novo mundo depois de nascer e viver no
mundo “normal” – o nosso. Quando Lenina se oferece a John, o “selvagem” agride e
xinga-a de “prostituta”, “impudente cortesã”, embalado pelo canto que ouve em seu
surto de fúria:
Nem a doninha, nem o cavalo fechado em sua estrebaria, se atiram a ela [à
libertinagem] com tao
̃ desordenado apetite. Do busto para baixo sao
̃
centauros, para cima sao
̃ mulheres. Para os deuses a parte de cima, tudo o que
fica abaixo pertence aos demônios; aí é o inferno, as trevas, o abismo
sulfuroso, que queima, que ferve, a fetidez, a corrupção...385

Outro exemplo vem de um estudo que aborda da visão da igreja Católica sobre
as mulheres. Nesta obra, o historiador Guy Bechtel apresenta um texto do século XVIII
que estabelece e condena de forma geral a ligação entre as roupas e a luxúria
feminina386. Neste texto, nem a parte superior do corpo da mulher é entendida de forma
positiva, mas a qualificação da parte inferior reitera as ideias de perigo e de sujeira do
sexo feminino que vimos antes:
Da cinta p’ra cima é tudo vaidade
Mentiras, pinturas, palavras de vento
Da cinta para baixo é só sujidade
Baba, suor, fedor nojentos387

É este perigoso sexo feminino que o vestido ajuda a dissimular ou a tornar mais
inacessível, e que a saia vai tornar assumido. E nisso está a base de boa parte da
violência de gênero contemporânea, ocasionada pelo que Anthony Giddens chama de
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quebra de cumplicidade388 da mulher em relação aos papéis que pode e deve assumir e
aos espaços que pode e deve ocupar.

6 Considerações finais

As discussões aqui apresentadas tiveram por objetivo render uma homenagem a
Greimas a partir do resgate de concepções presentes em sua tese de doutorado e do
reconhecimento da pertinência destas concepções para um estudo contemporâneo sobre
a relação entre roupa e axiologia de gênero. Para isso, tratamos de conceitos
consolidados da semiótica da moda, cujos fundamentos já eram percebidos neste
trabalho inicial, mesmo que não tratasse nem de semiótica e nem de teoria da moda. Em
seguida, apresentamos duas concepções presentes na tese: o entendimento do corpo
vestido, em termos de conteúdo, como reflexo dos valores de uma época e de uma
sociedade e, em termos de expressão, como um todo de sentido estruturado de forma
sintagmática e pragmática. Por fim, considerando o método de análise do corpo vestido
e as reflexões presentes em La mode en 1830, mostramos como o uso da saia, da calça e
do vestido está relacionado a diferentes concepções sobre os papéis de gênero em nossa
sociedade, papéis estes que ainda retomam certos valores da ideologia das esferas
separadas vigente no século XIX.
Dentre estes valores está uma disforia do feminino observada até hoje nos textos
e práticas que, independente de terem ou não a participação do corpo da mulher,
possuem a saia (e especialmente a saia em sua plasticidade feminina) como figura
emblemática. Além de todos os aspectos abordados por Greimas – e que, mesmo sem
ser seu objetivo, acabaram contribuindo para o entendimento da relação que
estabelecemos acima –, existe uma outra situação que parece autorizar nossa
preocupação com os membros inferiores do corpo para os efeitos de produção de
sentido. Ela é descrita em um dos textos introdutórios em que a tese do semioticista foi
publicada.
Em 1956 ou 57, Greimas e Barthes fazem uma visita Martinet, orientador da tese
deste último. Barthes teria perguntado a Martinet qual o lugar mais significativo da
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moda feminina, e este teria dito: as pernas. Greimas389 destaca neste diálogo a “atitude
semiótica” de Barthes ao questionar o potencial de significação das “pernas”, pois este
percebia que as pernas femininas, da maneira como eram tomadas naquele contexto –
isoladamente –, não poderiam oferecer um objeto à semiótica.
E, no entanto, vemos que é sim a perna o elemento mais significativo – ou o
ponto chave na produção de sentido – da moda feminina. A oferta de roupas que
permitem à mulher assumir que existe uma parte “de baixo” do seu corpo, separada do
tronco, coincide com os movimentos de queda das barreiras de gênero e com a
emergência da concepção do feminino como gênero individual e autônomo, e não como
algo inexistente ou como uma versão piorada do masculino. Estas roupas são
primeiramente a saia e depois a calça.
La mode en 1830 não apenas oferece bases conceituais para a análise semiótica
destas peças, como permite constatar que as implicações sociais da moda,
tradicionalmente discutidas no âmbito da história e da sociologia, podem ser percebidas
também na imanência do texto de Greimas.
Na conclusão de sua tese complementar, Greimas diz o seguinte:
Os fatos da moda e, sobretudo, os fatos lexicológicos que os traduzem,
revelaram-se testemunhas inesperadas da vida em sociedade como um todo,
testemunhas além do mais suficientemente dignas de fé, em conformidade,
muito frequentemente, com a história política, econômica ou literária relativa
à época estudada390.

Não podíamos estar mais de acordo com Greimas. Fatos lexicológicos que estão
em seu trabalho, como a anglomania nos vocábulos dos trajes masculinos (indicando o
conforto e a racionalidade), mas não nos femininos, ou fatos lexicológicos que não
estão nele, como a saia, são testemunhas de uma época que acabou por definir um modo
de parecer que manifesta certas valorações de gênero operadas até hoje.
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O slow fashion na ruas de São Paulo: interações e sentidos do varejo de moda
Slow fashion on the streets of São Paulo: interactions and senses of fashion
retail

Resumo: O presente artigo busca mapear as marcas de moda de São Paulo que em seus discursos
usam características associadas ao conceito de produção de moda do movimento slow fashion. Para
tanto, escolhemos os bairros de Pinheiros e da Vila Madalena, em São Paulo. O objetivo dessa
pesquisa vai da análise plástico-rítmica-figurativa dessas espacialidades, enquanto bairros e ruas
de uma metrópole e das vitrinas que compõe o cenário das marcas escolhidas enquanto corpus da
pesquisa, de modo a constituir um recorte significativo tanto espacialmente, mas principalmente,
no que tange a identificação de simulacros dos modos de vida presentes, e como se confirmam ou
não os discursos das marcas ao modelo de produção do slow fashion. As análises das marcas, suas
vitrinas e discursos, bem como a busca conceitual proposta, se entrelaçam na construção de
tipologias de consumo dos bairros supracitados. É nesse desenrolar de relações, simulacros e
discursos, que se pauta o presente artigo.
Palavras-Chave: Moda 1. Semiótica 2. São Paulo 3. Slow Fashion 5.
Abstract: The present article aims to map the fashion brands of São Paulo that in their speeches
use characteristics associated with the concept of fashion production of the slow fashion
movement. To do so, we chose the neighborhoods of Pinheiros and Vila Madalena, in São Paulo. The
objective of this research is the plastic-rhythmic-figurative analysis of these spatialities, while
neighborhoods and streets of a metropolis and the showcases that make up the scenario of the
chosen brands as corpus of the research, in order to constitute a significant spatial and, mostly, in
what concerns the identification of simulacra of the present ways of life, and how the brand
discourses are confirmed or not to the model of production of the slow fashion. The analyzes of the
brands, their showcases and speeches, as well as the proposed conceptual search, are intertwined
in the construction of consumption typologies of the abovementioned neighborhoods. It is in this
unfolding of relations, simulacra and discourses, that the present article is guided.
Keywords: Fashion 1. Semiotics 2. São Paulo 3. Slow Fashion 4.

O presente artigo busca mapear as marcas de moda de São Paulo que em
seus discursos usam características associadas ao conceito de produção de moda
do movimento slow fashion. Para tal empreitada, escolhemos a região oeste da
cidade, especificamente os bairros de Pinheiros e da Vila Madalena, para explorar
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em seus territórios, as especificidades desse segmento de moda. A escolha
territorial se justifica, uma vez que, ao mapearmos as lojas desse segmento,
percebemos que a maioria delas comercializa seus produtos exclusivamente por
meio de lojas virtuais, mas, das que possuem loja física em São Paulo, a maioria se
concentra nestas regiões. O objetivo dessa pesquisa é a análise plástico-rítmicafigurativa dessas espacialidades, enquanto bairros e ruas de uma metrópole e das
vitrinas que compõe o cenário das marcas escolhidas enquanto corpus da
pesquisa, de modo a constituir um recorte significativo tanto espacialmente, mas
principalmente, no que tange a identificação de simulacros dos modos de vida
presentes e como se confirmam ou não os discursos das marcas ao modelo de
produção do slow fashion. A conceituação do slow fashion, em busca de definições e
construção de relações e comparativos com outros modos de produção da moda,
se faz imperativa em vista do termo ser recente e ainda muito suscetível a
definições variadas e pouco enraizadas. As análises das marcas, suas vitrinas e
discursos, bem como a busca conceitual proposta, se entrelaçam na construção de
tipologias de consumo dos bairros supracitados. É esse desenrolar de relações,
simulacros e discursos, que se pauta o presente artigo.
1 A moda e o slow fashion
A moda nesse artigo é tomada enquanto produção de significação, tanto do
corpo vestido que circula pelas ruas e bairros de uma metrópole como São Paulo,
quanto dos modos de agir, viver, consumir e sentir do sujeito em interação com o
social. Tal produção constrói a teia urbana em que atuam os corpos vestidos e os
jogos de aparência nas relações sociais. Buscamos explorar as relações possíveis
estabelecidas entre os sujeitos que circulam pela espacialidade em questão.
O termo slow fashion foi cunhado em 2007 pela pesquisadora Kate
Fletcher391 que traçou um paralelo entre a moda sustentável e o movimento slow
food – termo utilizado para definir o movimento que enfatiza a produção
conscientizada de alimentos, se aproveitando de métodos de produção local, apoio
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ao menores produtores e uso consciente dos alimentos da estação –, analisando as
semelhanças em termos de processo e produção.
O slow fashion também é definido como uma corrente que fortalece a
conexão do consumidor com a roupa e os seus designers, incluindo também os
valores de comunidade e diversidade. Tratando-se, portanto, “de um movimento
que valoriza o esmero, a qualidade e o pensamento em longo prazo”392.
Enquanto cadeia de produção, não tem relação exclusiva com o tempo. A
palavra “slow”, do inglês “lento”, remete à atenção colocada no desenvolvimento
de cada etapa da produção, do cuidado e esmero despendidos e, não
necessariamente, o tempo gasto em cada função. Essa cadência empregada permite
o estabelecimento de interações mais estreitas entre os articuladores do processo
criativo e comercial – estilistas, fornecedores e consumidores.
O slow fashion observa sua cadeia geral em termos de processo criativo, de
modo a atentar para todas as consequências que suas decisões criativas podem
causar, diferentemente do fast fashion, que busca soluções para a questão do
tempo de entrega da ideia inicial até o cliente em forma de produto a ser
consumido, atendendo fortemente ao apelo consumista e não importando impacto
socioambiental.
Dentro do slow fashion é necessário pensar em um sistema que contenha
considerações de sustentabilidade, equidade, desperdício mínimo, cadeia de
produção em um ciclo fechado, economia local priorizada, durabilidade do
produto, aprimoramento do impacto social do qual o processo criativo faz parte e
também a exigência do conhecimento do ciclo do produto, desde sua origem ao seu
descarte393.
Por fim, ainda que não haja um consenso acerca de suas definições, para a
finalidade desse artigo, consideramos que o slow fashion é um modo de produção
de moda que se orienta por abordagens opostas ao fast fashion. Se, no último, a
produção faz-se em larga escala, envolvendo diversas instâncias produtivas; no
primeiro, ela ocorre em pequena escala, a partir de uma produção que, muitas
vezes,

inclui

trabalhos

manuais,

configurando

modos

distintos
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desenvolvimento, produção e consumo de moda. De acordo com Fabri e
Rodrigues394* (2015, p.8), o modelo engendrado pelo slow fashion propõe a
“utilização de técnicas tradicionais de confecção e de materiais disponíveis na
região e mercados locais”. Tal configuração faz com que o a produção no slow
fashion se faça em um âmbito local, abrangendo cenários de menor amplitude em
um contexto social e produtivo.
Os produtos característicos dessas marcas demandam maior tempo de
produção por envolverem trabalhos manuais, com poucos trabalhadores e com
recursos naturais, procurando causar menos impactos ao meio ambiente, e, por
não serem, em sua maioria, criados em acordo (mas também não em desacordo)
com as sazonalidades da plasticidade das roupas, revelam traços mais simples e
que podem perpassar as diversas sazonalidades sem que o usuário queira deixar
de usá-los. Ou seja, trata-se de uma moda que se faz mais absorta, mais alheia às
“tendências” e de forma mais constante.
Além disso, como já mencionamos, a produção da moda slow fashion
procura causar menos “impactos ao meio ambiente”, sendo essa uma definição
comum à sustentabilidade. No entanto, tomamos aqui outras definições do que
seria um modo de produção sustentável (que vai além do aspecto ecológico) com
base nos três pilares da sustentabilidade, que são os seguintes: ambientais –
refere-se ao “capital natural”, aos recursos naturais utilizados na produção de
modo a causar menos impactos; os sociais – o “capital humano”, quando são
prezados e respeitados os trabalhadores imbuídos da produção; e econômicos –
quando os custos e lucros são pensados a partir dos outros dois pilares, formando
uma cadeia de produção sustentável.
2 O slow fashion nos bairros de São Paulo
A diversidade de São Paulo, com suas especificidades bairro a bairro, torna
a empreitada de mapear e estudar a cidade um grande desafio. Nesse artigo, o
ponto de partida foi localizar as marcas que em seus discursos se enquadram no
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movimento slow fashion pelo território de São Paulo e, a partir desse mapeamento,
estudar o comportamento das marcas e o posicionamento discursivo proposto por
cada uma, relacionando-as e contrapondo-as aos conceitos do modo de produção
acima descrito. Pelo mapa a seguir, é possível observar a distribuição territorial
das seis marcas de slow fashion que formam o corpus do artigo.
Figura 1 – Mapa dos bairros de Pinheiros e Vila Madalena

Os pontos azuis mostram a localização das lojas que compõem o corpus desse artigo.
Fonte: desenvolvida pelas autoras com o uso do GoogleMaps.

Pinheiros é um bairro nobre da cidade de São Paulo, localizado no distrito
de Pinheiros, na zona oeste, às margens do Rio Pinheiros. O bairro, um dos mais
antigos da cidade, surgiu em meados do século XVI. Após terem suas terras
ocupadas pelos portugueses, os índios tupis do campo deixaram Piratininga e
estabeleceram uma nova aldeia onde atualmente fica o Largo da Batata
(importante ponto comercial do bairro).
O grande progresso da região, porém, só ocorreu a partir do ciclo do café no
Brasil, entre o final do século XIX e o começo do século XX. Foi o dinheiro
proveniente da exportação do produto que proporcionou o avanço do bairro. Nas
primeiras décadas do século XX houve a fundação do Mercado Caipira, da
Sociedade Hípica Paulista e da Cooperativa Agrícola de Cotia. O surgimento destas
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instituições e a ampliação infraestrutural (transportes, água, luz) intensificaram o
desenvolvimento do bairro.
Hoje, Pinheiros é um dos lugares mais sofisticados de São Paulo. Reduto da
classe média paulistana, possui uma rede comercial grande e diversificada (roupas,
sapatos, móveis, comidas e bebidas, bancos, etc.) e uma intensa vida cultural, com
bibliotecas, livrarias, casas noturnas e bares, feira de artes e antiguidades,
academias de dança, entre outros.
Em contrapartida, a Vila Madalena também é um bairro localizado no
distrito de Pinheiros, foi inicialmente povoada por imigrantes portugueses e só a
partir dos anos 1950/1960 começou a ter maior conexão com o resto da cidade,
isso devido a dois motivos principais que foram bastante relevantes para
construção da configuração do bairro até os dias de hoje. O primeiro seria a
construção, na década de 1960, de um grande conjunto habitacional com prédios
simples de três andares sem elevador, apartamentos pequenos, custos reduzidos
de condomínio, financiado pelo então BNH (Banco Nacional de Habitação), que
ainda hoje é opção de moradia mais barata para estudantes e imigrantes que
querem viver na região. O segundo seria o fechamento do CRUSP (Conjunto
Residencial da Universidade de São Paulo), durante a Ditadura Militar, que
desalojou inúmeros estudantes que ali viviam, fazendo com que a Vila Madalena se
tornasse o lugar de destino de muitos desses universitários, por conta de sua
proximidade geográfica com a cidade Universitária e por ser um local onde havia
muitas casas com aluguéis baratos. Sendo assim, edículas ao fundo das casas de
imigrantes portugueses, com muros baixos e intensas relações de vizinhança,
viraram moradia coletivas ou “repúblicas” de estudantes. E isso ajudou a edificar a
Vila como símbolo de local intelectualizado, reduto da esquerda progressista, de
liberalização dos costumes e, mais à frente, como local cosmopolita e artístico, que
segue atraindo, por seu caráter e sua fama de lócus cultural com intensa vida
boêmia e cosmopolita.
A paisagem do bairro se constitui de casa antigas, feiras livres frequentadas
pelos moradores, bares e botecos tradicionais de estrutura simples, bem como
bares e casas noturnas, centros culturais, galpões culturais, além de um grande
número de lojas de moda e decoração.
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A estrutura de ambos os bairros – uma malha de longos quarteirões e ruas
bastante largas (com duas ou três, estacionamento lateral e calçadas amplas) –
determina que o espaço seja partilhado entre pedestres e automóveis. As calçadas
amplas se constituem como um espaço de estar e circular ativamente apropriado
pelas pessoas, mas ainda assim, a grande dispersão dos estabelecimentos torna o
uso do automóvel ou de algum outro meio de transporte motorizado bastante
utilizado pelos moradores e frequentadores do bairro, fazendo com que a
paisagem urbana seja em grande parte dominada pela presença constante do
automóvel.
Cada bairro, com seus modos de vida, apresenta gostos e dinâmicas
específicas. A topologia, a vida cultural e gastronômica, os modos de consumir e a
história de um bairro, são características que dizem muito sobre aqueles que o
habitam – sejam eles moradores ou visitantes. Quanto a esse gosto – cabe o olhar
do semioticista Eric Landowski395, quando nos fala:
(...) se reconheça aos próprios sujeitos a competência de construir sua
relação com o mundo circundante, tanto como presença sensível
carregada de valor, quanto como rede de formas inteligíveis investidas
de sentido.

Os sujeitos se nutrem pela paisagem ao seu redor. Seja de carro ou a pé,
buscam instantes extraordinários buscando sentidos novos às coisas. Em Da
Imperfeição, Greimas396 trata do ato de vestir, como um diferencial à aparência, e
pela operação sintagmática proposta nas vitrinas da moda, e propostas a todos
nós, diariamente. O estético, presente em todos os tipos de arranjos de coisas, afeta
os sujeitos e os modifica, inspirado pelas ruas, flores, vitrinas e roupas com que
cruza, em busca de novas formas de ser, estar e vestir-se. Sobre as vitrinas e sua
força enquanto modo de consumir, nos diz Oliveira397:
Em certo sentido, o encadeamento de das vitrinas, na sua disposição em
justaposição ao longo das ruas ou das galerias, é comparável a uma
espécie particular de espetáculo - como os elementos, dados em
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desordem, de um percurso implícito, entretanto reconstituível:
elementos paradigmáticos ordenados numa sucessão aleatória, mas que
escondem uma ordenação romântica “possível” da vida.

3 Análises das ruas e das marcas de moda slow fashion
O percurso do varejo de moda ao longo dos anos foi de intensa
transformação. O ponto de partida desse comércio perpassa as ruas das cidades –
sejam elas pequenas ou grandes metrópoles, constituindo espaço de coexistência
de diversos tipos urbanos, são espaços de vivências, experiências e descobertas.
Como pontua Demestresco398, “elas criam mecanismos de identificação entre os
sujeitos e os espaço citadino, sendo reconhecidas por isso."
Na cidade de São Paulo – e em outras metrópoles –, há ruas com comércios
de tipos específicos, concentrando marcas e produtos que atraem determinados
públicos pela sua especialidade, que acaba por reunir semelhantes, tanto de quem
vende, quanto de quem compra. O resultado são isotopias e marcas que trazem
sentido a essas espacialidades, gerando melhores exposições e vitrinas399.
Cada rua veste-se com uma roupagem específica, sendo o viés pelo qual
nós construímos um certo imaginário dela e daqueles que nela
transitam. Por extensão, a partir da rua, criamos também imagens dos
bairros circundantes e da própria cidade. E cada rua, por fim, traz em sua
constituição a tríade composta por elementos estéticos, políticos e
funcionais400.

As vitrinas, por sua vez, constroem-se como miniaturização da própria
cidade e apresentam-se como fragmentos dela. São objetos semióticos sincréticos,
que se apropriam do verbal, visual, sonoro, etc., para construir seus discursos.
Através de estratégias de manipulação, criam desejos e necessidades pautadas no
consumo de produtos e serviços de todos os tipos. A composição de uma vitrina se
pauta na visibilidade do sujeito e sua relação com o próprio espaço: ver, ver-se, ser
visto e poder ter o que vê401.
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Figura 2 – Fachada da loja Flávia Aranha

Fonte: GARCIA, Carolina, ZARPELLON, Jaqueline.

Localizada no número 224, na rua Aspicuelta, na Vila Madalena, a marca
Flávia Aranha (fig. 2) se caracteriza por um processo produtivo pautado em
técnicas naturais de tingimento, trabalho manual, volume de produção reduzido e
suas coleções apresentam modelos que perpassam sazonalidades. A marca se
descreve como “uma marca brasileira preocupada com o desenvolvimento
sustentável da moda e do meio em que está inserida”.
A loja está instalada em um imóvel residencial que foi transformado em loja
pelo colocar dos vidros das vitrinas, deixando entrever o interior do
estabelecimento e alguns de seus produtos, mas sem, contudo, perder seus traços
de moradia. Entre a rua e a construção há um recuo e ainda, para adentrar a loja é
preciso subir uma escadaria que se encontra à direita da mesma. A entrada da loja
fica na lateral da construção. Dessa maneira, para adentrar a loja, é preciso que o
destinador tome a decisão de fazê-lo e para tal, saia do espaço da rua para um
outro espaço, o da loja. O interior da loja se mantém, até certo ponto, reservado,
separado do espaço da rua.
A casa, agora transformada em loja, possui duas janelas, acima do nível da
rua. A da esquerda, de tamanho maior, é emoldurada por faixas de madeira, a da
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direita, além de menor, tem certo recuo em relação à outra. Acima, da janela
direita, podemos ler o nome da marca, grafado em metal.
As janelas atuam como vitrinas que deixam ver um cenário em que se
colocam, não somente as roupas, mas também os detalhes de sua produção – como,
por exemplo, as sementes utilizadas no tingimento dos tecidos, bem como parte do
interior da loja. A fachada branca divide espaço com plantas sem muita poda, que
se espalham pelo muro da fachada, dando organicidade à essa, e contrapondo o
verde da natureza ao branco da fachada edificada.
Ao lado da Flávia Aranha, no número 216 da mesma rua, está localizada a
loja da MyFots (fig. 3). Marca da estilista Tatiana Marcondes que se caracteriza por
modelagens e cores neutras. A marca se descreve como uma “marca atemporal, em
que cada peça desenhada é pensada para durar o tempo de uma vida. É
confortável, versátil e feita para homens e mulheres que apreciam um design
simples e único”.
As fachadas das duas lojas guardam diversas semelhanças entre si. A
MyFots também está localizada em uma casa que foi transformada em loja, mas que
preserva traços de uma residência. Aqui, as janelas, que também se encontram
recuadas e acima do nível da rua, também foram transformadas em vitrinas.
Através delas, vemos alguns manequins que exibem peças da loja, bem como parte
do interior da mesma. O logo da marca fica no canto superior direito da vitrina,
colado sobre o vidro na forma de um adesivo. Também colado sobre o vidro, agora
do lado esquerdo, vemos um segundo adesivo que enumera a variedade de artigos
que são vendidos na loja: “feminino, masculino, objetos para casa, acessórios,
design, edições limitadas”.
Figura 3 – Fachada da loja MyFots
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Fonte: GARCIA, Carolina, ZARPELLON, Jaqueline.

A fachada cinza divide espaço com diversas plantas, logo abaixo da vitrina,
estão pendurados inúmeros vasos de barro. Há ainda jardineiras na lateral
esquerda e diversas árvores plantadas logo à frente da porta da loja. Para adentrar
a loja, é preciso subir a escadaria que se encontra do lado direito. A porta fica na
lateral da construção, não sendo possível vê-la por quem se encontra de frente
para a loja.
Apesar de guardarem diversos traços de uma residência, outros traços da
fachada, como os manequins e os logos das lojas, deixam ver que se tratam, na
verdade, de lojas, além disso, as lojas Flávia Aranha e MyFots encontram-se em um
espaço principalmente comercial e dividem espaço com outros estabelecimentos
como outras lojas, bares e restaurantes.
Já o atelier Iara Wisnik (fig. 4), localizado na rua Fernão Dias, número 57 no
bairro de Pinheiros, encontra-se em uma via residencial, onde há pouco
movimento, tanto de carros como de pedestres. A loja pode passar desapercebida
para aqueles que por ali caminham com um olhar desatento.
Figura 4 – Fachada do atelier Iara Wisnik
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Fonte: GARCIA, Carolina, ZARPELLON, Jaqueline.

O atelier está instalado em um pequeno sobrado de tijolinhos brancos. No
piso térreo, toda a fachada divide-se entre a porta, pintada na cor preta, e uma
janela que ocupa, na vertical, quase a mesma extensão da porta. Na janela, um
adesivo rosa-claro faz as vezes de cortina e limita a visibilidade do interior do
espaço. Da mesma maneira, não há manequins que permitam que os artigos
vendidos pela loja sejam conhecidos por aqueles que passam na rua. No canto
inferior direito, há uma pequena placa onde lemos o nome da estilista que dá nome
à marca. No entanto, seu tamanho reduzido faz com que passe desapercebido. A
porta se mantém trancada e para adentrar o estabelecimento é necessário tocar a
campainha.
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Essa fachada guarda semelhanças com as das lojas Flávia Aranha e My Fots
por conta da configuração que se assemelha a uma casa, mas aqui os traços de
comércio são bastante apagados, tornando-se quase imperceptíveis. Outro ponto
de semelhança é a presença da vegetação que ocupa a fachada, tornando o espaço
ainda mais acolhedor e intimista.
Figura 5 – Fachada da loja Heloisa Faria

Fonte: GARCIA, Carolina, ZARPELLON, Jaqueline.

A fachada cinza se confunde com a calçada em frente à loja da marca Heloisa
Faria (fig. 5). O cinza é quebrado pela presença do vidro que forma uma só parede,
que vai da porta de entrada à vitrina. Esse vidro é a única separação entre fora e
dentro, pois através dele se vê toda a loja. Trata-se de uma vitrina aberta, cujos
manequins e os nichos que compõem a vitrina, formam um cenário que faz parte
também, do cenário interno da loja. As vitrinas abertas são programadas para
darem a ver o espaço interno da loja, desde fora dela. Interior e exterior se unem,
uma vitrina sem limites. "Essa abertura do mundo privado ao coletivo mostra uma
opção da loja por determinada estratégia de convencimento dos passantes da
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qualidade dos serviços prestados"402. Ou seja, trata-se de uma estratégia de
visibilidade para manipular pelo mundo "interno" da loja. Como explica Oliveira:
(...) qualquer fronteira centro, dentro e fora desaparece, a luz assume o
papel de agente transespacial: é ela primeiramente que, por sua
intensidade tão forte no interior quanto no exterior, indica, metaforiza a
possibilidade de passar, a liberdade de entrar, a naturalidade da
conjunção entre loja e cliente403.

O cinza traduz a busca pela neutralidade da marca, pois apesar de produzir
também roupas coloridas, aposta na atemporalidade de suas coleções. A vitrina
não é temática, apenas composta por elementos que dão suporte às roupas e
decoram discretamente a vitrina. Essa ausência temática, uma vez mais, nos
remete ao caráter de atenção às peças em detrimento do investimento de
elementos plásticos e sazonais para tematizar a vitrina.
A loja é nomeada também em tom de cinza, com letras simples e em
tamanho médio – se comparadas à fachada. Por toda a extensão horizontal da loja,
se vê uma marquise de aço, cinza metálico, que corre a extensão da porta de ferro –
porta tal, que só aparece quando a loja está fechada. Na calçada, há um banco que
desemboca numa floreira, que dá espaço às raízes e tronco de uma árvore. Tal
banco, assim como a fachada da loja, segue o cinza quase onipresente.
A fachada da loja Georgia Halal (fig. 6) pode ser avistada de longe. O preto e
o branco predominam, como se cartazes fossem colados aleatoriamente
recobrindo as paredes. Neles estão inscritas letras salpicadas que formam o nome
da marca, somados as palavras "com", "que", "roupa", "eu", "vou", que
imediatamente trazem a memória a letra de samba de Noel Rosa, que conhecemos
por: "Com que roupa?". A temática da fachada deixa claro o conteúdo da loja:
roupas.
Na calçada dividem espaço um banco de madeira ao lado de uma árvore, e
no canto oposto, um vaso, que funciona como delimitador do espaço de calçada
que recepciona as clientes da loja. Em frente ao vaso, uma porta de vidro com toldo
preto, e dois manequins, um de cada lado, formam a entrada. O passante que olha à
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direita, vê outra vitrina por onde se lê: "Por onde flor, floresça", numa rima sutil à
qual se infere certa delicadeza.
Figura 6 – Fachada da loja Georgia Halal

Fonte: GARCIA, Carolina, ZARPELLON, Jaqueline.

A nomeação está acima da porta de entrada, num vidro grande que fica no
segundo andar da loja. Adesivado está o nome Georgia Halal, com grifo que alterna
maiúsculas e minúsculas, na cor branca.
A calçada da loja da Fernanda Yamamoto (fig. 7), se estende até a porta
principal. O mesmo piso e a mesma cor cinza, compõem calçada e entrada
designada para os carros de clientes. O cinza se espalha para cima, pelos contornos
da única – e grande – porta de entrada. A nomeação está na lateral esquerda, com o
nome de Fernanda em minúsculas e seu sobrenome em maiúsculas – tudo em
preto. A sobriedade dos tons é quebrada pela parede roxa à esquerda do olhar do
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passante e pela árvore frondosa e seu verde ao lado direito dessa fachada.
Acompanhando a árvore, estão plantas penduradas pela parede, formando um
jardim vertical. Não há vidros entre dentro e fora da loja. A vitrina é aberta e os
manequins assumem posição lateral, num sinal de que querem ser vistos tanto por
quem está dentro, quanto por quem está fora.
Figura 7 – Fachada da loja Fernanda Yamamoto

Fonte: GARCIA, Carolina, ZARPELLON, Jaqueline.

O concreto é descontinuado pela presença da madeira na entrada da loja.
Uma curva do material se forma dando movimento ao corpo da armação e na sua
altura, na linha dos olhos, que segue a cadência de uma escada. Esse é o pano de
fundo para os manequins brancos, sem perucas e sem sapatos, que carregam em si
as informações mais preciosas da marca: suas roupas.
4 Considerações finais
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A partir da análise do nosso corpus, composto por seis lojas que se
identificam com os valores do slow fashion, observamos que diversos traços são
reiterados entre as fachadas de todas elas. Essa reiteração, portanto, nos permitiu
chegar a uma tipologia das fachadas dos pontos de venda das lojas desse segmento,
cujos valores representam também valores do consumo dos bairros estudados.
Dentre essas reiterações temos aqui que as vitrinas, em tais lojas, não são
temáticas ou sazonais. Elas, em geral, são compostas de poucos elementos e o foco
se dá nas vestimentas exibidas pelos manequins. Esse aspecto está em consonância
com os valores do slow fashion que preveem uma moda duradoura, que perdura
através das estações.
Outro ponto em comum entre todas as lojas é que as fachadas se
configuram a partir de cores neutras. Nas lojas Flávia Aranha e no atelier Iara
Wisnik temos fachadas predominantemente brancas, nas lojas MyFots, Heloisa
Faria e Fernanda Yamamoto temos fachadas predominantemente cinzas e, por fim,
na loja Georgia Halal temos uma fachada nas cores preto e branco. Nessas fachadas
também há a presença de vegetação em maior ou menor quantidade, o que confere
um aspecto de acolhimento e intimidade, por vezes, fazendo com que a fachada se
assemelhe a uma residência.
Por fim, também há um distanciamento (em maior ou menor grau) entre
rua e interior das lojas. Seja por conta de uma escadaria ou de um recuo entre
portas e calçada. Dessa maneira, a consumidora deve tomar a iniciativa de
adentrar a loja, evidenciando, a partir da configuração do ponto de venda, o
aspecto do consumo consciente, em contrário ao consumo por impulso. Há ainda,
uma desaceleração por parte do consumidor que adentra esse espaço, seja por
conta das escadarias, seja por conta do recuo, o consumidor é obrigado a
interromper seu passo para conduzir-se ao interior das lojas.
Por outro lado, quando não há um recuo, como no caso das lojas Heloisa
Faria e Georgia Halal, há um banco, colocado na calçada, em frente às lojas, o que
evidencia um desejo pela fruição e pela desaceleração. A própria topologia dos
bairros, cheios de subidas e descidas, faz com que o passo seja desacelerado.
Os bairros da Vila Madalena e de Pinheiros, assim como seus moradores e
frequentadores, carregam traços de sua trajetória histórica, constituindo-se como
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um reduto do avant-garde paulistano. Suas lojas e serviços, seus bares e vida
noturna, suas ruas sinuosas e muros coloridos pelos grafites, “são elementos que
compõem esse território de consumo como algo que, além do funcional ou prático,
abarca valores existenciais”404. Dessa forma, concluímos que os valores que
determinam o slow fashion perpassam o espaço físico das lojas e que esses estão
em consonância com a configuração dos bairros escolhidos para abrigarem essas
lojas.
Esse artigo é ainda um estudo preliminar do segmento de slow fashion e a
partir dele objetivamos trazer outros desdobramentos. Torna-se necessário
analisar também as lojas online de outras marcas, pois, como supracitado, a
maioria das marcas de slow fashion não possuem lojas físicas.
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Homenagem a Da Imperfeição: A estesia do véu
Homage to De L'imperfection: The esthesis of the veil

Resumo: Este trabalho explora a perspectiva estésica do ato de cobrir-se, pelo uso do niqab – uma
vestimenta Islâmica que cobre a face completamente, à exceção dos olhos. Com o objetivo de
homenagear a última obra individual de Greimas, Da Imperfeição, investigamos o tema da emoção
estética contida no ato de vestir o véu, as sensações causadas pelo mesmo, e a ação das roupas
sobre os corpos femininos. Por meio da análise de depoimentos de mulheres Muçulmanas vivendo
nas metrópoles ocidentais, as quais optaram pelo uso do véu, mas igualmente observando a cultura
popular, textos importantes da Semiótica standard e finalmente, experimentando o niqab,
proponho uma abordagem sociossemiótica da vestimenta Islâmica que busca o entendimento do
véu a partir do ponto de vista do sujeito que é vestido.
Palavras-Chave: Estesia. Emoção estética. Niqab.Véu. Sociossemiótica.
Abstract: This paper addresses the esthesic perspective of the act of veiling, through the use of the
niqab – an Islamic garment that covers the face completely, except for the eyes. With the view to
homage Greimas' last individual work, De L'imperfection, the research investigates the aesthetic
emotion contained in the act of veiling, the sensations caused by the veil, and the action of clothes
over the feminine body. Analysing testimonials of Muslim women living in the West who chose to
veil in their daily lives, popular culture, traditional semiotical theory, and also by experimenting
with wearing a niqab, I propose a socio-semiotical approach to Islamic wear with the purpose of
understanding the veil from within.
Keywords: Esthesis. Aesthetic emotion. Niqab. Veil. Socio-semiotics.

In 1987 Greimas published his last individual work, De L'imperfection405, not
yet translated into English. After his extensive academic production developing a
Semiotics of the language and the narrative, De L'imperfection inaugurated what Ana
Claudia de Oliveira defined as "[...] the reflection on the aesthetic modes of presence in
the human life, or in everyday life." 406 A book describing fractures and escapes, De
l'imperfection explores in its first parts the impact of the aesthetic accidents in passages
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from Literature, Poetry and the Arts: the fractions of seconds in which time stops, or
even reverses, so that it can accommodate the volume of emotions and semantic value
generated by one instant in which we are so overwhelmed by surprise and shock we are
physically affected. In the second part, the author explores the need to pursue such
instants in our daily lives, through a practice of "expecting the unexpected" 407 in
everyday life.
De l'imperfection was a fracture by itself in the study of Semiotics, which until
then was interested in an approach that didn't consider the accident or the passions. This
last individual work of Greimas opened the paths to Eric Landowski's study of the
interactions408 and represented the first steps into the developing of a tensive Semiotics,
whose first work was written by Greimas in collaboration with Jacques Fontanille, the
Semiotics of Passions409. In this work, the idea of esthesis and the aesthetic emotion is
further elaborated, making it explicit that the experience of the aesthetic emotion cannot
be binarised in an opposition between euphoria and dysphoria, but it permits the subject
to feel in a level anterior to the phoric oppositions410.
As much as the aesthetic emotion extensively explored in De l'imperfection, the
corpus of the present paper, the niqab or face veil, is also anterior, or perhaps beyond
the efforts of binarisation and opposition. As Robinson's drop that refused to fall,
creating an infinite instant of aesthetic apprehension in Michel Tournier’s book, my first
vision of a veiled woman in 2014 placed me in an estate of apprehension felt as an "[...]
inversion of the course of the time [...]"411.
In my personal path as a researcher and semiotician, De l'imperfection and the
veil are two halves of the same whole, both complex, polemic, at times misunderstood,
but mainly: addressing a level of the human experience that is neglected by academic
studies in several fields – the sensibility. Continuing my anterior efforts to study the
corset 412 likewise, this paper addresses the problem of dress from an angle still
considered unorthodox in academia, one that takes into consideration that the things, as
much as people, are capable of acting and making do other subjects. Such path is not a
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discovery of mine, as it was suggested in De l'imperfection413 and affirmed in Semiotics
of Passions: that the aesthetic emotion is one capable of turning the aesthetic object into
a subject of action, and the subject who experiences the emotion into the object of its
action414.
When it comes to the veil, the niqab more specifically, the possibility of such
analysis is always suggested across all discourses that address this "object", from the
testimonials of women in specific literature 415 to the isotopic Islamophobia and
xenophobic appeals of European medias: the veil is never a lifeless piece of cloth, but a
companion, a guardian, or a threat to our way of life; a commandment, something that
assists the act of piety and worship to Allah, or what can make a dozen police officers
surround a disarmed woman to force her to uncover.
The veil is, likewise, the place of imagination and separation between the one
who wears and the one who looks, distancing those two actants of the discourse even
more than regular clothes do. If a dress is what disguises the naked body from the gaze
of the one who apprehends the one who wears, the niqab disguises everything but the
gaze, which becomes amplified: both the gaze through slit; and the gaze of the ones
who dare to look into a veiled figure.
There is a great deal of attention to the matter of the veil in Europe those days,
but to discuss such aspects of the niqab is not the objective of the present work. In this
occasion, the focus goes in the opposite way: rather than caring about the macro, this
paper purposes to investigate the niqab from within, from what it does to the body that
wears and the body that apprehends, adopting the perspective of the passions, the
aesthetic emotion, and the difficulty in binarising the niqab into euphoric or dysphoric.
As a consequence, this paper also purposes to avoid the phoric analysis of the attitude of
women who make a choice of donning niqab in their lives. I will not "analyse" whether
veiling is good or bad for women, if it should be banned or encouraged, if it’s a threat to
the West or not. I will simply try to understand, by reading testimonials and donning
niqab myself, how does it feel, what it makes feel, what it makes do. This effort,
perhaps, may open the path into discussing how to rise beyond the phoric binarism, both
when it comes to the veil and the theory itself.
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An homage to Greimas in the occasion of his 100th birthday, the research is
supported by the attempt of a method described in the Structural Semantics, following
the three principles established for the analysis of a corpus: that it should be
representative, exhaustive, and homogeneous416. Is it evident that this paper is still an
attempt at an analysis, therefore the time to ensure the exhaustivity of my corpus is too
short. But it is important, to defend its homogeneity, to disclose that not once I will
attempt to discuss, in this particular work, the problem of faith. My interest is merely
the action of a garment, which allows my own experience in niqab to count as a valid
sample: it is not my objective to understand the effects of worshiping Allah but to
understand how a garment associated with that particular worship functions.
The study was performed from the review of secondary data, collected by
authors who already explored the feminine perspective on the veil 417, with emphasis on
the adoption of Islamic dress as an option. The corpus is formed by a substantial
amount of converts, some of them from European origin, and the focus of those works
and mine is the women living in the West. Therefore, in this paper, I will not address
the problem of Islamic dress in Muslim majority countries. The second part of the
research addresses my own experience wearing a Islamic garment, purchased in a shop
in Whitechapel – one of the areas with the largest Muslim populations in London. I
donned the niqab for short periods of time, all of them in London and during winter
time, which already expose the need for extending this experiment to other seasons and,
perhaps, other locations – such efforts and its results, however, will be addressed in
future occasions.

1 The aesthetics of the veil by Muslim women

Although since the 1970s the veil has been a common object of doctoral
theses418, it was not until the 2000s that the perspective of women on the matter of
veiling was taken into consideration. This shift in the methodological approach, from a
masculine, and normally Western angle, with the purpose to analyse mainly whether the
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act of veiling is right or wrong; to a style of investigation featuring mainly feminine
authors talking to Muslim women about the motives to donning hijab and niqab, and
their personal perspectives changed completely the tone of the discussion of Islamic
dress, marking the passage from literature which validates stereotypes to works trying to
understand individuals. Icons from the later are certainly the works of Emma Tarlo419
and Na'ima B. Robert 420 , in which broad investigations are performed, not only in
Islamic dress but also a deeper understanding of what makes a woman fully embrace the
Islam.
Naturally, because the veil is the most visible aspect of the Islam, what turns
veiled Muslim women into the flag-bearers of the religion421, or simply a “badge of
belonging” 422 , it is not a surprise that such works dedicate a generous space to
discussing the topic of covering one's beauty. The testimonials of women reunited in
Visibly Muslim 423 and From my sisters' lips 424 may shock the Western reader, more
familiar with the stereotypes perpetuated by our medias, and for sensationalist literature
about the Middle East and the Islam such as Mona Eltahawy's Headscarves and
Hymens 425 : for the audience used to the images of identical women in burqas in
Afghanistan, very common in the post-9/11 era426, or it's favoured variation in Europe,
the facial close up with sad eyes full of tears behind the niqab's slit, it may come as a
surprise that some women do decide to embrace a religion and fully veil by their own
reasoning, and not by pressure or demand of a husband, a father, or any other
“oppressor” that the Western mind likes to imagine. Leila Ahmed, in A Quiet
Revolution is very emphatic when addressing the imperialist argument of “[…] bringing
civilisation for backward peoples but also saving local women from the oppression and
degradation imposed on them by native men”, or, as coined by Gayatri Spivak, “white
men saving brown women from brown men”427.
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So literature such as Headscarves and Hymens428, written by a Western woman
for Western women, plays a similar part to the one of the Western medias, which is the
one of generalising "the Islam" as one monolithic religion – although we are always
talking about a religion of 1.6 billion people – with Muslim men and Muslim women all
fitting perfectly into one stereotype, that matches the one described by Edward Said in
"Orientalism": the generic "Oriental", which is always addressed as "the Other" in a
binary opposition "us" (West) versus "them" (East) 429 . As a consequence, such
uninformed, generic definitions and delimitations of a culture condemn "the Others" to
forever recognise themselves not by who they are, but by the idea Westerns have of
their cultures430.
But what idea is that? When it comes to the Muslimwoman431, she is the place in
which the West recognises its opposite: as sexually frigid, dominated by men, inferior,
deprived of opportunities and ambitions, and most importantly, destitute of agency. The
Muslimwoman is the one who cannot leave the house unless she's fully covered, who
cannot speak, who doesn't have sexual desires or opinions, who must stay home and
look after the children, and walks two steps behind the husband.
"[...]it is not stereotypes, as an aspect of human thought and representation, that
are wrong, but who controls and defines them, what interests they serve.”432 For media
theorist Richard Dyer, stereotypes are not “wrong” or “false”, as "[...] partial knowledge
is not false knowledge, it is simply not absolute knowledge"433. So the Muslimwoman is
not a lie, as she might exist in countries where tribal practices and misogynous laws get
mixed up with “the Islam” or an “Islamic way of life”, especially when the information
arrives in Europe and America. However, we must recognise that as we, Westerners, are
so proud of our individuality and uniqueness, it is important to understand that
“Muslims” are not a homogeneous block. It is equally important to remind that the
Western stereotype of freedom and equality is as partial and incomplete as the
Muslimwoman, especially today, as women march in the UK and the US for basic rights
such as equal pay.
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To better delimit the scope of this paper, it is time to reinforce I am addressing
the group of women in the West, who chose to fully veil, donning niqab and jilbab434
equally by their choice. It is imperative to pay attention to this particularity, as choice is
precisely one of the most recurrent words in the testimonials forming the corpus of this
paper. The generation of veiled women we see nowadays in London, but also in Egypt,
Syria and Iran, are perhaps the first of their families to wear a veil 435. For most of those
families, no matter if they lived in Egypt or Iran or Pakistan or India, or in the United
Kingdom, the United States or France, "true Islam" used to be unveiled Islam: since the
colonial occupation of the Orient by France and Great Britain, the Westernisation of
manners and dress became the vogue, and that included unveiling women, a process that
took place in different countries throughout the end of the 19th century and beginning
of the 20th436. The veil we see nowadays, thus, is not a "return to the origins", but a new
form of Islamic dress, with no reference to the veil once worn by Muslim women437.
Different authors explain the phenomenon from different perspectives. For
some, such as Leila Ahmed, the "resurgence of the veil" is credited mainly to the
backlash suffered by Muslims, in the Middle East and the West, after the political
turmoil of the late 1990s and early 2000s, 9/11 being the main event which propelled
the adoption of veiling in Western countries438. For the author, the veil appears less like
the following of a vague qur'anic commandment 439 , and more as a way to visibly
display a religious, ethnic, and national identity – a phenomenon Ahmed pairs with the
displays of Black Power hair style in the 1970's United States 440. It is then "Muslim
pride", but also, again, a visible manifestation that can be read as anti-West, and
everything that comes with it: the foreign policies, the exploitation of Middle Eastern
countries, the suspiciousness of the Israeli issue, and ultimately, capitalism itself441.
Although present to a smaller extent in the feminine testimonials collected by
Tarlo and Roberts, such values appear as secondary in the interviews with Muslim
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women living in the West. Although many of the interviewees voiced concerns relating
their ethnical and national identities, the main selling point of veiling related to issues of
another order: the problem of beauty. For a shocking number of women present in those
books, among them, Na'ima B. Roberts herself – an English-born revert442 – veiling
relates less to following the Qur'an than it does to a rejection of the Western idea of
empowerment through beauty, which is an object of polemic among Western feminists
likewise. Those testimonials display another interesting isotopy in their discourse,
which is the ambivalence of the concept of “freedom”. The adoption of the veil never
appears as an easy choice, but as a deep, inner struggle between fully embracing the
faith, and giving away their “freedom” 443 . In the same testimonials, however, the
acceptance of the veil comes likewise as the discovery of a new freedom, in the sense of
being freed from the constrains of beauty standards.
For Roberts, it was the testimonial of a Muslim woman in Egypt that sparked
her interest in the Islam which culminated in her conversion: after asking the woman
why would she cover herself, she received the answer "Because I want to be judged for
what I say and what I do, not for what I look like." 444 For several other women,
covering plays a similar role, from going fully incognito to avoiding unwanted male
attention and, finally, for distancing oneself to the constraining standards of face, hair
and body beauty established by the Western Fashion and Beauty Industry445. Since then,
it is possible to map the contradictory meanings of “freedom” and “oppression”
involved in such testimonials: freedom can be both to dress as one pleases, with
revealing clothes, or to fully cover and not have to cope with the strict standards of
beauty in the West; while oppression can be the submission to a highly regulated
system of values such as the Islam, or the submission to an equally regulated order, our
beauty and fashion systems. Therefore, through this simple observation, it is possible to
see how freedom is not absolute euphoria, and oppression is not absolute dysphoria, and
the opposite is equally false: we have to either understand such values according to the
context of a given system (do we mean freedom according to Western society or the
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Islam, and vice versa?), or we must accept those values belong beyond the oppositions
we know.
As the difficulty in approaching the veil from a binary perspective starts to
become evident, we approach another important issue, the one of feminism versus
Islam. Western feminists have been voicing ferociously against veiling, always under
the stereotyping argument of “freeing those women” – a clear Western perspective
placing the submission to religion as synonym of oppression against women. This
approach follows the dominant idea that the Western system of values and beliefs is
superior, and that “freedom” in the Western way is the only freedom. However, it is
also inside Western feminism that we find voices such as Naomi Wolf, and her already
classic The Beauty Myth. The epic about the "Beauty Backlash" – or the response of the
Beauty Industry to the 1960's and 70's feminist revolution – discusses, topic after topic,
the problems of the Beauty ideals in circulation in our time and age, and how those are
used against women, to disunite them and stop their progress, through the spreading of
unattainable standards of facial appearance, size, and youth446. After extensive analysis
of the images of beauty and their role in the lives of women, Wolf coins the term "The
Church of Beauty", with its rites and sacred writings (such as magazines), which
constitute a "[...] belief system as powerful as that of any of the churches whose hold on
them has so rapidly loosened."447
For Wolf, the Beauty Myth is the main perpetrator of competition among
women, which discourages sorority and any other collaboration between women, which
is a strong mark of feminine Western behaviour present in popular culture and
literature. That is certainly the third isotopy found in the testimonials of veiled women:
the feeling of sisterhood built by the veil, which promotes the recognition of women
belonging to the same faith, allowing them to feel united and part of a whole. The
feeling of community surpasses the religious spaces, such as the Mosque, and extends
to a feeling of union with strangers – all sisters belonging to the same religion, who
greet each other in the streets with assalaamu alaikum448.
Although the testimonials I analysed in this section were collected from women
belonging to different ethnicities, nationalities and age groups, three aspects reappeared
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in their speech repeatedly: choice, freedom, and the problem of beauty. This first
section of the text allowed the better understanding of the reasons beyond the faith
which lead Muslim women to adopt the veil, opening the path to further discuss the idea
of the veil afar the role of object, but to understand its role of subject of making and
how its action supports the achievement of the values women aspire when turning to
this practice.
2 The esthesis of the veil in praxis
Until now, the effort of this research consisted in comparing testimonials
and secondary resources relating to the use of veil, which leads to another problem
of methodological nature. Is it possible to understand the action of an actant over
other subjects by merely "hearing" about it? Surely the analysis of testimonials is a
useful tool when comparing and interposing different discourses – the media
discourse versus the individual, perhaps? However, such approach is not the goal
of this study. Rather than understanding the why women veil, I am concerned with
what the veil makes one feel.
It became clearer to me that the only way to understand the veil from the
point of view I wished to address was to experience it myself. This approach may
seem almost experimental, even when compared to Francesco Marsciani's Ethnosemiotics449: is it possible for me, a white, Westerner, atheist woman, to really
understand the feeling of the niqab without converting to Islam first? For such
reasons, I decided to leave the problem of faith outside the scope of this research.
It is not about the devotion to Allah or to the “Church of Beauty”, as coined by
Naomi Wolf450, but about what a garment can make do a subject.
With such delimitations in mind, I went back to my old London Borough, to
walk around the streets of Whitechapel and chose myself a proper covering. After
walking up and down Whitechapel Road, in Tower Hamlets, a black abaya451
picked me. It was made of a heavy and dense synthetic fabric, with some
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application of fake crystals in the neckline, sleeves, and the central front. The
abaya came with a light headscarf, also in black, with applications of fake yellow
crystals in one of the extremities, which I completed with a black niqab, the
separate face piece, also decorated with fake crystals.
Figure 1 – 30th January 2017 selfie

Selfie wearing a complete Islamic garment formed of abaya (the dress), hijab (the headscarf)
and niqab (the facial veil) before leaving fully covered for the first time.
Photo taken with my mobile phone, 2017, London, UK.

The act of purchase was not particularly easy. Before going to Whitechapel,
I tried to buy a garment online, probably out of fear to disrespect the beliefs of
others. But I also feared to look like a white girl in a costume, which made me
Anais Eletrônicos . 267

decide for a purchase on a shop. I took my garment home, ironed it carefully and
tried it, without the intention of leaving the house, as it was already evening when
I arrived. I tied my hair up and my fringe back, wore the abaya first, then started
placing the headscarf in the way I had seen girls doing on youtube videos, using the
same cloth to make several turns around the head, covering half my forehead, ears,
neck just below the chin, and all my hair, and finally pinning it in one of the
temples. Then the niqab is placed over it, fastened in the back of the head with
velcro, covering the remaining forehead and the entire face, falling over the neck
and chest, leaving only a small slit around the eyes.
Before seeing "myself", some impressions, of the tactile order, were already
evident. The sounds of my flat were slightly filtered through the many layers of
fabric over my ears, and there was a persistent pressure around the eyes. The
niqab got tangled with my long lashes when I blinked, so I had to cut the small
string meant to keep the slit closed. That improved the tangling, but the presence
of the niqab around the eyes is something always present. I finally raised my eyes
to the mirror to stare at that shocking sight: I was completely erased, turned from
Marilia to a gaze framed in black. That made me aware of the power of a gaze: the
potency of my eyes was amplified to an unimaginable level, which immediately
made me look down.
In the Qur'an, women are urged to "lower their gaze"452, so that they can
turn their eyes away from temptations or anything that is haram453. The niqab,
with the emphasis in the eye and the power it attributes to it, not only assists, but
almost forces the eyes to the ground. The second sensation I observed was the
suppression of my peripheral sight: with only a slit open in the garment, the field
of vision is dramatically reduced, and to move around my flat proved to be a tough
task. I had to look down to find my way without bumping into furniture and
corners and, at the same time, the flowing garment made my figure bigger in space
than it normally would be, so that I had to make myself twice more careful when in
motion – my pessimistic mind already worrying about crossing the roads…
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Finally, after a few minutes inside veils, I started becoming aware of the
temperature, and the difficulty of breathing through the synthetic fabric of the face
veil. The strength of those feelings and sensations helped me understand parts of
the testimonials which identified the niqab as an act of profound worship: the
covering of the face is not clearly commanded in the Qur’an; rather, the sacred
book advises modesty, which was historically and geographically interpreted
differently454.
When experienced over my skin, the niqab make me think about the
Christian idea of "sacrifice" likewise, something done to place oneself closer to
God, and the general belief of our society that great accomplishments come
through suffering – or the popular saying "no pain, no gain." I also thought,
ironically, about claustrophobic beauty treatments, such as facial masks, or
constraining outfits to shape one's figure, thermic garments to help to lose weight,
and so on. Through veiling myself for 15 minutes only, and inside my house, I
understood that compulsory suffering and devotion – it doesn't matter to which
God or which Church – is something that unites women from all nationalities,
creeds and colours.
The day after, a Monday, I decided to finally venture myself outside. To
complete the outfit, as the abaya is supposed to be an outer garment, I wore a
black turtleneck with long sleeves, tights and leggings, flat black shoes, and a
winter jacket on the top of it – the temperature was 4˚C, with 92% humidity. As I
was tying my headscarf, I looked at my face all framed in black and decided to wear
some eyeliner this time, as the beautiful Muslim women I see all the time in
London455. When I placed the niqab, my painted eyes had a completely different
feel as they did the night before: they were still a super-gaze, but now there was an
aura of mystery and seduction in my person that was new to me, exotic, even.
Completely taken and frozen by fear – not a month before this experiment, a
white man stabbed a Muslim man in a train in Forest Hill, a couple of stations from
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where I live456 – I decided to leave. The first thing I see is two men in the building's
door, and that causes me to run back into my flat. I still didn't understand if that
was due to an awareness of my fragile condition, or fear of suffering race/religion
oriented violence in my very residence, or fear of being recognised. Nonetheless, I
waited some minutes inside, and then convinced myself to go out again. Initially, I
committed myself to a small journey to the store in Selhurst, an 18 minute, down
the hill walk from my place, which could be backed by the bus 468 on my way
back. But as soon as I started to walk, I already knew I would not be capable of
doing it, so I just walked around my neighbourhood, trying to keep a steady pace
and avoiding the use of my “super-gaze”.
As I walked, the fear dissolved bit by bit, and I realised I was wearing an
invisibility cape. I passed by road workers, and they didn't even notice. Cars, bikes,
motorcycles, and other pedestrians too passed by me without looking, not even
trying-too-hard-not-to-look. Although niqabs are common in London, they are far
from not inspiring curiosity or attracting the eyes of those who are outside of it.
From within, there was an inherent fear – not just of suffering an attack or
listening to insults, but from being hit by a car, as my sense of sight and hearing
were dramatically reduced. After sometime of walking, I decided to resume my
way back home taking a different route, as I was starting to feel tired. Although I
am an exemplary walker, the veil was harming my ability to breathe and,
regardless of the winter temperatures, my head and face felt incredibly warm,
which made me constantly feel on the edge of fainting, especially when walking up
the hill.
Back to the house, I was anxious to change back into my yoga pants and a
jumper. Still with my hair tied up and my eyeliner, I went out again, to the store,
back to my Western presentation of self. And that change was the moment of the
true insight. Living in London after living in São Paulo my entire life, I thought
unwanted male attention didn't exist in Britain, because it was substantially
smaller than it is in South America or even in Continental Europe. However, in this
brief walk towards Crystal Palace station, I was suddenly too aware of my looks,
RAWLINSON, K. Man shouted ‘I am going to kill a Muslim’, says wife of Forest Hill victim. The
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and how people stared at me, at my face and my body. After 45 minutes walking in
invisibility, the following 45 minutes in which I walked unveiled made me
constantly wonder why people would look at me so much.
My non-religious veiling made me think of an example from literature,
David Foster Wallace’s Joelle van Dyne from Infinite Jest. A drug addict attempting
at recovery through participating in several support groups, Joelle wears a niqab
due to her affiliation to the “Union of the Hideously and Improbably Deformed”
(U.H.I.D.). In the plot, the U.H.I.D. use of the veil appears as serving the purpose to
hide the “Hideous, Improbable Deformity”, but mainly, as a form of displaying
belonging and sisterhood between all U.H.I.D. members. Joelle, however, is not
physically deformed – at least not in the sense we normally understand physical
deformity. As a matter of fact, previously in the narrative, Joelle is referred to as
“PGOAT” – “Prettiest Girl of All Time”. When confronted about what kind of
deformity she was hiding under her veil, Joelle surprises us with the answer:
"I’m perfect. [...] I am so beautiful I am deformed. I am deformed with beauty."457
Although belonging to the realm of fiction, Joelle van Dyne is probably the
figure who better embraces the dilemma of the veil in the West, and equally, our
persistence in state that the values put in circulation by face veiling cannot be
understood within the binary oppositions we know. This ambiguity, however,
cannot be apprehended in the de-sematisation of the daily life. On the contrary: as
theorised by Greimas, it is in the fractures that such meanings can be
experienced458, in this particular case, in between veiling and not veiling.
Nevertheless, it is possible to predict my experiment allowed me to
experience not one, but two fractures: from not veiling to veiling, in which I felt the
oppression of fear – which can be separated in fears from different orders, from
personal anxieties about my looks to the broader social fear that is present in the
lives of most Muslims living away from home – combined with the pleasure to not
being looked at. And from veiling back to not veiling, in which I was back to the
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physical freedom, but felt the oppression of the gaze of the others, and the fear of
being apprehended solely by my appearance.
Both emotions share the same fundamental level when it comes to the
problem of phoria: they were not purely or completely euphoric or dysphoric, and
definitely not aphoric, but belonged to the same place Greimas found in the
fractures, and discussed in the Semiotics of Passions: it is perhaps a place anterior
to the phoric binarisms, which also sends the subject of such emotions back to a
state of prototypical configuration, an almost-subject, which is, as a matter of fact,
an object of the action of the aesthetic object which becomes, on its turn, subject of
making459.
If both emotions sent me back to the objectal state – in one case, object of
the action of the niqab over my body, forcing me to look down and deciding how
much I could see and feel from the outer world, how much I could breathe, how
fast I could walk, and so on; and in the other case, object of the gaze of others, and
ultimately, object of my own beauty – this small, yet powerful experiment opened
up the path to ask a difficult question: is it then possible to affirm that the nature of
clothes, no matter the cultural system from which they are extracted, will always
be the one of objectifying women? And even further: is it inherent to the feminine
condition to always play the role of object, in the semiotical relations established in
the social discourses?
Conclusion
This was not the first occasion in which I had the opportunity to study the
role of subject performed by clothes: my 2014 work The Corset in Western
Fashion460 explored a similar phenomenon through the careful study of five
centuries of feminine shapewear, exploring the role of sartorial devices in a
completely different system of values. This previous study showed that not only
the performance of the corset attributes a role of object to the feminine body, but
the silhouettes constructed in Western fashion perpetuate this idea, by always
emphasizing the parts of the body considered sexual, such as the waist, the breasts,
459
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and the hips. In that sense, Joelle van Dyne’s statement, of being “deformed by
beauty”, can be read in a quite literal way: when we de-form our bodies through
the use of shapewear or exercise or even plastic surgery to attain an ideal
considered beautiful, aren’t we all becoming deformed by beauty?
Looking back at this work helps us to create an interesting parallel which
allows us to unite sartorial devices from different cultural and social systems, to
conclude that, although we like to “blame” the veil and Islamic culture for an
oppression and objectification of their women, we should not forget that our social
and cultural system possesses similar mechanisms of sexualising and objectifying
the body. In other words: the role of the clothes as agents that make do the body,
especially the feminine one, are somehow universal and can be mapped in many
different cultures, religions and societies.
Likewise, the problem of beauty and its role in the feminine narrative will
be very similar in different cultural systems. Although ideas of beauty may vary –
not only through the centuries, as our work about the corset revealed461, but from
one ethnicity to the other, from one country to the other, and so forth – the role
and fundamental value of beauty remain more or less unchanged. It is possible,
thus, to dare to affirm that it doesn’t matter if in one system the beauty should be
completely revealed, and in the other completely concealed, beauty is equally
important for men and women of both systems. To cover one’s beauty completely
is an equal obsession with beauty.
Taking beauty, then, as a value being analysed, it is possible to understand
that faith, religion and worship are not the only reasons for a woman to veil. That
becomes evident among new converts and women in transit from their home
countries to the West: it is the West that inspires them to veil, to cover up, marking
their denial of the system in place, but also purposing to “protect” themselves
against such system. The most meaningful event of such narrative path, thus, is not
the veiled day by day, which is as de-semantised as the unveiled day by day. It is
the moment of deciding to veil and the first experiences, as well as the possibility
of being unveiled – as it is happening with women in France on a constant basis
those days – that carries the strongest semantic charge. It is the expectation of the
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unexpected462, the introduction of fractures in the daily life that reconstruct the
meaning of the garments, reminding us of what they make do and how they act
over us. In my personal experience with the niqab, this insight didn’t come from
being veiled, but from the return to unveiling and being seen by others. The niqab
was the agent which re-semantised my daily experience with the gaze of others,
beauty, and walking uncovered.
As I prepare to end this text, there is one last statement worth being made.
Until now, I opted for using the theory as it is written, resorting to the idea of
esthesis to approach the emotions and aesthetic experiences of clothes in the daily
life, in a Western European context. It is important to remark, however, that
Greimas’ invite to look at things beyond the binary categories we know can also be
read in a more comprehensive manner. To not just break with the binarism of
euphoria and dysphoria by accepting that the aesthetic emotion is a surplus of
meaning463, but a challenge to understand such issues beyond the categories we
know, which includes, perhaps, abandoning the dichotomy “Freedom versus
Oppression”, and even “West versus East”. After all, aren’t those categories from an
Orientalising nature, one that assumes the values cultivated in a Western
environment are somehow superior to any other? Isn’t it time to step out of
stereotypical assumptions, to finally find a new form of understanding phenomena,
from a Fashion perspective or not, opening up to the surplus of significance we’ve
been missing all along?
*
To my students Anam, Horiya, Kamilat and Snober, who
granted me the unique opportunity to freely discuss hijab
and the religion for the first time, in the 2016-17 academic
year. This paper wouldn't be possible without the time I spent
with you <3
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A perspectiva semiótica no ensino em Publicidade e Propaganda

A semiotic approach to teaching Advertising
Resumo: O artigo reflete acerca do ensino em Publicidade e Propaganda, área reconhecidamente
multidisciplinar. Em sala de aula revela-se a necessidade de ensinar práticas publicitárias e,
especialmente, práticas de criação de textos publicitários multimodais (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996).
Neste contexto, o trabalho objetiva discutir o emprego da semiótica discursiva como perspectiva
metodológica e reflexiva no ensino em disciplinas de cursos de Publicidade e Propaganda. A teoria da
aprendizagem significativa de Ausubel (MOREIRA, 1999) contribui com a pressuposição de que a
aprendizagem ocorre a partir daquele conhecimento que o estudante já possui e que é capaz de conectar a
informações novas. A partir desta perspectiva, procuramos relacionar as bases teórico-metodológicas que
envolvem a semiótica discursiva, da perspectiva de Greimas, às abordagens que envolvem condições de
produção textual associadas às novas tecnologias, com preponderância da imagem e linguagens
sincréticas. Como resultados, indicamos a semiótica como base frutífera para a aquisição de
conhecimentos relacionados à área de direção de arte, e vice-versa, pela aplicação da experiência da
aprendizagem significativa.
Palavras-Chave: semiótica; publicidade; sincretismo; ensino; aprendizagem significativa.
Abstract: This article reflects on the methods to teach Advertising, notably a multidisciplinary area. In
the classroom, there is the need to teach advertising practices and, especially, practices for creating
multimodal advertisements (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996). Thus, the aim is to consider the use of
discursive semiotics as a methodological and reflective approach to teaching courses in Advertising.
Ausubel’s theory of significant learning (MOREIRA, 1999) offers the presupposition that learning
happens by connecting new bits of information to what the student already knows. Therefrom emerges
the need to relate the theoretical and methodological bases of Greimas’ take on discursive semiotics to
those approaches involving conditions for textual production associated to new technologies in which
image and syncretic language are predominant. As a result, semiotics proves a fruitful basis for the
acquisition of knowledge on art direction, and vice versa, by means of applying the experience of
significant learning.
Keywords: semiotics; advertising; syncretism; teaching; significant learning.

1 Introdução

Há muito já sabe que ensinar não é tarefa fácil. Nem para as aqueles que se
direcionam aos cursos de licenciaturas e, muito menos, para aqueles que concluem
cursos de bacharelado e, depois disto, tornam-se professores. Como se não bastasse há
ainda mais um complicador: o ensino em publicidade e da propaganda, área
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multidisciplinar e que não constitui, de fato, uma ciência, mas aloja-se no contexto das
Ciências da Comunicação, também considerada embrionária.
Diante de tal contexto, deparamo-nos com a sala de aula e a necessidade de
ensinar práticas publicitárias, especialmente na criação de textos publicitários
multimodais464 , constituídos de palavras, imagens estáticas, imagens em movimento,
por vezes, texturas, por vezes até aromas. A direção de arte também se torna uma tarefa
também complexa, no que diz respeito ao manejo dos signos e ao alcance de
significações tão cirúrgicas quanto aquelas que a publicidade pretende, uma vez que
combina linguagens verbais e visuais, principalmente.
Por outro lado, nesta lida docente, deparamos com conteúdos “teóricos” que
estão inclusos, felizmente, no currículo de nossos cursos e que costumam não conversar
adequadamente com este cotidiano criativo e experimental. Entre estes conteúdos,
encontra-se a semiótica, em suas perspectivas, linhas e autores. Permeia os conteúdos, a
vital necessidade de dar sentido ao que é criado, alinhando à prática criativa em
publicidade. Diante disso, definimos o seguinte objetivo geral para este artigo: discutir o
emprego da semiótica discursiva como perspectiva metodológica e reflexiva no ensino
em disciplinas de cursos de Publicidade e Propaganda.
A partir deste direcionamento deparamo-nos com uma teoria que nos parece
ideal e complementar a esta abordagem. Trata-se da teoria da aprendizagem
significativa (AS) de Ausubel465, para quem “[...] o fator isolado que mais influencia na
aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe”. Além disso, o autor pressupõe que coisas
novas podem ser aprendidas na medida em que se conectam com ideias e conceitos
relevantes e inclusivos que o indivíduo já possui, que são claros e que funcionam como
ponto de ancoragem para o novo. Sua teoria, assim, dá conta de uma estrutura cognitiva
prévia capaz de receber a informação nova, acoplando-a, e modificar-se ao recebê-la.
Tal estrutura Ausubel denomina subsunçora.
Para nós, os subsunçores são, assim, uma estratégia, tanto para pensar o ensino
da semiótica, por exemplo, como, e especialmente, para pensar a relação teoria versus
prática que pode se estabelecer frutiferamente entre esta ciência e as práticas
publicitárias, no que diz respeito aos processos de aprendizagem. Pelo simples fato de
criarmos significações mútuas, conectando modos mais teóricos da semiótica e mais
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práticos da criação - tanto em redação quanto em direção de arte -, por exemplo,
conseguimos aproveitar aspectos subsunçores em cada uma das áreas, prolongando-as
na medida em que se complementam e que conhecimentos novos às modificam. Assim,
podemos pensar que ensinar semiótica, a partir da prática publicitária, ou vice-versa, já
constitui aprendizagem significativa, visto que estudantes deste curso possuem
conhecimentos prévios mínimos da área, podendo ser facilmente ampliados.
Assim, a teoria da aprendizagem significativa nos serve como norte, porém as
bases teórico-metodológicas deste estudo envolvem a semiótica discursiva, desde os
pressupostos de uma primeira geração da vertente, capitaneada por seu fundador,
Algirdas J. Greimas, centrada na imanência dos textos, até o alargamento proposto por
autores mais contemporâneos, em abordagens que levam em conta condições de
produção textual associada a novas tecnologias, com preponderância da imagem e
linguagens sincréticas.
A semiótica discursiva consolidou, durante sua trajetória, a condição de
instrumento metodológico voltado à apreensão do sentido dos textos, especialmente de
manifestações verbais. Tal condição origina-se, especialmente, da proposição do
percurso gerativo de sentido, representação que estabelece níveis de abstração –
fundamental, narrativo e discursivo – para leitura do plano de conteúdo.
Contudo, superada a etapa inicial de preponderância da linguagem verbal, os
avanços tecnológicos e das práticas revelaram uma ênfase crescente da importância da
imagem - antes relegada a segundo plano em detrimento do texto -, em que a semiótica
discursiva viu-se embrenhada na necessidade de estudar, além do plano do conteúdo, o
plano da expressão. Em publicidade, linguagens verbais, visuais, sonoras e audiovisuais
exemplificam a complexidade na definição do que se entende por texto, bem como do
seu estudo.
Nesse sentido, reconhecendo o potencial da semiótica como aporte
metodológico e teórico, o ensino no campo da Publicidade e Propaganda evidencia a
necessidade de exploração do processo completo de semiose, ou seja, das articulações
tanto do plano do conteúdo quanto do plano da expressão. Sabe-se que, na atividade
publicitária, a leitura e a concepção de um anúncio envolvem elementos como
tipografia, cor, layout, suporte, entre outros. Em uma época de comunicação imagética,
qual ferramental metodológico permite pensar tanto plano de conteúdo quanto plano da
expressão?
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2 A aprendizagem significativa como ponto de partida

Nossa reflexão parte, especialmente, da constante reinvindicação dos estudantes,
que consideram o Curso de Publicidade e Propaganda “muito teórico”, e que reclamam
por mais “prática”. Assim, nossa intenção neste artigo parte da noção de Certeau 466 que
questiona a dicotomia que existiria entre teoria e prática, considerando, que uma está no
avesso da outra e não do lado oposto. Por isso, a semiótica parece-nos como peça-chave
no ensino: um conhecimento que os estudantes entendem, em um primeiro momento,
como “teórico”, mas que está diretamente atrelado à prática publicitária, que se faz
essencialmente pelo manejar dos signos.
Ao ingressar no curso de publicidade e propaganda, os estudantes iniciam sua
jornada com altas expectativas em relação ao manuseio e a produção de imagens, sejam
elas de composição digital, audiovisuais ou fotográficas. A organização de layouts e o
gerenciamento de signos visuais, muitas vezes, empolgam os futuros publicitários. No
entanto, no decorrer dos anos de graduação os estudantes deparam-se com a seguinte
realidade, composta de duas problemáticas principais.
A primeira delas consiste no fato de que as aulas, por vezes, não atingem as
especificidades técnicas que os estudantes consideram como necessárias (isto porque
sabemos que os bancos universitários não são os lugares ideais para o ensino de
softwares, por exemplo, que seriam aprendizados mais coerentes com cursos técnicos e
especializados). Até mesmo nas disciplinas mais técnicas, como a de direção de arte,
por exemplo, além de práticas específicas de elaboração de layouts, ainda explora-se
teoricamente as questões relacionadas à estética, formalmente, a partir de noções
básicas de elementos morfológicos da imagem e da organização destes na composição
de um layout (como ponto, linha, contraste, entre outros), e historicamente, a partir dos
movimentos artísticos contemporâneos, suas caraterísticas e influências sofridas e
impostas, por exemplo.
A segunda problemática está atrelada a disciplina de semiótica. Para além dos
assombros que passam de turma para turma, de que se trata da disciplina mais complexa
da graduação em comunicação, está o fato de o estudante não saber muito bem como
aqueles conhecimentos podem ser úteis nas suas futuras práticas profissionais
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publicitárias. A imaturidade e a inexperiência dos estudantes, muitas vezes aliada a falta
de disposição dos professores, promovem um ensino pouco frutífero, que gera
memórias com um prazo de validade curto e que se acabam logo depois da prova.
Perdemos duplamente. Perdemos a chance de tornar o conhecimento de
semiótica atraente e útil, logo ali na frente, quando o estudante tiver que manusear
signos na construção do seu próximo produto publicitário. Perdemos porque,
estrategicamente, poderíamos utilizar os conhecimentos que os estudantes já possuem –
porque são filhos de uma sociedade de imagens – como âncoras de dois conjuntos
novos de conhecimentos: aqueles da semiótica, a partir das imagens que eles já
produzem e analisam full time nas redes sociais e em todas as outras telas que os
acompanham diariamente; e aqueles da direção de arte, ancorando o conhecimento
sobre as imagens, tendo como ponto de partida outras imagens, alargando algumas
noções e complexificando outras tidas como naturais.
Autores como Kress e van Leeuwen467 afirmam que, por ser o ver um de nossos
sentidos, as imagens, infelizmente, acabam não sendo percebidas como textos
complexos, que necessitam de análises aprofundadas. A partir desta visão simplificada,
não apenas o consumo, mas também a produção de textos visuais não exigiria o mesmo
grau de empenho e de conhecimento específico quanto à produção de textos verbais, por
exemplo, que exigem alfabetização, muitos anos de estudos gramaticais e muitas horas
de produção redacional na escola. Local este que, por sua vez, trata de marginalizar as
imagens tidas como mais próprias dos primeiros anos da fase escolar. Conforme o
estudante avança, as imagens vão perdendo espaço para os verbos.
Na universidade, formação em publicidade e propaganda, isso não muda tanto assim. Os
estudantes demoram a entender que o manuseio dos signos é o próprio exercício da sua
profissão. Por isso, nos propomos a discutir o emprego da semiótica discursiva como
perspectiva metodológica e reflexiva no ensino em disciplinas de cursos de Publicidade
e Propaganda, partindo de conhecimentos que os estudantes já possuam e que podem
atuar como estruturas subsunçoras 468 . Trata-se, neste caso, de uma abordagem da
aprendizagem significativa. Para Moreira, a partir das formulações de Ausubel, a
“aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se em conceitos,
ou proposições relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz”469. Trata-se
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de pensar em atividades que possuam maior transversalidade e que, de fato, sejam
interdisciplinares470.
Assim, planejar uma atividade tendo como base a AS significa partir da
interação entre conhecimento prévio e conhecimento novo. E, neste caso, o novo
adquire significado para o sujeito, enquanto que o conhecimento prévio adquire novos
significados. Temos assim dois movimentos: um de AS superordenada, quando um
novo conceito, proposição, passa a subordinar conhecimentos prévios; e outro de AS
subordinada, quando um novo conhecimento adquire significado na interação com o
conhecimento prévio471.
Neste caso, planejar uma atividade de concepção de uma peça publicitária,
partindo da análise semiótica de outra imagem que já faça parte do universo do
estudante (como um cartaz de filme, um frame de uma série, um meme retirado das
redes sociais) é um exemplo simples de potencial exercício de aula, baseado nas teorias
da aprendizagem significativa. Neste caso, a imagem popular, que pode ser eleita pelo
próprio estudante para o desenvolvimento da atividade, atuará como estrutura
subsunçora subordinada, facilitando a ancoragem dos conhecimentos necessários tanto à
análise semiótica, quanto àqueles exigidos para a criação e produção de peça
publicitária. Estes novos conhecimentos passarão a atuar em uma relação de AS
superordenada.

3 A semiótica discursiva

A semiótica, em suas diversas correntes teóricas, desenvolveu-se em vários
lugares do mundo ao mesmo tempo, o que praticamente inviabiliza a recuperação de
uma verdadeira história 472 . Neste trabalho, interessa-nos os pressupostos teóricos e,
especialmente, metodológicos da semiótica francesa, proposta pela Escola de Paris e
Algirdas J. Greimas, que têm base, de um lado, os estudos linguísticos de Ferdinand de
Saussure e de Louis Hjelmslev, e, de outro, do folclore, do russo Vladmir Propp.
Na concepção saussuriana, o signo linguístico constitui-se da combinação entre
significante e significado, ou seja, de uma interdependência entre uma imagem (som,
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desenho, texto, etc.) e um conceito, denominados, respectivamente, significante e
significado. Em uma hierarquização, que inclui a distinção de Saussure entre
significante e significado, Hjelmslev denomina essa distinção de plano de expressão e
de plano do conteúdo, e depois propõe que, a esses planos, exista ainda a distinção entre
forma e substância.
A leitura dos Prolegômenos, de Hjelmslev473, foi como um choque para Greimas
e o levou a destruir um manuscrito de duzentas páginas da Semântica estrutural, a obra
considerada fundadora da semiótica474. Outra influência para Greimas, a obra de Propp
sobre o folclore e vista como uma tentativa de identificar regularidades das narrativas,
“carecia de rigor e oferecia lacunas evidentes” 475 , por empregar uma linguagem
descritiva, documental, nos resultados das análises.
Porém, a identificação de recorrências ou regularidades narrativas possibilitou o
estabelecimento de métodos que dariam conta da análise de todos os tipos de textos,
verbais ou não verbais, figurativos (por exemplo, os literários) ou temáticos (por
exemplo, os científicos). Diante disso, os estudos de Greimas, especialmente entre 1966
e 1979, concentraram-se nas articulações dos percursos complexos de produção da
significação, distanciando-se dos fatos figurativos (contos, mitos), culminando com a
diversificação dos interesses da semiótica.
Greimas chega, ao final dos anos 60, à proposição do quadrado semiótico,
compreendido como a representação lógica de uma categoria semântica qualquer. É a
estrutura elementar da significação, definida como uma relação de oposição, que
envolve ao menos dois termos476. Trata-se de um conjunto lógico que teve os primeiros
modelos utilizados a fim de representar os quatro polos distintos de uma mesma
categoria numa situação respectiva, apresentando etapas do relato em estados de
sucessão. A partir de 1971, Greimas observa que o esquema registra também as
operações que as geram, ou seja, o quadrado semiótico chega a dar conta do esquema
narrativo mais superficial.
O modelo proposto corresponde a um percurso de constituição do sentido que
tem como concepção a apreensão da linguagem em níveis, que vão do mais profundo e
elementar ao mais superficial e complexo. Na análise semiótica sob a perspectiva
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greimasiana, a construção de sentido parte da imanência para chegar à aparência, em
diversas etapas, sob a forma de um percurso gerativo, o qual Barros477 resume como:
a) o percurso gerativo do sentido vai do mais simples e abstrato ao mais
complexo e concreto; b) são estabelecidas três etapas no percurso, podendo
cada uma delas ser descrita e explicada por uma gramática autônoma, muito
embora o sentido do texto dependa da relação entre os níveis; c) a primeira
etapa do percurso, a mais simples e abstrata, recebe o nome de nível
fundamental ou das estruturas fundamentais e nele surge a significação como
uma oposição semântica mínima; d) no segundo patamar, denominado nível
narrativo ou das estruturas narrativas, organiza-se a narrativa, do ponto de
vista de um sujeito; e) o terceiro nível é o do discurso ou das estruturas
discursivas em que a narrativa é assumida pelo sujeito da enunciação.

No nível fundamental, o enunciador escolhe os valores e as oposições
semânticas básicas que constroem o sentido do texto. Uma categoria semântica
fundamental pode ser vida vs morte, por exemplo. O nível narrativo representa as
transformações pela ação de sujeitos, sendo mais concreto que o fundamental e mais
abstrato que o nível discursivo, e dividido entre sintaxe e semântica.
A sintaxe narrativa envolve os enunciados de estado e os de fazer, “sendo que os
enunciados de fazer regem os enunciados de estado” 478 . Os enunciados de estado
estabelecem uma relação de junção (disjunção ou conjunção) do sujeito com o objeto,
ao passo que os de fazer mostram as transformações, as passagens de um estado a outro.
A sequência canônica da narrativa tem quatro fases, a manipulação, a competência, a
performance e a sanção, que se concatenam em pressuposições lógicas. Assim, a sintaxe
pode ser resumida como o encadeamento de papeis narrativos para formar enunciados,
que constroem sequências e dessas sequências canônicas que compõem sequências
complexas479.
A semântica é a “instância de atualização dos valores”480 inscritos nos objetos,
que por sua vez podem ser de dois tipos: objetos modais e objetos de valor. Os modais
são o querer, o dever, o saber e o poder fazer; os objetos de valor são aqueles com que
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se entra em conjunção ou disjunção. “O valor do nível narrativo é o significado que tem
um objeto concreto para o sujeito que entra em conjunção com ele”481.
As estruturas discursivas, consideradas as menos profundas, são, segundo
Greimas (2012), encarregadas de retomar as estruturas semióticas de superfície e
colocá-las em discurso. A sintaxe do discurso é a responsável por estudar as marcas da
enunciação no enunciado e analisar três procedimentos de discursivização: a
actorialização (pessoa), a espacialização (espaço) e a temporalização (tempo). A
semântica discursiva é a responsável por revestir as mudanças de estado (no nível
narrativo), ou seja, concretizá-las. Para tanto, utiliza-se de temas e figuras, em
procedimentos de tematização e figurativização.
Em virtude do grau de concretude, dois tipos de textos são recorrentes: os
figurativos e os temáticos. “Os discursos figurativos têm uma função descritiva ou
representativa, enquanto os temáticos têm uma função predicativa ou interpretativa”482.
Nos primeiros, diferentes graus podem ser empregados, da figurativização à iconização.
São construídos efeitos de realidade que representam o mundo, na construção da
verdade discursiva, por um ou mais percursos desenvolvidos. Os temáticos procuram
explicar o mundo.
À rede relacional de figuras dá-se o nome de percurso figurativo e pode ser mais
de uma, dependendo dos temas que se deseja manifestar. Algumas vezes figuras não
pertencentes aos mesmos percursos figurativos podem ser empregadas para obter
extraordinários efeitos de sentido, mas, por via de regra, os percursos figurativos devem
manter uma coerência interna.
As figuras empregadas revelam o tema, e um encadeamento de temas é
denominado percurso temático, que, no quadro da semiótica greimasiana, constitui a
“manifestação isotópica mas disseminada de um tema”483. A sujeira e a limpeza podem
representar o percurso temático do banho. Os percursos temáticos também estão sujeitos
à coerência interna, uma vez que a falta de coerência leva à contradição. Percursos
temáticos contraditórios estabelecem o confronto, no qual um é a negação do outro.
Temas e figuras repetidas no discurso constituem o que se denomina de isotopia,
que, através da recorrência, assegura coerência semântica entre os elementos do
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discurso. Trata-se da “recorrência de categorias sêmicas, quer sejam estas temáticas (ou
abstratas) ou figurativas”, conceitua Greimas484. O autor ressalta ainda que os termos do
quadrado

semiótico

são

denominados

isotópicos

e

que

“distinguir-se-ão

correlativamente isotopias figurativas, que sustentam as configurações discursivas, e
isotopias temáticas, situadas em um nível mais profundo, conforme o percurso gerativo
de sentido”485.
O percurso gerativo de sentido, ora apresentado, tornou-se o centro das
ocupações da semiótica em sua fase inicial, separando plano do conteúdo (PC) e plano
da expressão (PE) para analisar somente o primeiro. Contudo, nos últimos anos ocorreu
um alargamento das perspectivas de estudo, que permitem resumir as tendências da
teoria semiótica em três direções: “(a) aquém do percurso (precondições do sentido); (ii)
além do percurso (enunciação); e (iii) fora do percurso, com os estudos do plano da
expressão (sensível, sincretismo, semissimbolismo e níveis de pertinência)”486. Em uma
linha cronológica imaginária, as três direções envolvem, respectivamente: a imanência
do texto; a enunciação e suas projeções; o outro plano da semiose: a expressão.
Os estudos do PE, deixados de lado inicialmente, são igualmente relevantes,
uma vez que a noção de texto é definida em relação à sua manifestação e à união entre
expressão e conteúdo. Em termos metodológicos, interesse essencial da semiótica neste
trabalho, é possível apontar a necessidade de adequação da metodologia para o exame
de textos não verbais. Diante disso, os estudos sobre a expressão passaram a envolver a
perspectiva semissimbólica, que incluem sistemas como o sincrético e o visual, bastante
explorados em estudos sobre comunicação e mídia.
Para compreender o semissimbolismo, vale resgatar os três tipos de relações
estabelecidas entre expressão e conteúdo 487 : sistemas semióticos, nos quais não há
conformidade entre PE e PC, levando ao estudo separado da expressão e do conteúdo;
sistemas simbólicos, nos quais há conformidade entre PE e PC, com elementos da
expressão correspondendo aos do conteúdo; sistemas semissimbólicos, nos quais ocorre
uma intersecção entre os sistemas semióticos e simbólicos, nos quais as correlações
ocorrem por categorias e não por unidades.
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As relações entre uma categoria da expressão e uma do conteúdo identificam o
semissimbolismo. Três categorias plásticas principais sistematizam o plano de
expressão nessa perspectiva: eidética, referente à forma; cromática, referente à cor e luz;
topológica, referente à disposição. Contudo, outras categorias são propostas por
diversos autores, como: rítmica, referente à movimentação488; matérica, referente aos
formantes 489 . Exemplificando por um anúncio publicitário, a categoria semântica
fundamental vida vs morte pode corresponder à categoria plástica luz vs sombra.
Os textos sincréticos revelam toda a dificuldade de operação na análise
semiótica, uma vez que se caracterizam pelas várias linguagens de manifestação, como
são os programas televisivos, os filmes cinematográficos, os quadrinhos, etc. Se há
diversas linguagens, como estudá-las, preservando suas particularidades e semelhanças?
Como ressalta Fiorin490, “as semióticas sincréticas constituem um todo de significação
e, portanto, há um único conteúdo manifestado por diferentes substâncias da
expressão”.
Para o autor, a sincretização é um mecanismo de enunciação491, uma vez que
não há uma enunciação verbal, uma enunciação visual, uma enunciação gestual para um
enunciado sincrético. Assim, a metodologia de análise da expressão deve, concordando
com Teixeira 492 , envolver a identificação de uma estratégia global de comunicação
sincrética.
Mas, no rumo do questionamento de Teixeira, “como é que, a partir de
correspondências de categorias verbais e visuais se pode depreender uma estratégia
enunciativa global?”493, A resposta vem em uma proposição metodológica que não se
atém a modelos, pois envolve categorias que se adéquam a diferentes materialidades
sensoriais, iniciando sempre pelo mais simples, aparente, de fácil observação e
descrição, para, posteriormente, “identificar a estratégia metodológica mais rendosa,
definir categorias e examinar procedimentos”494.
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4 O ensino em Publicidade e Propaganda como prática significativa
Diante do exposto, e tendo como base a AS495 e os pressupostos da semiótica
greimasiana, procuramos pensar em modos de articulação destes conhecimentos tendo
como objetivo final uma sala de aula mais saudável e produtiva, tanto para professores
quanto para estudantes. Assim, nossa proposta estabelece-se a partir de um exemplo de
exercício possível. Uma ressalva necessária é de que não se trata de nenhuma solução
mágica ou genial, mas de uma articulação de uma proposta de atividade viável e
amplamente ajustável. Além disso, nosso próximo passo consiste em colocá-la em
prática, analisando pontos positivos, negativos, possíveis ajustes e outras ideias de
exercícios semelhantes em termos de preocupações, que possam surgir.
Nossa intenção aqui esta baseada em alguns tópicos que designamos como: 1)
ponto de partida, 2) fundamentos gerais da AS e da semiótica; 3) preparação da aula, em
que o professor pensa em maneiras de explorar o repertório do aluno; 4) aula, usando
exercícios de interpretação/análise, nos quais os alunos recorrem ao seu repertório e o
associam ao percurso gerativo de sentido, para depois pensarem a criação/produção de
anúncios. Esta etapa envolve ainda pensar o plano do conteúdo e o plano da expressão;
5) Produção e avaliação.
O ponto de partida se estabelece a partir da premissa básica de que as relações
de comunicação só se estabelecem quando fazem sentido para os envolvidos. Isso serve
para pensarmos tanto a relação dos professores com os estudantes, quanto dos
estudantes com o próprio conteúdo a serem aprendido, seja este de disciplinas tidas
como mais “práticas” como a direção de arte ou mais “teóricas” como a semiótica, por
exemplo. Assim, partimos da semiótica como estudo/teoria da significação, a partir da
indicação de Greimas de que a “sua primeira preocupação será, pois, explicitar, sob
forma de construção conceitual, as condições de apreensão e da produção do
sentido” 496 . O primeiro passo seria então o de perguntar-se “O que faz sentido?”
Primeiro para os estudantes, e depois, para o público a que se destina a comunicação e
para o qual a peça produzida em aula é endereçada. Desta forma, temos como ponto de
partida aquilo que o aluno já conhece/sabe, ou seja, um conhecimento relevante
existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. Tal conhecimento atua como
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subsunçor, um conhecimento específico, porém algo já significativo: símbolo, conceito,
proposição, modelo mental, imagem.
Nos fundamentos gerais sobre AS e semiótica estabelecem-se algumas
condições necessárias, que envolvem as aulas, de modo a favorecer a aprendizagem. A
primeira refere-se ao material de aprendizagem, que deve ser potencialmente
significativo. Cabe enfatizar a condição potencial do material, uma vez que o
significado está nas pessoas e não nos materiais 497 . Assim, cabe ao aluno, suas
condições e conhecimentos, a tarefa de construir o significado frente ao universo que
permeia o aprendizado.
A segunda condição relaciona-se à predisposição dos alunos em aprender,
relacionando seus conhecimentos prévios com o novo, proporcionando a expansão do
horizonte pessoal. Na área de Publicidade o aprendizado contínuo é praticamente uma
obviedade, uma vez que a criação de anúncios depende, fortemente, do conhecimento
que se tem sobre determinada situação, o que envolve o aluno e suas práticas
significativas.
A terceira condição leva em conta o processo interativo de aprendizagem, em
um constante ir e vir entre o conhecido e o novo. Nesse sentido, entende-se a
necessidade latente de valorização do repertório do estudante, servindo as aulas para
acionamento do repertório pessoal e de expansão do mesmo.
No momento da preparação da aula, dois conjuntos de materiais devem ser
organizados previamente: a) materiais que o aluno conhece e dos quais gosta (e que lhe
são familiares), como músicas, filmes, imagens, locais; b) materiais que o professor
entende como relevantes, não-familiares ao estudante, mas que podem servir como
perspectiva de aprofundamento da área publicitária. A tensão entre o familiar e o nãofamiliar deve sempre acionar o que é reconhecido ao mesmo tempo em que busca
apresentar novas perspectivas e conhecimentos.
A aula apresenta-se como momento de acionar o pensamento semiótico, o que
pode ser feito em duas etapas centrais. A primeira refere-se à interpretação dos
materiais objeto das aulas, muitos rotineiros na vida do aluno, sobre os quais cabe uma
série de perguntas: O que os materiais revelam quanto à sua concepção? Que valor
central difunde? Como contam uma história? Quais as formas usadas para ilustrar os
fatos narrados? As perguntas revelam a estrutura profunda de um texto a partir da
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análise da manifestação realizada, seja ele um poema, um anúncio publicitário, uma
música ou qualquer outro texto.
Respondidas estas perguntas, passamos à segunda etapa. O objetivo agora é
acionar o pensamento semiótico na concepção de anúncios. Cabe reiterar que textos
publicitários são caracterizados pela recorrência a diversas linguagens de manifestação,
ou seja, estamos falando de textos sincréticos. Mesmo recorrendo aos códigos verbal,
visual, sonoro ou a qualquer outro possível, a perspectiva aqui defendida para o ensino
em publicidade parte do pressuposto que exista um “único conteúdo manifestado por
diferentes substâncias da expressão”

498

e, também, que exista uma única estratégia

enunciativa em questão, que serve para dar unidade aos textos, alcançando de maneira
singular o público almejado, mesmo por diversos materiais.
No plano do conteúdo, podemos conceber o anúncio por níveis, que agregam
sentidos a cada etapa. Um possível trajeto, a partir do percurso gerativo de sentido
consideraria:
- identificar a proposição essencial da mensagem publicitária, pois é esta que
mantém a coerência no discurso de uma marca em suas diversas manifestações. Está
relacionada com o projeto de marca 499 , em que valores (como segurança, vida,
liberdade, ternura, elegância) são a base de construção do seu discurso. Neste caso, no
contexto da AS, a estrutura cognitiva tem a ver com conceitos, procedimentos e
atitudes, e não com referentes concretos. Por isso, parte dos valores de base. Nesta
etapa, torna-se interessante solicitar ao aluno que ele resuma o anúncio a uma única
palavra. Com esta experiência, podem ser identificados quais os conceitos que podem
ser associados a esta marca/anunciante. Trata-se do nível profundo ou fundamental do
percurso gerativo de sentido;
- (re)organizar a maneira de contar a história do anúncio, colocando sujeitos e
objetos em cena. Os alunos podem ser questionados a respeito de quem faz parte do
anúncio. Trata-se de uma pessoa? Os objetos de desejo na narrativa são objetos modais
ou de valor? Como a atuação destes objetos define o conteúdo e a estratégia da peça
publicitária? Eleva-se o produto a um determinado status ou o que é oferecido no
anúncio é o próprio status, consequência do uso de tal produto? Enfim, as questões são
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diversas e fazem com que a história seja contada ao público. Trata-se do nível narrativo
do percurso gerativo de sentido;
- tratando da materialização do anúncio, devem-se instigar maneiras de
representação da marca em questão, especialmente a partir de temas que os
representam. Os questionamentos envolvem: qual o tema representa o valor de marca
em questão? O discurso deve ser concreto (figuras) ou abstrato (temático)? Quais
figuras (remetem ao mundo real) representam a proposta? Trata-se do nível discursivo
do percurso gerativo de sentido.
No plano de expressão, articulado a partir das decisões relativas ao plano do
conteúdo, a criação de anúncios rememora a estratégica global de comunicação, com o
objetivo de manter a unidade de uma campanha, nas diversas peças. As escolhas
relativas à expressão envolvem, inicialmente, decisões sobre a linguagem adequada a
cada texto, a fim de proporcionar um bom nível de interação entre enunciador e
enunciatário. Respostas devem ser dadas a questões como: Qual o meio mais próximo
do público? O público responde melhor a anúncios verbais, verbovisuais, audiovisuais
ou outros?
Decididos os meios e formatos adequados ao público, cabe pensar as categorias
do plano da expressão: topológica, relativa à distribuição dos elementos compositivos
no espaço do anúncio, dividido entre alto vs baixo, horizontal vs vertical; cromática, na
escolha e articulação das cores, luminosidade, pontos de destaque, tons quentes e frios,
policromia e monocromia; eidética, relativa à predominância de linhas/formas retas vs
curvas; matérica, que envolve a escolha de suportes físicos e outros aspectos que
tensionam características como lisos, rugosos, ásperos, entre outras.
Todas as escolhas do plano de expressão têm relação e produzem determinados
efeitos no plano do conteúdo, de maneira que, obviamente, ocorra uma relação direta
entre os dois planos. A sequência de pensamento ora apresentada não visa à divisão dos
planos – o que seria um erro primário do ponto de vista semiótico -, mas somente a
operacionalização da reflexão sobre o fazer publicitário.
A última etapa sugerida em nossa atividade envolve produção e avaliação do
produto/processo. Ao produzir, o estudante também avalia seu processo de
aprendizagem, da mesma forma que também poderá ser avaliado pelo professor. No
contexto da AS, um recurso importante é a linguagem, tanto na interação e
aprendizagem professor/aluno, quanto na elaboração de textos por parte dos estudantes.
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Assim, ao materializar seu novo conhecimento em matéria publicitária, o
estudante fornece valioso material possível de avaliação ao professor. A partir da
perspectiva de Ausubel, devemos avaliar a capacidade de compreensão, a captação de
significados, bem como a capacidade de transferência do conhecimento a situações nãoconhecidas, não-rotineiras. Mais do que analisar, o estudante irá produzir uma peça
publicitária, com base em conhecimentos semióticos, situação certamente nova para um
estudante de terceiro semestre. Teremos aí a máxima transformação do conhecimento
adquirido, como sugere Ausubel500.

5 Considerações

A aproximação entre aprendizagem significativa e semiótica tem se mostrado
frutífera nas breves experiências realizadas no ensino em Publicidade e Propaganda.
Enquanto a AS recorre ao conhecimento prévio do aluno, a semiótica oferece uma
perspectiva metodológica relativa à significação, com potencialidades de aplicação na
construção e interpretação de textos de natureza diversa.
Em um contexto de aprendizagem mecânica nos níveis básicos de ensino - o
aluno chega à universidade carente de subsunçores para dar conta das disciplinas
essenciais, uma vez que o que foi aprendido mecanicamente (basicamente, decorando
conteúdos para uma avaliação de ingresso na universidade) caiu no esquecimento -, a
universidade precisa proporcionar novas perspectivas de ensino e aprendizagem.
Reprovações em massa, em disciplinas vistas como duras - comuns em áreas de exatas,
por exemplo – não podem ser vistas como troféus para um ensino qualificado. O ganho
pode ser conquistado a partir da aproximação entre os universos docente e discente, do
contexto amplo e o conteúdo específico da disciplina, como maneira de criar reflexões
consistentes e evitar a dicotomia teoria vs prática.
Diante disso, entende-se que as potencialidades da semiótica e da aprendizagem
significativa sejam muito maiores das aqui abordadas, uma vez que estamos, não
somente nos cursos de Publicidade e Propaganda, em um momento de digitalização, de
aprendizado por plataformas digitais, de elevado consumo de mensagens diárias e de
atividade dos usuários (nos quais se incluem os alunos). Significar é o requisito mínimo
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para que se estabeleça a comunicação, que, por sua vez, é o primeiro passo para que
exista a popularização do saber.
Em direção de arte os desafios ainda são imensos, uma vez que a disciplina
possui uma formação interdisciplinar com o design, a arquitetura, a arte, entre outras
áreas do saber, sem um núcleo constituído, sobre o qual a reflexão pode ser frutífera e
consistente. É nessa linha que também se vislumbram possibilidades de contribuição
das teorias e metodologias inerentes à significação, especialmente da semiótica.
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A Boa Culpa: O Discurso De Sedução De Gucci Guilty

The Good Guilt: The Gucci Guilty Seduction Speech

Resumo: A publicidade de perfume se alimenta dos elementos da cultura de mercado e do consumo e os
reforça, num processo que visa garantir um grau máximo de adesão. Na indústria da moda, o anúncio
publicitário comunica valores da marca e o consumidor, depois, vai comunicar a si próprio os seus
valores quando usar o perfume desta marca, afinal o corpo perfumado mostra os modos do sujeito estar
no mundo, a sua presença. Calcados na semiótica discursiva analisaremos a publicidade de Gucci Gilty
lançado no ano de 2010 pela marca italiana de prêt-à-porter Gucci, publicado nas edições de novembro e
dezembro da revista Vogue Brasil, no ano de 2010, e protagonizada por Evan Rachel Wood e Chris
Evans buscando identificar os elementos do anúncio que remetem ao universo da marca.
Palavras-Chave: Publicidade. Perfume. Semiótica discursiva.
Abstract: Perfume advertising feeds on and strengthens the elements of market culture and consumption,
in a process aimed at ensuring the maximum degree of adherence. In the fashion industry, the commercial
communicates brand values and the consumer will then communicate to himself his values when using
the perfume of this brand, after all the fragrant body shows the man's ways to be in the world, his
presence. Based on the discursive semiotics we will analyze the advertising of Gucci Gilty launched in
2010 by the Italian prêt-à-porter brand Gucci, published in the November and December editions of
Vogue Brasil magazine in 2010, and starring Evan Rachel Wood and Chris Evans seeking To identify the
elements of the ad that refer to the universe of the brand.
Keywords: Advertising. Perfume. Discursive semiotics.

1 Publicidade de Perfume

As publicidades de perfumes das casas de alta-costura e prêt-à-porter são textos
sincréticos que lidam com um universo de sedução e desejo, atribuído ao perfume e sua
marca, e consequentemente ao seu usuário, que recebe suas qualidades eufóricas,
criando o que vamos chamar de mítica do ser perfumado como um modo de ser e estar
no social. Este corpo perfumado é movido a um estado de alma eufórico indicando que
a pessoa que o usa é levada a sentir, viver, experienciar. Por meio do uso do perfume o
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sujeito ganha um atributo social, um modo de estar, uma presença.
Para a semiótica, tanto os anúncios publicitários quanto os próprios perfumes
(embalagens, frasco e líquido) podem ser entendidos como textos, como discursos
manifestados. No modo como a mensagem publicitária é construída, há um destinador
(fabricante e/ou comerciante) cujo interesse se dá em fazer o destinatário (consumidor
ou intermediário) fazer aquilo que o primeiro deseja, que é praticar o ato de aquisição.
Logo, por meio da compra, seja de um produto ou serviço, estabelece-se um contrato
entre destinador e destinatário, no qual estão envolvidas qualidades como fidúcia,
veridicção, afeto, etc..
A complexidade das modalidades teorizadas pela semiótica em Greimas e
Courtés501 ajuda a entender a busca de competências que o sujeito do fazer empreende
para tornar-se um sujeito competente para suas performances no mundo sendo que elas
atribuem a ele um lugar e um pertencimento social, assim como uma identidade no
contexto de sua existência.
Em nossos estudos somos guiados pela afirmação de Landowski que o perfume
age “como uma força irresistível que se apodera inteiramente do sujeito, ou como
involucro transparente que recobre o corpo e parece transfigurá-lo como o faria uma
segunda pele, mais perfeita, mais sensível”502. Munido dessa pele mais sensível temos
então o “ser perfumado”. Para Greimas503, a mitologia se vale da figuratividade para
gerar narrativas sobre sua própria sociedade, reiterando imagens e valores por ela
euforizados. Tomando por base estes conceitos, acreditamos que a mítica do ser
perfumado conduzirá a uma naturalização das construções sociais desse sujeito que se
perfuma não só pela fragrância, mas principalmente pelos valores positivados pelas
marcas de alta-costura e prêt-à-porter, edificados nas relações simbólicas e
semissimbólicas.
A mítica do ser perfumado pode nos fornecer um caminho para compreender
como se dá a apreensão da experiência sensível de se perfumar como um modo de ser e
estar no social, considerando o perfume, seus tipos, modos e situações de uso, como
elementos constituintes dos traços identitários do simulacro de sujeito.

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, Joseph. Dicionário de Semiótica. Tradução Alceu Dias Lima, Diana Luz
Pessoa de Barros, Eduardo Peñuela Canizal, Edward Lopes, Ignacio Assis da Silva, Maria José
Castagnetti Sombra, Tieko Yamaguchi Miyazaki. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2011.
502 LANDOWSKI, Eric. Presenças do outro. Tradução de Mary Amazonas Leite de Barros. São Paulo,
Perspectiva, 2002. p145.
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Os perfumes estão inseridos no universo da moda, no qual a escolha de
conceitos e imagens, de elementos formais e até de seus processos produtivos é mediada
pelo contexto cultural, e constituirá seu discurso. Por sua vez, a publicidade de moda,
em suas narrativas, organizará a lente através da qual o destinatário perceberá o
universo criado por cada marca.
Na indústria da moda, o anúncio publicitário comunica a essência da marca e de
uma coleção, utilizando-se de imagens modalizantes de sujeitos que manifestam
valores, identidades e subjetividades que transitam entre os espaços vagos de sentidos e
sua concretização pelos elementos da moda. Como explicam Castilho e Martins: “Nos
mundos ilusórios criados pela moda, o sujeito entra em conjunção com determinados
produtos aos quais são agregados valores subjetivos. São esses, por sua vez, que
promovem a satisfação do sujeito em relação à sua identidade construída.”504
O discurso da moda atua de forma “modal” na construção e percepção do “eu” e
do “outro”, sendo capaz de influenciar a identidade e o comportamento dos sujeitos,
alterando seus pensamentos e modos de agir, seus modos de manifestação, isto é, a
concretização desses discursos ancorados em textos sincréticos e nos significados
simbólicos e semissimbólicos que os objetos projetam. Assim, a moda, como os demais
discursos sociais, “concretiza desejos e necessidades de uma época, circunscrevendo os
sujeitos num determinado espaço de significação”. Dentro da perspectiva da moda, os
anúncios de perfume, usam linguagens sincréticas que são capazes de nos levar a recriar
uma imagem olfativa, despertando, assim, o interesse por determinados perfumes. A
publicidade é um texto privilegiado para se apreender aspectos das práticas e das
relações sociais em cujas dimensões cognitiva e sensível identificamos um conjunto de
valores investidos. Nos anúncios a composição de atores, a instauração de um ‘aqui’ e
um ‘agora’ e o movimento impulsionado pela enunciação posta em discurso abrem
margem à persuasão, e construção da identidade, sendo que esta iniciada pela
identificação entre o destinatário-consumidor e o sujeito da narrativa que se desenrola
no interior do anúncio.
A publicidade é um texto sincrético, cujo enunciado é produto de uma
enunciação com um fazer competente, um conjunto de escolhas conscientes que se
revelam nas reiterações, e que traz projetado em sua estrutura discursiva um eu
(enunciador) e um tu (enunciatário). Este par pressuposto é o que torna operativo o
CASTILHO, Kathia & MARTINS, Marcelo M. Discursos da Moda: semiótica, design e corpo. São
Paulo: Anhembi Morunbi, 2005. p. 28.
504

Anais Eletrônicos . 294

enunciado, de forma a concretizar a estratégia de manipulação proposta por um
enunciador que detém o conhecimento dos atributos do produto, e de um enunciatário
que os desconhece. A busca pela competência levará o enunciatário a desempenhar o
papel narrativo que se espera dele.
Ocorre o processo de manipulação que parte da intencionalidade do destinador
de fazer o destinatário comprar seu produto. Na ordem do cognitivo a manipulação se
faz presente para que o consumidor conheça os atributos do produto e queira comprá-lo.
Mas Landowski505 afirma que a razão de ser da publicidade extrapola a questão de fazer
comprar um determinado produto, ela vai além, pois o anúncio deve criar uma
disposição afetiva, um desejo em estado puro que levará à compra, e este desejo só se
manifesta, realmente, na ordem do sensível. Isto acontece porque o consumidor é
movido pelo estésico a se presentificar no anúncio, a entrar e participar do discurso.
Esta abordagem mais voltada para o sensível, ou seja, com uma visão menos
cognitiva dos processos comunicacionais, tornou-se possível a partir do último livro de
Greimas, “Da imperfeição”506. Este novo modelo não implica em uma ruptura total com
a gramática canônica, mas explicita a busca de outro regime de sentido, que se
estabelece na copresença sensível dos actantes. Isto é explicado por Landowski como
um sentido que se constrói “em ato”. Na ordem do cognitivo temos um enunciador que
faz saber, e assim faz querer, as qualidades do produto, e que irá competencializar o
sujeito para sua performance. Já na ordem do sensível, a transformação de estado
sofrida pelo sujeito pode ser o resultado de sua “exposição” a um outro presentificado.
Este regime de interação não necessita de um objeto de valor para determinar os papéis
narrativos dessa relação, que se daria por contágio. Landowski propõe que neste regime
é a própria presença contagiante do outro que precipitaria tal transformação, seja este
outro o modelo, a testemunha ou o objeto (neste caso, subjetivado).
Segundo Landowski 507, para além do representar ideias, objetos, sentimentos,
sensações, percepções, a publicidade é constituída para ser imagem diante de nosso
olhar e, por esse modo de existência presentificante, desencadear efeitos de sentido que
despertarão o desejo pela marca e seus produtos nos sujeitos consumidores. A marca é o
destinador que coloca os valores em circulação no nível narrativo. No nível discursivo,

LANDOWSKI, Eric. O triângulo emocional do discurso publicitário. Comunicação midiática,
Bauru, n.6. 2006.
506 GREIMAS, A. J. Da imperfeição. São Paulo: Hacker, 2002.
507 LANDOWSKI, Eric, 2002, Op. cit.
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é o enunciador que organiza seu discurso, o ligando ao enunciatário.
Desta forma, paralelamente ao discurso de apresentação e descrição do objeto
desejado, sobrepõe-se outro discurso figurativo de representação dos próprios sujeitos
desejantes:
A mensagem publicitária, longe de se limitar a estabelecer, de maneira
transitiva, um repertório de imagens que valorizam “produtos”, deve, ao
mesmo tempo, constituir a identidade de seu público, o que fará oferecendo
ao leitor - de maneira reflexiva, desta vez - a suposta imagem de seu próprio
desejo.508 (LANDOWSKI, 1992, p.105).

A experiência do enunciatário para com a figura do enunciado cria uma conexão
que muitas vezes desencadeia ou é desencadeada pelo desejo mimético: desejar o que é
desejado pelo outro por meio de uma lógica de identificação. Como explica
Landowski 509 , o mecanismo contagioso do desejo é geralmente empreendido na
publicidade por meio da representação do desejo do modelo, e do prazer proporcionado
pelo consumo dos produtos.
Nesta perspectiva, a publicidade implica interação do sujeito da enunciação (um
“eu”), quando exposto em um anúncio publicitário no qual figura um segundo sujeito (o
do enunciado, um “tu”), reconhecendo sua própria presença. Desta forma, ao observar
um anúncio, o consumidor objetiva a si mesmo, se tornando então sujeito-objeto da
enunciação. Construindo um diálogo que manifesta uma rede significação sobre a qual o
consumidor reconhece a si mesmo no simulacro exposto. No ato de perceber a si
mesmo, o sujeito do enunciado interage com o sujeito da enunciação, ambos
objetivados pelo olhar do outro, ambos presentificados pela imagem apresentada, pelo
anúncio. Conforme Lipovetsky:

[...] onde muitos enxergam manipulação e conformismo, pode-se encontrar
satisfação, jogo e gosto pela estetização. O consumidor seduzido pela
publicidade não é um enganado, mas um encantado. Em síntese, alguém que
acolhe uma proposição estetizada. Repito minha fórmula da época: a
publicidade funciona como cosmético da comunicação.510

Através do discurso publicitário, o consumidor é chamado a entrar em contato
LANDOWSKI, Eric. A Sociedade Refletida: ensaios de sociossemiótica. Trad. Eduardo Brandão.
São Paulo/Campinas: EDUC/Pontes, 1992. p. 105
509 LANDOWSKI, Eric, 2006, Op. cit.
510 LIPOVETSKY, Gilles. Sedução, publicidade e pós-modernidade. Revista FAMECOS. Porto Alegre,
n. 12, p. 7-13, jun. 2000. Disponível em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/3062>. Acesso
em: 15 dez. 2014. p.9
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com os perfumes anunciados e a assumir uma postura envolvida com os simulacros
encenados. Para garantir que a interação ocorra, o enunciador da publicidade arranja os
elementos figurativos e plásticos que vão constituir a mensagem sobre a marca ou o
produto. Interagindo com a publicidade ao lê-la, o consumidor vislumbra na encenação
a possibilidade de participar deste jogo, de fazer-se presente, de ser olhado, de desejar e
ser desejado e, de fato, isso acontece. Como explicita Landowski:

A publicidade, em seu conjunto, tem mais fundamentalmente como
consequência, senão como objetivo deliberado, nos colocar em uma espécie
de estado permanente de concupiscência generalizada, fundado na erotização
difusa de nossas relações com os objetos, qualquer que seja sua natureza. 511

A criação da publicidade é um processo articulado para produzir a experiência, a
marca expõe em arranjos plásticos e figurativos seu universo, que é desejado pelo
consumidor. Como explica Landowski512 é como se o fato de partilhar cotidianamente
certa maneira de estar no mundo conduzisse por si só a uma forma de ajuste recíproco
entre elementos em presença, independentemente das vontades. É por meio da
experiência que podemos apreender as várias identidades que o consumidor se permite
negociar com as marcas durante o seu processo interativo. É também pela experiência
que compreendemos as práticas sociais e os modos de visibilidade que os consumidores
assumem e seus “estilos de vidas”. É pela experiência, finalmente, podemos entender as
tendências, mercadológicas e de modas e seus reflexos no consumo.
Perfumar-se é uma experiência para si e para o outro. O corpo perfumado,
parado ou se movendo, deixa uma assinatura olfativa no ar que é o seu ato de assumir
um papel no espetáculo da cena social. Analisando este corpo perfumado podemos
estabelecer os modos do sujeito estar no mundo e, por esses, dar-se a ver e ser
apreendido pelo outro e também por si mesmo. O parecer deste sujeito será construído
pelos traços reiterados de si e da sociedade, permitindo-nos assim, depreender os estilos,
as formas de apreciação, de aprazer-se e de gosto de uma época. Ana Claudia de
Oliveira explica como se dá esta configuração no corpo vestido:

As figuras dos corpos vestidos difundem aparências padrão que as tornam
LANDOWSKI, Eric. Flagrantes delitos e retratos. Galáxia, São Paulo, n. 8, p. 31-69, out. 2004.
Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/view/ 1392/870>. Acesso em:
10 jul. 2012. p.30
512 LANDOWSKI, Eric. Aquém ou além das estratégias, a presença contagiosa. São Paulo: Edições
CPS, 2005.
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tanto veículos de prescrição como veículos de promessas, ameaças,
tentações. Assim, as figuratividades do corpo vestido midiatizado são
modelizantes, pois elas são destinadas a fazer ser um sujeito pela regulação
dos seus modos de se arrumar.513

A autora afirma ainda que as figuratividades carregam o semantismo dos
valores, e por isso elas se tornam competências modais por meio das quais o destinador
faz o destinatário desejar os atributos modais visualizados para se fazer ser, imaginando
projetivamente ser por meio deles. Podemos estender estas colocações sobre o corpo
vestido para o corpo perfumado das publicidades analisadas, que mostram o fazer destes
sujeitos e como o perfume lhes dá competência modal para ser e estar no mundo,
construir sua presença.
O perfume como uma segunda pele, é capaz de fazer apreender a personalidade
e o estilo de vida do usuário, contribuindo para construção identitária e revelando os
discursos e valores com os quais seus usuários se relacionam, além de lhes dotar de
certas competências. Ao interagir com os discursos e manifestações das marcas nas
publicidades, o sujeito não apenas os consolida, reiterando suas manifestações, como os
replica. Assumindo o papel de enunciador dos discursos e das manifestações
propagadas, o consumidor passa a comunicar esses valores quando usar o perfume de
determinada marca por exemplo.
Assim, perfumar a pele é uma forma de comunicar, emoções, traços da
personalidade, identidades, estilos de vida. E a publicidade nos faz apreender, a partir da
plástica dos anúncios, a fragrância composta pelos diferentes aromas do perfume, o
universo da marca e os modos de presenças de seus usuários, em construções que nos
conduzem geralmente a um mundo de sonho e fantasia.
No entanto, Lipovetsky 514 alerta que nenhum anúncio publicitário, por mais
sedutor que seja, convencerá os consumidores pós-modernos a abdicarem da liberdade
de escolha que arduamente conquistaram. Para que a publicidade convença, ela deve
criar efeitos de sentido que levem a estesia, uma disposição afetiva mais difusa, um
desejo em estado puro. É a partir da estesia que os dois sujeitos se põe a sentir juntos o
fazer do perfume e o convencimento acontece.

OLIVEIRA, Ana Claudia Mei Alves de. Nas interações corpo e moda, os discursos da aparência.
Caderno de Discussão do Centro de Pesquisas Sociossemióticas, São Paulo, v. 1, n. 14, p.1-43, nov.
2008, CD-room. p.13
514 LANDOWSKI, Eric, 2006, Op. cit.
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1.1 Análise da publicidade de Gucci Gilty
Para Landowski, a “imagem” publicitária é uma presença e, como essas que aqui
são apresentadas, convoca seu enunciatário a participar da cena enunciativa que ela
suporta. O termo “imagem”, neste momento, tem um sentido ambíguo e duplamente
válido para os estudos de Landowski, refere-se à substância visual do texto sincrético
(sobretudo pela plástica e pela figuratividade do visual), mas também à noção de
simulacro tão cara à semiótica, isto é, o resultado de sanções cognitivas sobre o outro
em cuja interpretação criam-se expectativas sobre seus modos de ser e de agir
orientadoras das relações intersubjetivas, os modelos, portanto. Assim, nessa leitura, a
“imagem é presença” porque é um tipo de texto (o visual) e também porque evoca
simulacros que ela constrói e que nela se constroem, sendo esses os que vão direcionar a
produção de sentido das publicidades analisadas.
A convocação da imagem decorre de estratégias discursivas (verbais ou visuais
produtoras de sentidos sentidos) que instauram o enunciatário como um sujeito partícipe
do desenrolar da narrativa que as publicidades expressam, tornando-o, portanto,
coprodutor dos sentidos. Assim, postos em relação com o que vê e sente, o enunciatário
experiencializa anímica e corporalmente o objeto-produto da publicidade por meio de
uma intrincada relação entre a “beleza que nos comove [...] e nós, espectadores
convidados a sentir o que sente aquele corpo, a publicidade instala [...], a mediação de
um terceiro, o produto a ser promovido”515, sendo esse produto ligado aos diferentes –
mas ainda similares – modos contemporâneos de os sujeitos se relacionarem com o
consumo, quer seja de bens tangíveis ou intangíveis: de objetos concretos aos valores a
eles subjacentes, dos mais práticos aos mais simbólicos.
Imersas em diálogos interdiscursivos com os contextos de produção da vida
contemporânea em que se encontram inseridas, as publicidades, - tanto as de perfume
aqui analisadas quanto aquelas que pertencem ao tipo que foi denominado por
Landowski, por seus motivos plásticos, a partir do hiperônimo “beleza feminina” –
longe de apenas dialogarem objetivamente com os enunciatários, desenvolvem
estratégias para inseri-los no processar da produção de sentido. Ainda de acordo com o
autor, “a presença do sujeito da enunciação transforma o sujeito do enunciado num
enunciador que, ele mesmo, atualiza no objeto a competência virtual de um último
515
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sujeito – testemunha, interlocutor ou operador – que não passa de simulacro de nós
mesmos”516 e, assim, por meio de uma complexa teia de sentidos a partir da instauração
do olhar, do ver e do ser visto, as publicidades seduzem e tentam seus enunciatários.
Os modos de apreensão do olhar dos sujeitos do enunciado são pontos chaves
para a gramática da apreensão dos sentidos das publicidades que constituem nosso
corpus. O olhar do sujeito do “enunciado” busca o ausente, presentificado pela
metonímia do perfume que substitui a corporeidade e presença do “outro”, ou seja, o par
da actante mulher, com ethos mais romântico ou mais realista, cuja história é recuperada
na encenação publicitária. Por outro lado, esse olhar do “enunciado”, isto é, dos
personagens da história narrativizada, pode convergir-se em um olhar do sujeito da
enunciação, o enunciador, responsável pela produção do sentido, e, ao mesmo tempo,
atribuir responsabilidades ao enunciatário, seu duplo, igualmente responsável pela
produção dos sentidos impressos nas publicidades. Tais (re-) posicionamentos são da
ordem da instauração do discurso e são desenvolvidos por procedimentos de debreagem
e embreagem de primeiro ou de segundo grau. De um lado, o enunciatário é convidado
a assistir à cena direcionada pelos jogos ópticos dos sujeitos que dela participam
(debreagens) e, por outro lado, num rompante de sentido, ele é inserido não mais como
mero espectador, mas como interlocutor ou operador, sobretudo pelos mecanismos de
embreagem empregados.
Aos enunciatários coprodutores dos sentidos das publicidades são atribuídas
ações, como dissemos: desde a espera curiosa para o entendimento das possibilidades
das variáveis sob as quais repousa a narratividade das publicidades (o antes e o depois
da cena flagrada nas peças em particular) à identificação. Esse, por sua vez,
presentificando o ausente metonimizado pelo perfume, ou como sujeito do enunciado
que estabelece a relação com o produto promovido. Por contágio, o enunciatário vai
desejar ardentemente vivenciar toda a mise-en-scène construída nas publicidades, em
cuja ambientação (do espaço íntimo, do romance, da relação a dois ou mesmo solitária)
e temporalização (o agora da preparação e da espera, sobretudo) instaura uma forma de
vida a partir de traços estilísticos bem demarcados. Esses modos, por sua vez, são
construídos por meio de projeção de adesão aos estilos, então apresentados por cada
uma das histórias.
Entra em cena, como dissemos, a semântica do espaço em que se encontra o
516
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sujeito do enunciado, com todos os objetos e valores com os quais ele é constituído,
com o tempo e suas aspectualizações, sobretudo as que produzem um sentido de
continuidade incessante, como é a ocorrência que se mostra predominante nas cenas
descritas no corpus de análise. Nessa aspectualização do contínuo (e suas variações,
obviamente), que orienta os modos de serem realizadas e vistas as ações dos sujeitos do
enunciado (que, por vezes, também são enunciadores que nos instauram como
enunciatários pelo olhar), o ato de perfumar-se, naturalmente narcisista, é então
ressemantizado ou sobremodalizado como culturalmente natural: é um ato de leveza
performática, de cuidado teatral, de auto toque, de intimidade, de articulação gestual
delicada direcionada para o si, pausado e ao mesmo tempo prolongado, bem como como
deve ser a permanência da essência do perfume no corpo que se perfuma, tornando-o
continuamente perfumado.
O perfume, tanto como metonímia do outro – antes mesmo de ser simplesmente
competencializador para determinadas ações ou sanções, o que não deixa de ser uma
leitura e uma interpretação bastante plausíveis, como vimos no desenvolvimento desta
tese –, também metaforiza a vestimenta do corpo, a indumentária que veste e reveste a
pele, ligado, por isso, também aos discursos da moda que são orientados pelos discursos
do consumo estimulados pelas publicidades. Elemento constituinte do sujeito da
performance, o perfume (como objeto e com os valores que lhe são atribuídos) põe em
jogo o sujeito usuário num grande quadro de relações que extrapolam seu espaço
individual e privado: ele leva ao espaço do coletivo e do público, de onde emergem suas
relações sociais, a partir de simulacros construídos e reconstruídos por meio de imagens
intercambiáveis em diferentes processos de comunicação.
O perfume Gucci Guilty, lançado no ano de 2010 pela marca italiana de prêt-àporter Gucci, teve seu anúncio publicado nas edições de novembro e dezembro da
revista Vogue Brasil, no ano de 2010 (fig. 1). Trata-se se um anúncio disposto em
página simples e à direita na organização espacial da revista.
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Figura 1: Anúncio de Gucci Guilty

Fonte: Revista Vogue, dezembro de 2010.

Toda topologia da página é ocupada pelos três sujeitos actantes: o homem, a
mulher e o perfume, assumindo uma verticalidade a mulher se coloca mais acima, e
também ocupa o maior espaço na imagem. O enquadramento em primeiro plano cria o
efeito de sentido de aproximação, dando a ver com mais intensidade a ação do perfume
na cena enunciativa. Nosso olhar é convocado pelo olhar da modelo descendo pelo seu
rosto, ombro e braço, seguindo até a mão que segura o rosto masculino. O homem está
de olhos fechados, totalmente entregue ao momento de êxtase da relação sexual, a boca
entreaberta está pronta para beijar o corpo de sua parceira. O gesto e expressão
masculina denotam a figuração de um corpo comovido ou em estado de “possessão”;
para Landowski, um sujeito “possuído”, ou “comovido”, que “se abandona de corpo e
alma a puros estados de euforia e desejo, abolindo momentaneamente toda a intenção de
comunicar-se com outrem” 517 . Do rosto masculino nosso olhar segue por uma linha
diagonal que leva ao frasco do perfume, colocado no canto inferior direito da página.
Ao lado do perfume e sobre o braço da modelo está o slogan “The new fragrance for
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her”. E ocupando horizontalmente toda a parte superior do anúncio, sobre o fundo preto
e a cabeça da modelo, está o nome do perfume Gucci Guilty.
O corpo feminino assume a verticalidade, na posição superior que orienta o
modo de agir desse sujeito, que toma iniciativa e controla a ação. O corpo masculino,
menor e posicionado mais abaixo, tem sua verticalidade cortada pela diagonal traçada
pelo braço da figura feminina, formando a isotopia de que é ela que domina a cena
enunciativa. Observamos ainda uma linha vertical no lado esquerdo, traçada pelo verbal
que convida a ver o vídeo que complementa a campanha publicitária. Linhas horizontais
são traçadas pelo nome do perfume no alto da página e em seu frasco, no verbal do
slogan colocado na parte inferior da página. As linhas restantes são diagonais, nas
posições das cabeças das figuras feminina e masculina, na posição do braço e do ombro
da mulher e no traçado que marca a separação da tampa do frasco do perfume; e curvas,
traçadas no corpo e no cabelo feminino, no frasco e na logomarca de Gucci, que se faz
presente no centro do frasco e na pulseira usada pela modelo. Estas linhas formam a
isotopia de movimento e dinamicidade.
Figura 2: Linhas e formas do anúncio – Gucci Guilty

Fonte: Traçado desenvolvido pela autora, 2015.

Na dimensão cromática do anúncio de Gucci Guilty também temos a
predominância do dourado, porém aqui no tom do ouro rose. O cromático presentifica a
ação do perfume em ambos os corpos. O tons rosa mais forte dá destaque aos lábios e
ressalta a feminilidade. O azul dos olhos, bem como a maquiagem esfumaçada, chamam
a atenção para o olhar convocador da modelo. O preto do fundo dá destaque aos corpos
da cena e ao nome Gucci Guilty, escrito em branco. O realismo impresso no
cromatismo da tonalidade da pele da modelo, destacado pela escuridão que o circunda,
atua, senão como um primeiro elemento, como um forte indicativo da convocação das
ordens sensoriais no acesso à elaboração de sentido desse simulacro de mulher sedutora
Anais Eletrônicos . 303

que se faz sentir pela ação do perfume.
O cromático também presentifica a formulação de Gucci Guilty em seu floral
oriental. Os perfumes que têm em sua classificação a família oriental de notas
caracterizam-se por serem quentes, explosivos e picantes. No caso de Guilty essa
formulação é dada principalmente por notas de pimenta rosa, pêssego, gerânio, âmbar e
patchouli. A intensidade dessa formulação é dada pela intensificação da luminosidade
do tom de ouro rose na composição do anúncio, que agrega dinamicidade e atua na
construção do modo de presença do perfume.
Na parte superior do anúncio está o nome do perfume, Gucci Guilty.- Guilty
colocado sobre a cabeça da modelo, assim como o frasco sobre sua pele, na parte
inferior do anúncio, figurativizando que o perfume está nela, sobre ela e ele é o culpado
por torná-la irresistível, capaz de quebrar as convenções sociais e experimentar as
emoções de forma livre sem qualquer compromisso. O modo de presença feminina
assumida na publicidade implica em um novo papel, resultante de uma subjetividade
que prima pela segurança, poder de tomada de decisão e controle na dimensão sexual. A
mulher qualificada como sedutora foi tradicionalmente tomada como culpada, e aqui
parece que ela assume essa posição de forma eufórica, impulsionada pelo perfume. A
cena enunciativa se encarrega de nos persuadir que o perfume é o culpado desta
performance, ele a faz ser tão sedutora, na medida em que dá a ver que o perfume “tem
o mesmo poder emocional irresistível que o seu [...] substituto motivado, pois, tanto um
como o outro operam por um contato envolvente e penetrante”518
No braço a modelo usa uma pulseira com o mesmo monograma do centro do
perfume, reiterando a ideia do perfume sobre o corpo como culpado de sua sensualidade
agressiva. Sobre o braço da modelo, ao lado da pulseira que figurativiza o perfume, está
a frase “the new fragrance for her” (“A nova fragrância para ela”).
O plano verbal apresenta ainda, colocado na lateral esquerda e na vertical, a
frase “view the Frank Miller video at gucciguilty.com”, convidando o leitor a assistir o
vídeo criado por Frank Miller. O cineasta norte-americano Frank Miller também é um
autor e desenhista de histórias em quadrinhos. Em suas obras, utiliza linguagem sombria
com desenhos marcados por alto-contraste que faz lembrar os filmes noir, com
personagens marcantes de mulheres sedutoras e fatais, como no filme Sin City519, que
LANDOWSKI, Eric, 2006, Op. cit., p.21.
SIN CITY. Produção de Elizabeth Avellán. São Paulo: Tw Vídeo distribuidora, 20th Century Fox,
2005. Digital 1 DVD (91min.).
518
519
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baseia a atmosfera do vídeo de Gucci Guilty. Esse modo de construção discursiva
propõe uma releitura de obras do cineasta, criando uma relação de intertextualidade.
Esse recurso de enunciação opera no estabelecimento da fidúcia do contrato e instaura
um enunciador com caráter de autoridade, que se mostra em conjunção com o
conhecimento do mundo das artes, e ao mesmo tempo, deixa transparecer o simulacro
do enunciatário que desfrutaria do mesmo universo cultural. Os valores positivados
atribuídos ao conhecimento do universo do cinema são reiterados na presença da atriz e
cantora Evan Rachel Wood e do ator Chris Evans, compondo o anúncio. A relação com
o cinema a partir dos personagens dos atores nos dá a possibilidade de construir outras
intertextualidades. O ator Chris Evans é conhecido por interpretar no cinema o “Capitão
América”, personagem de história em quadrinhos da Marvel Comics. Este super-herói é
da categoria dos supersoldados, com força, agilidade e velocidade sobre-humanas, um
líder estratégico, tático e mestre em todas as formas de combate. Ao escolher Chris
Evans como figura do enunciado que se entrega de olhos fechados aos momentos de
paixão, o destinador nos leva a crer que o perfume tem o poder avassalador de tornar
esta mulher incrivelmente sedutora ao ponto de conquistar o “Capitão América” de
forma incontestável.
O percurso narrativo dá a ver uma mulher que se transforma em dominadora
sensual pela ação do perfume. Ela adquire esse modo de agir pela aquisição e uso de
Gucci Guilty, colocando-se em conjunção com o perfume. Assim, o ideal de sedução
ativa propagado coloca-se ao alcance daquelas que usarem o perfume, pois como sua
nomeação afirma, ele é o culpado dessa transformação. Dessa forma, é possível
transformar essa mulher em um sujeito que toma iniciativa e domina a cena sexual. Ela
se coloca em uma relação direta com o enunciatário, olhando-o e conferindo se ele está
vendo o seu fazer, e sentindo observando o quão sedutora ela é pela ação do perfume,
enquanto seu parceiro de olhos fechados, subjetivado se entrega a sentir e apreciar o
momento. Cabe ainda ressaltar o efeito de sentido de objeto de valor tangível, atribuído
à sensualidade dominadora é fortemente marcado no modo de presença da figura
feminina, que se posiciona acima do seu parceiro na cena.
O simulacro representado neste anúncio é de mulher sedutora dominadora, que
se perfuma de forma objetal para alcançar o valor prometido de ser desejável. O olhar
da personagem feminina consegue captar a atenção do espectador, suscita interesse e é
bastante revelador do poder de atração e sedução da mulher Gucci. O cabelo longo
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solto, um pouco desalinhado e selvagem, figurativiza a liberdade dela em seduzir, a
maquiagem sombreada intensifica a ação do olhar. E os lábios, brilhantes, molhados,
carnudos e entreabertos completam a imagem da mulher que se faz ver como ousada e
extremamente sensual. Os corpos nus estão colocados em um regime de visibilidade
descrito por Landowski como “despido”. Tanto as construções plásticas como a
figurativa dão a ver um corpo despido de roupa e trajado de sensualidade e sexualidade,
proporcionadas pelo perfume.
De acordo com Landowski520, para saber apreciar o erotizado é necessário que
haja uma aprendizagem do desejável, no que tange a critérios anatômico-estéticos. Esse
processo se dá quase automaticamente, pois somos inundados de imagens que nos
ensinam o que e como é um corpo reconhecido como desejável em nosso contexto
social e cultural. A publicidade faz extenso uso dessa estética de desejabilidade com
uma dupla função: a primeira de “sedução”, atrelada às paixões do eros, exibidas como
forma de um desejo normatizado e canalizado. Paralela a essa forma convencional de
sedução, forma juntiva, existe uma outra, a do puro sensível. Nesta forma, passamos ao
regime de união, e este corpo desejável ao ser olhado ganha status de presença, pois ele
se coloca para nós como um sujeito que, para ser sentido, processa “o próprio estado do
corpo do outro, apreendido como um todo, face à nossa própria capacidade de senti-lo
em seu estado (hipotético) de corpo desejante.”521
Assim, pela interação com estes corpos em momento de êxtase somos levados a
sentir juntos, num fazer comunicativo contagioso destes corpos desejantes. Na medida
em que nos posicionamos como sujeito que interage e não como mera testemunha
objetivante, somos levados a sentir dinamicamente com eles o fazer sedutor do perfume.
Este sentir é experimentado e compartilhado a partir do outro, da união no plano
intersubjetivo e intersomático, em um estado de comunicação estésica.
A mesma luz que brilha sobre o frasco da fragrância está sobre os corpos,
mostrando a ação do perfume que é tornar a mulher irresistivelmente sedutora. Neste
caso, como explica Landowski522, a luz não se restringe a construir um ponto de vista na
organização plástica, ela presentifica pela figuratividadade o sentir em ato, por seu
poder e intensidade ela desempenha narrativamente o papel de um adjuvante e
intensifica a ação do perfume.
LANDOWSKI, Eric, 2006, Op. cit.
Idem, p. 30.
522 LANDOWSKI, Eric, 2002, Op. cit. p.2.
520
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O arranjo plástico e figurativo do anúncio está organizado de forma a dar a ver
que se trada de uma publicidade dirigida a um público feminino mais específico e
representativo de uma nova cultura, ou seja, uma mulher que se assumiu como
protagonista da própria vida. A “terceira mulher” descrita por Lipovetsky523 centrada no
prazer e no sexo, no lazer e na livre escolha individual, desvalorizou um modelo de vida
feminina mais voltada para a família do que para si mesma, legitimou os desejos de
viver mais para si e por si.
A relação carnal entre os dois, o contato, o toque do outro, a conjunção do eu
com o outro e o prazer decorrente disso tematizam o aprisionamento, que, aqui, se faz
com relação aos encantos do outro. A sobreposição de traços (dos corpos e de seus
extensores), do verbal, alinhado a partir do quadrante superior esquerdo, que nomeia a
marca e o perfume, da mulher sobre o homem, centralizados, do perfume, no quadrante
inferior esquerdo, que retoma o primeiro plano da cena, e do símbolo da marca
figurativizado por uma pulseira com o símbolo da marca, no quadrante inferior
esquerdo, encerram uma moldura da cena apresentada. Assim, tem-se a categoria do
englobante (marca/perfume) sobre o englobado, homem/mulher. A textura da pele dos
sujeitos, a sinuosidade dos longos cabelos da mulher em oposição à aspereza da barba
por fazer e do cabelo curto do homem acionam o tato, reiterado pelo contato plasmado
dos corpos em evidência.
A exposição de corpos desejantes nas publicidades de perfume acata o
pressuposto de midiatizar de uma forma mais explícita o “espetáculo da intimidade” de
actantes “exemplarmente desejáveis”. Desta forma emerge o desejo, construído tanto
nos traços legíveis por parte do objeto apreendido quanto no reconhecimento
“empreendido” destes traços por um sujeito-leitor. Como ressaltado por Landowski,
pressuposta no galanteio do sedutor, está a libido do seduzido.

1.2 Considerações finais

A publicidade usa cores, imagens, linhas, formas, planos, enquadramento, luz,
tudo para compor um texto que é apreendido sincrética e sincronicamente, constituindo
o plano da expressão. Analisar o plano da expressão é investigar como, naquele texto,
estes elementos se articulam, se apresentam, e constroem seu significado. Assim, a
523

LIPOVETSKY, Gilles. A terceira mulher. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
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semiótica procura localizar no plano da expressão pistas do significado construído, pelo
enunciador. O significado em si recebe o nome de plano do conteúdo, pois é nele que
encontramos a materialização do significado. Os perfumes das marcas de alta-costura e
prêt-à-porter estão inseridos no universo do luxo, que se orienta para outros desejos,
para além da satisfação das necessidades materiais.
Os anúncios buscam criar uma experiência particular com o consumidor com
estratégias de comunicação sensível, uma vez que a escolha de um produto não é apenas
ditada por razões utilitárias ou relacionada ao custo-benefício dos produtos, mas
principalmente pelas emoções e estados de espírito evocados. Segundo Rosalia
Cavalieri 524, algumas pesquisas nas últimas décadas têm mostrado que mais de dois
terços das escolhas de consumo são atribuíveis a sentimentos subjetivos, e o mais
interessante é que estes sentimentos estão diretamente ligados a estímulos sensoriais
desencadeados pela publicidade e que levam ao momento da compra. Reiterando a
informação de que as marcas devem criar publicidades que ativem suas emoções e
elevem seus espíritos tornando a experiência com o produto mais intensa e cheia de
significados. Segundo Lipovetsky:

[...] estamos vivendo a apoteose da sedução. A publicidade libertou-se da
racionalidade argumentativa, pela qual se obrigava a declinar a composição
dos produtos, segundo uma lógica utilitária, e mergulhou num imaginário
puro, livre da verossimilhança, aberto à criatividade sem entraves, longe do
culto da objetividade das coisas.525

A publicidade de perfume pode ser apreendida como uma publicidade mais
sensível e que busca se estruturar por meio de interações sociais entre sujeitos sensíveis.
A partir do fazer estésico ocorrem motivações das ordens sensoriais em presenças e
experiências, em situação e em ato. Para tanto se traçam estratégias enunciativas com
combinações sintáticas no plano da expressão que convocam as ordens sensoriais,
figurativizando o simulacro daquilo a que o enunciador é suscetível. Na busca pela
apreensão de como se constroem estes efeitos de sentido da publicidade de perfume,
analisaremos estas narrativas tanto pela abordagem do regime da junção como do
regime da união, conforme proposto por Landowski526 em seus regimes de interação e
CAVALIERI, Rosalia. Odori e comunicazione. Appunti per una filosofia del marketing olfativo.
E/C Rivista on-line dell’AISS – Associazione Italiana Studi Semiotici, 2010. Disponível em:
<http://www.ec-aiss.it/index_d.php?recordID=457>. Acesso em: 10 jan. 2013.
525 LIPOVETSKY, 2000, Op. cit. p.6
526 LANDOWSKI, Eric. Interações Arriscadas. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2014.
524
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sentido.
Os perfumes, antes de serem bens de consumo, são textos que se oferecem à
inter-relação com os consumidores. Dentro de uma visão semiótica isso pode levar a
discussões não só da ordem das relações entre sujeitos e objetos, mas também da ordem
da intersubjetividade. Desta forma, o perfume pode ser entendido como um dos vários
objetos de valor que possibilitam inclusão ou exclusão do sujeito em grupos sociais. A
escolha de que perfume usar implica em modos de visibilidade que o consumidor pode
querer assumir. Os anúncios de perfumes, ao traduzirem um cheiro e criarem efeitos de
sensações que se quer comunicar, tornam-se presentificações de simulacros de sujeitos
desejantes e desejáveis, inebriados pela aura da fragrância ali representada através de
arranjos fotográficos.
A exposição de corpos desejantes nas publicidades de perfume acata o
pressuposto de midiatizar de uma forma mais explícita o “espetáculo da intimidade” de
actantes “exemplarmente desejáveis”. Desta forma emerge o desejo, construído tanto
nos traços legíveis por parte do objeto apreendido quanto no reconhecimento
“empreendido” destes traços por um sujeito-leitor. Além disso, pelas propriedades
objetais do perfume sobre as quais o feminino projeta sua subjetividade, e
consequentemente, por meio delas afirma sua constituição identitária como sujeito do
mundo, o perfume se configura também como metáfora da indumentária, revestindo o
corpo feminino, imbricando à sua pele assim como a indumentária, uma segunda pele,
que torna a primeira, nos dizeres de Landowski, “mais perfeita, mais sensível”
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Tanier Botelho dos Santos (UCPel)

Análise Semiótica da Evolução das Publicidades dos Sabonetes Lux

Semiotic analysis of the evolution of advertising of Lux Soaps

Resumo: O presente estudo se concentra em importantes publicidades da marca Lux veiculadas na
grande mídia em diferentes décadas para verificar que sentidos são construídos em relação à marca. Para
a análise, utilizaremos os pressupostos teórico-metodológicos da Semiótica Discursiva de A. J. Greimas.
Nosso corpus está constituído de diferentes publicidades desde a década de 1930. Este trabalho nasceu da
percepção de que a publicidade de cosméticos da marca Lux utiliza-se de um ingrediente para construir
sua imagem desde o início de seu surgimento: o glamour, porém a forma de apresentar esse glamour foi
sendo modificada por meio dos anos, e a ideia era sintonizar a comunicação da marca com as aspirações
da mulher moderna e seu estilo de vida.
Palavras-Chave: Publicidade Lux. Semiótica Discursiva.Evolução.

Abstract:The present study focuses on major brand advertising in major media reports in Lux different
decades to check which meanings are constructed in relation to the mark For the analysis, we will use the
theoretical and methodological assumptions of Discursive Semiotics of a. j. Greimas. Our corpus is
composed of different advertisements since the 1930. This work was born of the realization that the
advertising of cosmetics brand Lux uses an ingredient to build your image since the beginning of your
appearance: the glamour.
Keywords:Advertising Lux. Discursive Semiotics. Evolution.

1 Introdução

Antes de iniciar uma análise mais aprofundada sobre as importantes
publicidades da marca Lux, veiculadas na grande mídia em diferentes décadas para
verificar que sentidos são construídos em relação à marca, é importante contextualizar a
trajetória do grupo Unilever.
A publicidade de cosméticos da marca Lux constrói sua imagem junto aos
consumidores brasileiros desde sua chegada ao País, em 1932527·. Criada nos Estados
Unidos em 1928, sempre desenvolveu campanhas publicitárias que se associavam aos
valores do glamour e da beleza das mais famosas estrelas internacionais e nacionais,
Disponível
em:
<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/lux-o-sabonete-das
estrelas.html>. Acesso em: 15 nov. 2016.
527
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celebradas pela mídia. Lux conquistou a liderança de sua categoria mantendo-se em
sintonia com a evolução da mulher e desenvolvendo novos produtos capazes de
redimensionar o prazer do banho.
Em 1973, a marca passou por um processo de segmentação, dividindo-se em
duas categorias: um artigo mais básico, o Lux tradicional, voltado para o uso familiar, e
Lux Luxo, mais requintado, com maior poder de hidratação. Lux Luxo deu continuidade
à saga das campanhas com as atrizes famosas, tornando-se o sabonete Premium da
marca.
A grande virada se deu em 1985, quando Lux passou a recorrer à beleza de
atrizes nacionais. A identidade da Lux, como a de sabonete das estrelas há quase um
século no Brasil, resolveu seguir transformando anônimas em divas, estratégia
discursiva que vem adotando desde o ano de 2003, com a campanha “Revele a estrela
que existe em você”, estrelada pela modelo Gisele Bündchen.
Entre 1925 e 2009, várias peças foram produzidas sempre associando o produto
às mulheres famosas de cada época. A relação com a fama acaba por fortalecer o ideário
da marca, já que o nome, “Lux vem da palavra inglesa luxury que, em português,
significa, luxo”. Sempre associado à beleza e ao carisma de personalidades femininas
famosas, Lux construiu uma trajetória de comunicação que converteu a marca em um
ícone da publicidade mundial528.
Lembramos que, se nos seus primórdios (década de 1960), a teoria semiótica
focalizou prioritariamente a ação. Ao longo de sua trajetória, começou a se preocupar
com outras dimensões (cognitiva, passional, enunciativa etc.) do discurso, chegando,
nos dias de hoje, a duas direções: a) a análise do que está além do percurso gerativo de
sentido em sua formulação clássica; b) o estudo do que está aquém dele e, por
conseguinte, propicia sua constituição (FIORIN, 1999) 529 . Correndo o risco de
simplificação, diríamos que esse exame do “além” e do “aquém” do percurso gerativo
aponta, respectivamente, para a semiótica visual (ou plástica) e para a semiótica tensiva.

528

Todo o histórico da marca Lux está disponível em:
http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/lux-o-sabonete-das estrelas.html>. Acesso em: 15 nov.
2016.
529
FIORIN, J. L. Sendas e veredas da semiótica narrativa e discursiva. DELTA, São Paulo, v.15, n. 1,
1999, p. 177-207.
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Para a análise do corpus, utilizaremos os pressupostos teórico-metodológicos da
Semiótica Discursiva de A. J. Greimas 530 , por ser uma teoria e metodologia que se
encarrega de investigar diferentes linguagens e que procura conhecer a maneira pela
qual o sentido do texto é construído, ou seja, a semiótica tem por objeto o texto, ou
melhor, procura descrever e explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que
diz, a partir de três níveis básicos: fundamental, narrativo e discursivo (BARROS, 2011,
p. 7) 531 . A análise desses diferentes níveis poderá acontecer apartada, no entanto o
sentido do texto só será construído por meio das relações tecidas entre esses níveis.

2 Análise das publicidades dos sabonetes Lux

A publicidade é um texto sincrético, visto que se utiliza da articulação de
diferentes linguagens, seja visual e/ou a verbal sem anular uma ou outra e cujo
enunciado é produto de uma enunciação com um fazer competente, é um conjunto de
escolhas conscientes que se revelam nas reiterações e que traz projetado em sua
estrutura discursiva um eu (enunciador) e um tu (enunciatário) 532. Este par pressuposto
é o que torna operativo o enunciado, de forma a concretizar a estratégia de manipulação
proposta por um enunciador que detém o conhecimento dos atributos do produto, e de
um enunciatário que os desconhece.
Cabe enfatizar que as peças publicitárias utilizam mecanismos de manipulação,
a fim de estabelecer um discurso que seja interpretado como verdadeiro pelo seu leitor.
Dessa forma, Barros afirma:
[p] elo contrato, o enunciador determina como o enunciatário deve
interpretar o discurso, deve ler “a verdade”. O enunciador constrói no
discurso todo um dispositivo veridictório, espalha marcas que devem ser
encontradas e interpretadas pelo enunciatário. Para escolher as pistas a serem
oferecidas, o enunciador considera a relatividade cultural e social da
“verdade”, sua função do tipo de discurso, além das crenças do enunciatário
que vai interpretá-las.533

Na ordem do cognitivo, a manipulação se faz presente para que o consumidor
conheça os atributos do produto e queira adquiri-lo. Landowski (2006), todavia, afirma
que a razão de ser da publicidade extrapola a questão de fazer comprar um determinado
produto, ela vai além. O autor afirma que o anúncio deve criar uma disposição afetiva,

FIORIN, J. L. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2013; BARROS, D. L. P. Teoria
semiótica do texto. São Paulo: Ática, 2011
531Idem Barros p.7
530
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um desejo em estado puro que levará à compra, e este desejo só se manifesta, realmente,
na ordem do sensível.534.
Para atingir os objetivos propostos no trabalho, escolheu-se analisar três
anúncios publicitários de diferentes épocas, com slogans variados, os quais nos levam a
perceber, pelo fato de Lux ter-se mantido em sintonia com a evolução da própria mulher
e a quem se destina enquanto produto, que a publicidade tem poder de influenciar o
consumidor, por isso se tem buscado agregar valores positivos sobre determinados
produtos com o intuito de manipular o enunciatário a entrar em conjunção com seu
objeto de valor, aqui, no caso, os produtos da Lux.
Com a finalidade de apresentar o produto Lux e promover sua venda, os
publicitários do grupo Unilever criaram e divulgaram, ao longo desses anos todos,
inúmeras campanhas de peças publicitárias, procurando manipular o consumidor das
mais diversas formas, seja por tentação, por sedução ou por provocação, ou seja, o
objetivo principal da publicidade era promover a venda desse produto, sugerir ao
consumidor a conjunção com esse objeto de valor. Percebemos, então que o
manipulador pode exercer seu fazer persuasivo apoiando-se na modalidade do poder, do
saber e do dever535.
Apresento, a seguir, as três peças escolhidas que compõem o corpus deste
trabalho. Elas estarão acompanhadas da análise e discussão consoante referencial da
Semiótica Discursiva. Não tenho a intenção de fazer aqui uma abordagem extenuante,
apenas destacar alguns pontos que julgo importantes para conhecer um pouco da
evolução das peças da Lux.

TEIXEIRA, Lucia; FARIA, Karla; SOUSA, Silvia. Textos multimodais na aula de português:
metodologia de leitura. Revista Desenredo, Passo Fundo, v. 10, n. 2, p. 314-336, jul. /dez. 2014.
Disponível em: <http://www.upf.br/seer/index.php/rd/article/view/4295/3095>. Acesso em:
15 dez. 2016.
533. Idem p. 63.
534LANDOWSKI, Eric. O triângulo emocional do discurso publicitário. Comunicação midiática,
Bauru, n.6. 2006.
535GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. Trad. Alceu Dias Lima et al. São Paulo:
Contexto, 2016. p.301-302
532
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Figura 1“Nove entre dez estrelas usam Lux”. (década de 1930)

Fonte: Disponível em /br.pinterest.com/pin/415808978080172529/

A primeira peça a ser estudada foi divulgada em 1930 e pode ser observado que,
nessa peça publicitária 1, a marca do sabonete Lux traz na mensagem verbal o slogan
“Nove entre dez estrelas usam Lux”, destacando a presença das atrizes internacionais
(famosas e em começo de carreira), cada uma delas acompanhadas de diferentes textos
verbais que fazem alusão à vida delas e estão presentes nos textos publicitários da
marca Lux, os quais têm sempre se mantido atrelados à beleza de atrizes internacionais.
Não importa de onde são! Mesmo que essas atrizes fossem de um outro continente, o
mais importante era que o sabonete acompanhasse o glamour das estrelas e fizesse jus à
beleza feminina com seus rostos suaves e aveludados nas publicidades espalhadas pelo
mundo afora. Ainda, na peça publicitária, destacam-se as diferentes cores do sabonete
Lux além do tradicional branco, o que já determinava à época a quem era destinado
cada um deles.
Objetivo da peça publicitária 1, era a de promover junto à mulher comum a ideia
de se sentir como uma estrela, pois o foco da imagem de Lux mudou de um produto
feito para estrelas,para uma variedade disponível a qualquer pessoa.
Todos esses elementos funcionam como elementos de persuasão para criar na
mente do receptor a ilusão de que ao fazer do uso do sabonete energizante ter-se-á, além
de energia, o brilho de uma estrela, atribuindo dois sentidos a esse brilho, seja de uma
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estrela que brilha no céu ou uma estrela da TV. E o último ponto da publicidade
analisado foi o fato de o produto ser novo, como o novo atrai as pessoas, mesmo que
não possuam essas características energizantes as pessoas não ligam para isso, e não
conferem se um sabonete popular que qualquer consumidor pode comprar está sendo
eficaz ou não. Elas querem consumir o novo, mesmo que a novidade esteja somente no
aroma ou na embalagem. Isso atrai as pessoas e contribui para mantê-las dentro desse
mundo de glamour.
Temos, assim, o destinador-manipulador,

que manipula as mulheres

consumidoras, por meio de sedução, representados por diferentes tipos de mulheres,
fazendo com que o público feminino adquira o produto anunciado. Essas mulheres são
convocadas pelo enunciador/destinador. Elas, enunciatárias, serão sujeitos realizados,
confiantes de que os produtos Lux lhes proporcionarão o valor aspirado.
O sujeito-destinatário acredita possuir uma competência para merecer e adquirir
o sabonete e realiza a performance de adquirir o produto anunciado. Acontece, então, a
sanção positiva: a recompensa, por meio de uma performance que visou à aquisição de
valores modais, isto é, um o programa narrativo que representa a ação do sujeito que se
apropria, por sua própria conta, dos objetos-valor que deseja536.
Figura 2 Sabonete Lux 2004

536

Ibidem p.89
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FonteDisponível em:http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/lux-o-sabonete-dasestrelas.html

A peça publicitária 2 trata-se de uma campanha publicitária do sabonete Lux
direcionado ao público feminino, veiculada em 2004. A atriz Sarah Jessica Parker
estrelou a campanha “Brings Out the Star in You” 537. Ela é mais conhecida pelo estilo
urbano, chique e moderno da personagem Carrie do seriado Sex in the City, hipnotizou
as consumidoras passando a mensagem da mulher real dos sabonetes Lux: confortável e
confiante com sua feminilidade, experiente e perceptiva de como o estilo e a beleza
funcionam. Temos no plano de expressão uma mulher de vestido curto e decotado
saindo de uma limusine durante um possível evento. No canto superior esquerdo temos
palavra Lux em destaque em letras maiúsculas e dourado e um pouco abaixo a frase
“Brings Out the Star in You”, (Revele a estrela que existe em você.). A primeira
inscrição faz alusão/menção à marca do produto, e a segunda constitui-se um slogan
cujo “fazer persuasivo” consiste em convocar o enunciatário a aceitar o contrato
enunciativo proposto pelo enunciador538.
No plano de expressão, vemos que a peça publicitária acima ressalta pelo uso
das cores quentes: rosa e vermelha, as quais transmitem uma sensação de calor, nos
passam a ideia de agitação, são estimulantes, e estão associadas à vitalidade, excitação,
alegria e movimento das mulheres.
Percebe-se que Lux, sempre com o intuito de “associar à beleza e ao carisma de
personalidades femininas no auge da fama”

539

, se transformou em um marco da

publicidade, utilizando no ato de comunicação um complexo jogo de manipulação com
vistas a fazer o enunciatário a crer naquilo que se transmite e estabelecer o contrato de
veridicção. Podemos observar que a marca vinculou sua imagem ao encanto das divas
do cinema, que o tornaram objeto do desejo de consumidoras do mundo inteiro.

537http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/lux-o-sabonete-das-estrelas.html
538Dicionário

de Semiótica, Idem9 - p. 368

539https://www.unilever.com.br/Images/lux_tcm1284-461166_pt.pdf
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Figura 3 “Somos todas Divas”2006

Fonte:Disponível emhttp://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/lux-o-sabonete-dasestrelas.html

No terceiro e último discurso publicitário escolhido, deparamo-nos, como nos
demais, de um discurso de sedução. Neste caso, os critérios vão além do verbal, há
elementos que conferem credibilidade à marca, ao produto como as cores, as atrizes.
Como se pode perceber além do efeito discursivo “Somos todas Divas”, por meio dos
formantes que a constituem, aparecem efeitos de brilho, enfatizando o sentido de
estrela, da diva. Portanto, todos esses efeitos são construídos como estratégias para
garantir o interesse do consumidor.
A publicidade da marca Lux utiliza-se de um ingrediente para construir sua
imagem desde o início de seu surgimento: o glamour, porém a forma de apresentar esse
“encanto” foi sendo modificada por meio dos anos, e a ideia era sintonizar a
comunicação da marca com as aspirações da mulher moderna e seu estilo de vida, sem
que isso representasse menos glamour.
Com este novo slogan“ Somos todas Divas”, ao contrário, o objetivo foi
justamente mostrar como essa nova mulher, mais segura e dona de si, sabe lidar com as
situações inesperadas da vida real sem perder o bom humor, a elegância e a
sensualidade, características que deixaram de ser exclusividade das estrelas.
A publicidade caracteriza-se pela inovação, principalmente em linguagens, com
a finalidade de transmitir sua mensagem e persuadir o receptor a consumir o produto
que oferece. Está sempre na busca por novos meios de comunicação e linguagens que
sejam atrativas e conquistem o gosto do público. Ela conjuga a criatividade com essas
novas linguagens com o intuito de fazer com que as pessoas se deparem com anúncios
Anais Eletrônicos . 317

que chamem a atenção e gerem o interesse dos mesmos. Para satisfazer a demanda por
novos produtos ou simplesmente modificar os antigos, trazendo-os com uma
“roupagem” nova, devem realizar mudanças até mesmo na forma de divulgação dos
mesmos.
Nota-se, portanto, nesta peça publicitária, que a mesma propõe que as mulheres
devem, por meio da licença de Lux, buscar esse valor excessivo, o de ser querida,
desejada durante todo o tempo, realizando qualquer tipo de atividade, para cumprir o
papel de mulher sensual, de Diva.
As mulheres do anúncio da Lux são construídas como puras presenças de seus
estados de alma inebriados de bom humor e de sensualidade. As situações cotidianas
não as afeta, já que elas, como puras presenças de sensualidade, são sujeitos realizados,
em êxtase e felicidade inabalável. É dessa forma que se pretende contagiar o
enunciatário (mulher).
O que se produz e se focaliza são sujeitos de estado realizados, mulheres
poderosamente sensuais e divas completamente inebriadas de felicidade, presenças que
gozam harmonizadas com os valores socialmente dados como maiores: a sensualidade
permanente e duradoura e o glamour, graças ao objeto mágico e à licença de Diva Lux
Sensual. Essa estratégia procura manipular, pelo contágio com essas presenças, outras
pessoas a sentirem-se inebriadas de bom humor, sensualidade e glamour.
Entende-se que a marca Lux possui o seu papel sancionador, esse papel
representa as mulheres da sociedade com maior credibilidade, que aspire a ser uma Diva
Sedutora em tempo integral, sendo assim reconhecida também pela sociedade,
independente das situações vividas por elas diariamente ou não.
Como afirma Fiorin (2003), o estudo das correlações entre os planos de
conteúdo e de expressão de um texto permite não apenas refletir, com profundidade,
sobre o papel da percepção sensorial na produção do sentido, mas também compreender
melhor os textos poéticos (incluindo-se aqui as poéticas visuais), que se caracterizam
pela presença marcante do semissimbolismo; as semióticas sincréticas (caso, por
exemplo, dos anúncios publicitários impressos, cujo conteúdo é manifestado por
diferentes formas de expressão) 540.

540FIORIN,

J. L. Três questões sobre a relação entre expressão e conteúdo. Itinerários. Número
especial, 2003, p. 77-89.
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3Considerações Finais

Percebe-se a partir das publicidades analisadas neste artigo, o conteúdo
persuasivo porque se segue uma linha de campanha baseada principalmente com
oobjetivo demostrar como essa nova mulher, mais segura e dona de si, sabe lidar com as
situações inesperadas da vida real sem perder o bom humor, a elegância e a
sensualidade, características que deixaram de ser exclusividade das estrelas.
As peças publicitárias nos remetem ao papel de manipular o enunciador
persuade o enunciatário a crer na verdade do seu discurso, direcionando a sua
interpretação. Ao mesmo tempo, porém, submete-se ao enunciatário, subordinando suas
escolhas à representação que dele é construída. As relações que se estabelecem entre
essas duas instâncias da enunciação tornam-se possíveis por meio da instauração de um
contrato de veridicção, determinado por um conjunto de referências contextuais e
situacionais necessariamente inscritas no discurso.
A publicidade faz a mediação entre o produtor e o consumidor, passando a ser
um dos mecanismos fundamentais de sedução, despertando o desejo nos indivíduos para
adquirir os bens propagados por ela, vendendo não só o valor de uso, e sim vendendo
muito mais.
Para a semiótica francesa, a performance de um sujeito em busca de um objeto
de valor pressupõe a aquisição de uma competência, doada por um destinador
manipulador. As imagens transmitem uma mensagem que vai ao encontro do
consumidor a que a marca pretende atingir. Ele, ao identificar-se com essa imagem, terá
o desejo de vivenciar o espírito da marca. Um anúncio deve prender a atenção e o
interesse do destinatário, e ainda provocar o desejo de comprar e consumir o que lhe é
oferecido.
Vemos, então, o produto sendo sancionado positivamente para compra e uso. O
produto se torna objeto de valor com o qual o destinatário busca entrar em conjunção
pela sua valoração, ou seja, quando esse sujeito entra em conjunção com o objeto do
desejo: sua pele macia e naturalmente saudável para liberar a estrela que existe em você.
Lux se apresenta como um luxuoso sabonete de beleza, próprio para cuidar da
pele a um custo não muito elevado. A publicidade se vale da manipulação por tentação
de seu público alvo para divulgar e vender seus produtos. A sanção aqui entendida
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como o julgamento positivo dos destinatários acontece; a marca alcançou seus objetivos
foi crescendo com o passar do tempo e efetivada a conjunção com o objeto de valor: a
beleza.
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SEMIÓTICA DAS PRÁTICAS DE VIDA URBANA I

Elder Cuevas-Calderón (Universidad de Lima)

Analgésicos para la (in)seguridad
Sedative Solutions for (In)Security

Resumo:
Tanto la seguridad como la inseguridad han dejado de ser un problema local para convertirse en el común
denominador de varias ciudades. Es claro que las metrópolis de América Latina no son la excepción. Si
bien, antes se podía inferir un aire de hermandad, que no solo se quedaba en el umbral del idioma o de
ciertas costumbres, hoy en día dicha hermandad ha devenido mal-estar compartido. Los sentimientos de
zozobra e incertidumbre parecen haberse convertido en el nuevo denominador.
Más aún cuando, erróneamente se ha condenado a pensar por inseguridad solo a aquello que se vincula
con la criminalidad. Cuestión que allana su sentido cuando esta implica una categoría más amplia que
comprenden más variables en una amalgama de sentidos que llamamos inseguridad ciudadana.
Este escrito se concentra en observar las falencias generadas a partir de los planes de la inseguridad
ciudadana en Lima, Perú.

Palavras-Chave: Inseguridad. Ciudadanía. Violencia. Analgésicos. Semiótica.
Abstract:
Nowadays, security and insecurity are no longer a local problem; it has been extended to many cities in
the world. Of course, Latin American's capitals are not the exception. Besides of the common language
that Latin America shares, there was some sort of brotherhood that gathers all these countries, however,
this brotherhood has been changed, now it is sustained on its discontents. Anxiety and uncertainty are the
results of these discontents, and it seems to be the new common language that is shared in all Latin
America. Due to the erroneous bond that had gather insecurity with crime, it has turned into an unsolved
riddle. Even further, it has been doomed to watch the superficiality of the problems.
This essay is focus in Lima, Peru and how all the strategies to combat social insecurity had failed.
Keywords: Insecurity. Citizenship. Violence. Sedatives. Semiotics.
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INTRODUCCIÓN

Hace algunos años tras la muerte de Nelson Mandela el mundo quedó conmocionado.
Los mandatarios de varios países acudieron a rendir sus exequias. Cada uno de ellos
ofrecía un discurso que debía llegar a todos, más allá de la raza o la condición social, un
discurso que debía estar en sintonía de la promulgación discursiva de Mandela; en pocas
palabras, un mensaje universal en donde nadie podía quedar excluido. Por eso el
mensaje televisado contó con un intérprete de señas, así todos (incluido aquellas
personas que no podían escuchar) estaban invitados a ser parte de esta último evento.
Sin embargo, días después del funeral las controversias empezaron a surgir.
El reclamo de la comunidad sordo-muda denunciaba que el intérprete que se
hizo cargo de todos los discursos era un impostor. Toda la interpretación –sostienen los
entendidos- no fue más que un conjunto de señales inconexas cuyo contenido era
ausente. Ese hombre del cual los espectadores pensaban que permitía llevar el mensaje a
esa otra comunidad solo había estado agitando sus brazos al aire haciendo de este un
espectáculo del sin sentido. Más allá de lo anecdótico que podría resultar este episodio,
en ella yace una verdad incómoda. Este espectáculo no estaba pensado para los
sordomudos, estaba pensado para los oyentes y cuya finalidad no es la transmisión del
mensaje sino una puesta en escena desde nosotros y para nosotros.
Esta lectura que hace Slavoj Žižek541 es la metáfora y nuestro punto de partida
para este escrito. Al igual que este episodio, la inseguridad ciudadana se ha convertido
en la preocupación de gran parte de la población, razón por la cual, ante la marcada
ausencia de medidas que puedan contener el embate delincuencial, la sociedad civil
decidió zanjar con esto. Desde rejas hasta cercos eléctricos, pasando por cámaras de
vigilancia o hasta imágenes religiosas pintadas en la pared, pareciera que hemos
intercambiado seguridad por encerramiento, y con ello también nuestra libertad.
Pareciera entonces que el semblante de las ciudades se asemejarían más a los campos de
concentración que a la polis que añoramos. Sin embargo, escasos parecen ser los efectos
surgidos a partir de estas medidas.
Aunque son grandes los esfuerzos de la población civil para evitar el
crecimiento de la inseguridad ciudadana en el país, estériles terminan por ser las
ŽIŽEK, S. The ‘fake’ Mandela memorial interpreter said it all. The Guardian. Disponible en:
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/16/fake-mandela-memorial-interpreterschizophrenia-signing> Acceso en: 15 en. 2017.
541
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medidas disuasivas. El mensaje, al igual que en el memorial de Mandela, parece ser
esquivo al destinatario, parece estar relleno de señales inconexas, y cuya puesta en
escena no está pensada para contener la ola delincuencial sino para contener nuestros
propios temores. En síntesis, nos encontramos en la misma posición del intérprete de
señas; emitimos mensajes, agitamos las manos, parecemos estar diciendo algo, pero en
realidad solo entregamos un puñado de signos carentes de significado.
Razón por la cual nuestra investigación busca hurgar en esas señales inconexas,
en esa puesta en escena que mira a la ciudad pero no a los ciudadanos y cómo estas han
devenido analgésicos para la inseguridad.

I.

FORTALEZAS IMAGINARIAS

Si algo hemos aprendido de Foucault542 es cómo la delincuencia, los crímenes, el miedo
y el control policial son elementos interdependientes que se hilvanan para germinar en
los cuerpos deseos de ser vigilados. Y es que mientras exista en esos cuerpos la noción
de un peligro interno y permanente, el canje generado -a modo de costo de oportunidades el de la libertad por seguridad. De esa forma, nuestra arena de convivencia se ve
intervenida por diversos tipos de manifestaciones que empiezan a entretejer una red de
dispositivos de seguridad. Una cadena de signos en los espacios públicos y privados que
evidencian la invocación de un Argos Panoptes. En otras palabras, es la invocación por
un gigante cuyos ojos puedan estar en todos los lugares, ser parte de todo, pero
principalmente saber actuar frente a todo; es la búsqueda del vigilante efectivo. Así esta
invocación se traduce en nuestros tiempos en formas que emulen su eficacia y que –en
teoría- sirvan para i) prevenir, ii) contrarrestar y iii) disuadir el crimen. Sin embargo, de
poco o nada parece haber servido el montaje de todos estos ojos. Entonces frente a esta
paradoja, se nos invita a pensar, si bien el crimen se concentra en la complicidad de la
oscuridad, la desolación de los lugares, la inexistencia de la ley, por qué estos
dispositivos no han podido cumplir con sus objetos. Por qué a pesar de que se ha
implementado mayor alumbrado público, la vigilancia de la policía local junto con la
privada se ha redoblado y la presencia del Estado es más frecuente, la construcción de

542

FOUCAULT, M. Las redes del poder. Buenos Aires: Prometeo, 2014.
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estos dispositivos no están cumpliendo con sus objetivos.543 ¿No será acaso que esta
inefectividad está relacionada con la lateralidad de observación que tenemos sobre la
inseguridad? ¿No será acaso que estamos combatiendo una criminalidad inexistente?
¿No será acaso que estamos combatiendo a nuestros propios temores? Así las preguntas
que nos debemos hacer son evidentes, ¿para quiénes son estas señales? ¿Qué estamos
diciendo con ellas? Pero principalmente, ¿por qué nos sentimos inseguros?
Ya sea con las cámaras de seguridad, vigilantes privados, bocinas de alarmas en
las calles, imágenes religiosas, la ciudadanía se ha esforzado por crear –o al menos
emular- fortalezas; lugares en donde la desesperación por hacer visible cada dispositivos
de seguridad, en vez de ser entendidos como una consecuencias al problema de la
inseguridad, deben ser entendidos como un grito de angustia puesto que su efectividad
no se traduce a la realidad. Con una tasa de criminalidad que desciende y una tasa de
victimización que aumenta, podemos observar que a pesar de forjar tales fortalezas
“impenetrables” nos sentimos cada vez más inseguros. Así la vulnerabilidad de su
fortificación nos permite entender el carácter imaginario con el que fueron construidas.
En ese sentido, las fortalezas imaginarias son simulacros de lugares seguros, territorios
atiborrados de dispositivos inertes, ciudades saturadas de analgésicos para los
ciudadanos y no para la ciudad. En ese sentido, en primera instancia se ha tomado como
punto de partida la simulación de la inseguridad, sus efectos más visibles para luego
construir el simulacro del lugar seguro. Sin embargo, es la distancia entre el espacio al
que se hace referencia del que se habita lo que genera esta aporía. Así en colindancia
con Baudrillard544, es la simulación de la inseguridad el mapa que precede al territorio y
por sus efectos, esta simulación no corresponde a una referencia o sustancia sino a la
generación de modelos de algo sin origen ni realidad.

Razón por la cual, la

construcción de dispositivos de seguridad se ha gestado sobre un mapa imaginario en
donde el posible agresor es producto de la negatividad del que lo enuncia. Es un efecto
de sentido creado desde una simulación, y por lo tanto, es el cierre, el límite, el umbral,
del hacer lógico de la víctima. En otras palabras, las coordenadas del agresor no son
dadas por el agresor sino son dadas por aquello que excedería el hacer de la víctima. De
allí que ante las nuevas modalidades de criminalidad, la sorpresa (la carencia de

543

A fin de no generar lecturas erróneas, al hacer referencia a presencia lo proponemos no como la
ubicación física del Estado que se hace presente en cada uno de los problemas sociales sino la ilusión de
llegada, el manto que se extiende sobre los casos de inseguridad.
544
BAUDRILLARD, J. Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós, 1978.
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advertencia, la falta de imaginación en ese tipo de acto delincuencial) se convierte
aquello que amplía el espectro del victimario De ese modo, al igual que la metáfora
propuesta en la introducción, queremos transmitir un mensaje; sin embargo, lo único
que hemos conseguido son un puñado de señales inconexas, delirantes, que al igual de
lo sucedido con el intérprete en el funeral de Mandela, responde a un ataque de
esquizofrenia, y no a una plena interpretación de lo que pretendemos advertir. Sin
embargo, allí radica la otra cara del problema; la obsesión por las señales evidentes.

II.

(D)EFECTOS SECUNDARIOS

Propongamos el siguiente escenario. Frente a un hombre sospechoso de robar en el
trabajo, cada tarde cuando abandona la fábrica, los vigilantes inspeccionan la carretilla
que lleva. La fiscalización es larga. Revisan hasta el mínimo detalle. Sin embargo,
nunca encuentran nada. Después de tiempo el hombre deja de ir a trabajar, y con esta
ausencia los vigilantes comprendieron el modus operandi. ¿Qué robó ese trabajador?
Extrañados se preguntaban una y otra vez qué pudo ser si día a día la inspección de la
carretilla era tan exhaustiva que resultaba imposible cualquier fechoría. Finalmente
descubren lo sucedido: lo que el trabajador estaba robando eran las carretillas.
Con esta ilustración no queremos acusar a nadie de ser el ladrón de las carretillas
sino acusar la miopía que se gesta con los dispositivos de seguridad. Si ya habíamos
sostenido que las señales construidas se convierten en propuestas para encandilar los
ojos de los ciudadanos -tratando de hacer de ellas un mensaje para la ciudad pero que en
ese proceso devienen analgésicos para la inseguridad ciudadana; no es gratuito que
nuestros ojos encuentren en los crímenes las señales más evidentes de las
manifestaciones de inseguridad.
Ahora bien, es innegable que en Perú -al igual que muchos países de
Latinoamérica- frente a la escalada de la inseguridad ciudadana, los reflectores se
concentren en la tasa de criminalidad como su síntoma más evidente. Esto junto con la
tasa de victimización se convierten en los puntos neurálgicos que absorben la
inseguridad ciudadana como un problema encausado solo en delincuencia. Sin embargo,
este tipo de tratamiento reduce la inseguridad a un solo fenómeno. Y es que al ser una
categoría que alberga diferentes tipos de fenómenos, su espectro también se extiende a
la precariedad de la convivencia y la violencia cotidiana. Sin embargo, parecemos estar
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obsesionados con los rasgos evidentes de la inseguridad. Buscamos en la superficie de
la carretilla; sin embargo, no anotamos –así como los guardias de la obra- que el
problema ocurre frente a nuestros ojos, y lo más preocupante es que pasa totalmente
inadvertido.
Y es justamente aquí donde radica el problema fundamental, en la obsesión de aquello
que solo podemos ver. Dicho de otra forma, repartimos nuestra obsesión por lo visible
entre aquellos i) conocimientos-conocidos, ii) conocimientos-desconocidos y iii)
desconocimientos desconocidos. Así estos conocimientos-conocidos son el nutriente
principal de todos los planes de seguridad ciudadana, son las amenazas, las certezas ya
cartografiadas en torno al crimen. Si seguimos la metáfora de la carretilla, sería la
búsqueda de los instrumentos de la obra, aquello que está inventariado y que puede ser
entendido como un posible objeto de robo y como tal, se puede generar un plan para
contrarrestarlo. Pero la obsesión no solo se queda allí, amplía su espectro hacia los
riesgos, y como tal a esos peligros latentes pero aún desconocidos. Son los
conocimientos-desconocidos, aquellos que sabemos que existen, que están
cartografiados, que sabemos que en cualquier momento pueden estallar, pero aún así es
arcano. En otras palabras, un saber desconocido.
Y junto con ello se anexas los desconocimientos-desconocidos que son el reservorio de
los miedos, la angustia absoluta de desconocer incluso lo desconocido, lo ominoso,
aquello que ni siquiera se logra pensar como un posible ataque. Si somos detallistas,
podremos observar que a esta relación la falta un elemento. Aquel que los puntos
ciegos, e inaccesibles, a los planes de seguridad, y en donde tal vez esté el proceso de
deconstrucción: los desconocimientos-conocidos. Y es que justamente, estos
desconocimientos-conocidos son los lugares comunes, las reacciones espontáneas, las
repeticiones infinitas en donde la naturalidad de su acciones están allí y no la podemos
advertir pues ya es parte de nuestro panorama.
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Ahora bien, al haber hecho mención de la miopía que ocluye la inseguridad
ciudadana es justamente porque parte de los conocimientos. De esa forma, esperamos
las causalidades, los efectos secundarios de la inseguridad; sin embargo, no anotamos
que estos efectos se convierten en defectos de observación, y por lo tanto, de
enunciación. Si ya antes hicimos mención de la construcción de señales inconexas, es
justamente porque todas estas parten del conocimiento, de la receta, del fantasma y su
consecuencia. De esa forma, el enunciatario de este proceso no es el posible
delincuente, sino el mismo usuario que lo ha creado. De esa forma, las fortalezas
imaginarias no solo nos narran el perímetro que se anhela proteger sino también el
perímetro que el ciudadano tiene concebido como inseguro o vulnerable; y aunque
vayamos hacia los desconocimientos-desconocidos, estos serán la guía de la angustia, la
del horror del vacío, y por tanto, especular.
En una ciudad en donde la afamada “mano dura” se convierte –en teoría- en la
petición popular en donde la búsqueda de punición se extiende a niveles que exceden la
justicia y se adscriben a la venganza, podemos advertir que las políticas contra la
inseguridad se tejen alrededor de los fantasmas de los ciudadanos, y que tiene como
resultado la creación de un suplemento obsceno del poder que se alimenta de la
violencia y el miedo. Pero no solo queda allí sino que se ha instaurado como la energía
que da paso a la construcción de medidas de contención.
De esa forma, si es el miedo es el combustible que alimenta la demanda por
nuevos o mejores dispositivos de seguridad, combatir la violencia subjetiva (aquella
experimentada en contraste del estado “normal” de las cosas) encubre un se ha
entendido como el orgánico decurso para la obtención de los objetivos. Razón por la
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cual, invocamos más control de nuestras vidas sin poder acusar la invasión de nuestro
espacio propio.
Creemos que vivimos como superstes de la inseguridad ciudadana; y que como
tal la experimentamos en carne propia. Sin embargo, no anotamos que el tratamiento
que hacemos de la inseguridad es desde la posición de un testis, una posición que
observa los eventos manera impersonal, distanciado, que observa dos partes en conflicto
como ajenas y que como tal cree poder ayudar a combatirla. Si seguimos con esta
diferencia que anota Benveniste545 se convierte en sintomático el uso de las cámaras en
la ciudad. Pensemos entonces en cómo estas son testigos mudos de la inseguridad, y que
por lo tanto, a pesar de su instalación la inseguridad no disminuye.
Así debemos entender que estamos ante un problema grave y estructural. Si
tenemos dispositivos cuya enunciación ni por asomo encuentra a su destinatario que
busca, programas contra la inseguridad que solo acusan lo que conocen y cuyo
tratamiento es el de testis, debemos empezar a entender cómo estos elementos y
estrategias nos ha conllevado al ejercicio del ver y callar. Vemos solo aquello que es lo
más evidente, y callamos no por miedo sino porque no vemos más allá de las señales
evidentes (violaciones, asaltos, hurtos). Así nuestro umbral de sensibilidad ante la
inseguridad ciudadana se amplía, abriéndonos una brecha peligrosa en su asimilación.
De esa forma, nuestro órgano visible está empezando a cambiar, está empezando
a hacer invisible ciertos signos de violencia, naturalizándolos, haciéndolos parte de la
vida cotidiana. En ese sentido, si tomamos la vista como punto de partida para anotar
aquello que es lo cotidiano, debemos ponerlos a pensar cómo estas políticas han
empezado a extender los umbrales de tolerancia hacia nuestro órgano visible. Si para
nuestros ojos desnudos los rayos ultravioletas e infrarrojos son imperceptibles, del
mismo modo, existen hechos (rayos) que pasan frente a nuestros ojos pero que no son
percibidos. El problema no es solo la incapacidad de verlos sino cómo estos son sacados
de los umbrales y naturalizados en hechos de violencia que devienen cotidianos.

CONCLUSIONES
Si algo ha acontecido en los últimos años en la ciudad de Lima son las campañas
llamadas Chapa tu choro y déjalo paralítico y luego, la compaña consecutiva, mata tu
545

BENVENISTE, E. Le vocabulaire des institutions indo-européennes, vol. 2: Pouvoir, droit, religion.
Paris: Minuit, 1969.

Anais Eletrônicos . 328

choro. 546 En la consecusión de los nombres de ambas campañas podemos advertir el
problema con el que nos enfrentamos. De atrapar a matar evidencia cada vez más el
estado de excepción –en términos de Agamben547- devino norma. Pero aún más, nos
devela que la noción de justicia es inexistente, que la desconfianza gobierna la decisión
de entregar al sistema jurídico a un ladrón y que el derecho está suspendido. Hemos
pasado entonces de la búsqueda de justicia a la venganza.
Pareciera entonces que nos hemos sumido en la trama de un Western, y que esto
se nos va a ir de control. Peor aún con las nuevas medidas del Ministerio del Interior en
donde, al mejor estilo de estos filmes, se ofrecen recompensas por la entrega de
delincuentes. Por eso, mientras tengamos este cúmulo de situaciones, podemos afirmar
sin temor a equivocarnos que este es un loop del cual salir requiere dejar de fijarnos en
las consecuencias, pues si tratamos de proponer una solución, lo único que se generará
son soluciones inmediatas, contenciones de flujos aislados, cuando tenemos un aluvión
a cuestas.

546

A fin de dejar en claro la frase, ya que emplea modismos de uso peruano, la frase significa: Atrapa a tu
ladrón, y déjalo paralítico (inválido). En la segunda frase mata tu choro, es claro que la frase hace
mención a ajusticiar al ladrón que ha sido encontrado infraganti en el acto delictivo.
547
AGAMBEN, G. Estado de excepción. Homo sacer II. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editoria, 2005.
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Dispositivos de seguridad en los conjuntos residenciales de Lima.
Entre las interacciones arriesgadas y los procesos de acomodación548.

Dispositivos de segurança nos conjuntos residenciais do Lima.
Entre as interações arriscadas e os processos de acomodação.

Security device in residential areas in Lima.
Between risky interactions and accommodation process

Resumen:
Las prácticas sociales y culturales han sido objeto de estudio por parte de la semiótica desde hace mucho
tiempo. En la actualidad contamos con dos aproximaciones teóricas que recogen muchos años de
reflexión y aplicación. Por un lado tenemos el trabajo de Eric Landowski desde una perspectiva
sociosemiótica y por otro lado tenemos el trabajo de Jacques Fontanille desde una perspectiva cultural.
Para la presente reflexión nos preguntamos si las nociones de interacción arriesgada y proceso de
acomodación de ambos autores, son conceptualizaciones que se excluyen, se complementan o coexisten
entre sí. ¿Qué distancias establecen la categorización disciplinaria social y cultural? ¿Las perspectivas
ideológicas separan o integran ambas perspectivas? Para responder a nuestra pregunta tomaremos como
caso de estudio la reciente emergencia de dispositivos de seguridad en la ciudad de Lima como respuesta
a la creciente ola de inseguridad urbana. Los resultados señalan una complementariedad e integración
producto del origen fundacional de ambas perspectivas teóricas: Greimas.
Palabras clave: Sociosemiótica. Cultura. Prácticas. Interacciones. Seguridad.

Resumo:
As práticas sociais e culturais têm sido estudadas pela semiótica por um longo tempo. Hoje temos dois
abordagens que recolhem muitos anos de reflexão e aplicação. Por um lado, temos o trabalho de Eric
Landowski a partir de uma perspectiva sociossemiótica e, por outro lado, temos o trabalho de Jacques
Fontanille a partir de uma perspectiva cultural. Na presente reflexão nos perguntamos se as noções de
interação arriscada e processo de acomodação dos autores, são conceituações que se excluem, se
complementam ou coexistem entre eles. Que distâncias estabelecem as categorizações sociais e culturais?
Será que as perspectivas ideológicas separam ou integram? Para responder a nossas perguntas nós
tomaremos como estudo de caso o recente surgimento de dispositivos de segurança, na cidade de Lima,
em resposta à crescente onda de insegurança urbana. Os resultados apontam a uma complementaridade e
integração produtos de origem de ambas perspectivas teóricas: Greimas.
Palavras-Chave: Sociossemiótica. Cultura. Práticas. Interações. Segurança.
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La presente exposición forma parte del estudio: Dispositivos de seguridad en la metrópoli. Auspiciada
por el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima.
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Abstract:
The social and cultural practices had been study objects by semiotic long time ago. Currently we have
two approaches that take several years of thoughts and applications. In one hand, we have the research of
Eric Landowski from sociosemiotic perspective. In the other hand, we have the research of Jacques
Fontanille from cultural perspective. For the present paper we inquire ourselves if the notions risky
interactions and accommodation process of both authors are conceptualizations that exclude, complement
or coexist. What distances do the social and cultural disciplinary categorization establish? Do ideological
perspectives divide or integrate both approaches? To answer our questions, we will take as a case study
the recent emergency of security devices in the city of Lima in reaction to the growing wave of urban
insecurity. The results point in the sense of a complementary and integration approaches brought about
foundational origin: Greimas.
Keywords: Sociosemiotics. Culture. Practices. Interactions. Security.

La reflexión teórica en torno a una semiótica de las prácticas se extiende con
mucha antelación. Recordemos la necesidad esbozada por Saussure en torno a la
disciplina lingüística por su imposibilidad de abordar los fenómenos del lenguaje en los
rituales y la necesaria integración de las ciencias del lenguaje a la vida social a través de
la semiología549. Entre las innumerables ilustraciones contamos con la desarrollada por
Courtés para explicarnos las correlaciones entre expresión y contenido en el caso de un
cortejo fúnebre550 y el emblemático estudio de Jean Marie Floch sobre los usuarios del
metro de Paris551. Dichos estudios nos muestran una permanente interrogante en torno a
las prácticas semióticas. Inicialmente, la práctica fue conceptualizada como “procesos
semióticos reconocidos en el mundo natural” con el añadido de presentarse como
“series significantes de comportamientos somáticos organizados” 552 . En ese sentido,
también contamos con una rica tradición de estudios etnosemióticos y sociosemióticos
que nos permiten configurar trayectos hacia el punto actual.
Más allá de los dispositivos de seguridad, el presente artículo intenta reflexionar
dentro del campo de la teoría de las prácticas semióticas, las nociones de interacción
arriesgada y la del proceso de acomodación. Ambas nociones proceden de perspectivas
diferentes y que arriesgadamente intentamos ponerlas juntas. Como lo declara
Fontanille, ambas posiciones son diferentes en tanto opciones ideológicas divergentes.
549

SAUSSURE, F. Curso de lingüística general. Traducción A. Alonso. Madrid: Alianza Editorial, 1998,
p. 32.
550
COURTÉS, J. Análisis semiótico del discurso. Del enunciado a la enunciación. Traducción E. Ballón.
Madrid: Gredos, 1997, p. 37-54.
551
FLOCH, J. M. “¿Es usted agrimensor o sonámbulo?”. En: FLOCH, J. M, Semiótica, marketing y
comunicación. Bajo los signos, las estrategias. Barcelona: Paidós, 1993, p. 37-65.
552
GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje.
Traducción E. Ballón y H. Campodónico. Madrid: Gredos, 1990, p. 312-313.
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No obstante, ambos autores se mantienen leales a la tradición greimasiana. Landowski
en su primer ensayo de sociosemiótica organiza la historia de la Escuela de París bajo la
figura de las olas, mostrándonos la evolución de la teoría553. Mientras que Fontanille en
el marco del modelo que diseña, menciona dos escuelas como referentes: la Escuela de
Tartú y la Escuela de Paris, señalando que en el proyecto científico semiótico hay lugar
para la singularidad y coloca a Landowski como un ejemplo de ello554. Tal vez, el título
que acompaña a esta presentación pudo llamarse entre Landowski y Fontanille.
¿Qué podemos aprender de la relación teórica de ambos autores? ¿Es válido
personalizar la teoría hasta este nivel? Landowski y Fontanille son solamente apellidos,
nuestro interés está en sus estrategias teóricas y cómo ellas nos permiten comprender el
funcionamiento de un conjunto significante específico que en la actualidad todos
estamos envueltos: los dispositivos de seguridad para controlar el miedo que nos
produce el entorno urbano en el que vivimos. Semióticamente podemos preguntarnos
¿estamos ante una confrontación o complementariedad de la disciplina? ¿las nociones
de interacción arriesgada y proceso de acomodación son equiparables, complementarias
o totalmente excluyentes entre sí? ¿qué papel juega la categorización política o cultural
en el plano de la disciplina? ¿el vínculo fundacional de origen proporciona un elemento
integrador entre los aportes teóricos de la perspectiva sociosemiótica y la de una
semiótica de la cultura?

1 Las prácticas como interacciones arriesgadas

La construcción progresiva de un modelo sociosemiótico lo encontramos en los
tres ensayos de Landowski555. Más allá del autor, lo que tenemos es la proyección de un
área de estudio en donde las prácticas ocupan un papel fundamental. Sin embargo, la
constitución consolidada del modelo lo encontramos en una obra posterior titulada
Interacciones Arriesgadas. En la obra mencionada se configura un modelo integrador
para comprender el funcionamiento discursivo de las prácticas en las cuales a las
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LANDOWSKI, E. Sociedad figurada. Ensayos de sociosemiótica. Traducción G. Hernández. Puebla:
Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 10-14.
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FONTANILLE, J. Prácticas semióticas. Traducción D. Blanco. Lima: Universidad de Lima, 2014, p.
255-257.
555
Los tres ensayos a los que hacemos referencias son: A) Sociedad Figurada. LANDOWSKI, E. Op.
Cit., 1993. B) Presencias del Otro. LANDOWSKI, E. Presencias del Otro. Traducción D. Blanco.
Lima: Universidad de Lima, 2007. C) Pasiones sin nombre. LANDOWSKI, E. Pasiones sin nombre.
Traducción D. Blanco. Lima: Universidad de Lima, 2015.
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tradicionales interacciones conceptualizadas por la tradición disciplinar -programación
y manipulación- incorpora dos nuevas formas de interacción por explorar –ajuste y
asentimiento-556. Su estrategia fue ampliar e integrar.
En primer lugar, centra como objetivo principal de la sociosemiótica a las
interacciones entre sujetos individuales y/o colectivos. Llama la atención sobre la
capacidad del discurso de actuar y hacer actuar, y precisa que la característica política
de un discurso no se encuentra en el género sino en la capacidad transformadora de las
relaciones intersubjetivas557. Es así, que un mensaje presidencial o una discusión entre
dos vecinos por cualquier conflicto poseen una dimensión política en tanto el discurso
configurado como situación semiótica implica la transformación en las subjetividades
de los actores involucrados. Las condiciones de existencia y ejercicio del poder no están
sujetas a un género discursivo específico sino que se extienden a la amplia gama de
interacciones sociales captadas como una situación semiótica.
En un segundo momento, se profundiza la presencia del Otro como una
dinámica interactiva. La construcción del Otro o alteridad implica a su vez la
construcción de la normalidad o identidad. El modelo es sumamente enriquecedor en la
medida que no plantea la existencia de un Otro como una especie única sino más bien
diversa. En esa interacción entre alteridad e identidad nos encontramos con diversas
versiones del Otro (Camaleón, Dandy, Oso y Snob). Asimismo, la distintas versiones
del Otro configuran formas diferentes de interacción: la asimilación, la admisión, la
segregación y la exclusión558.
Las reflexiones y discusiones desembocan en el modelo de interacciones
arriesgadas. En ella incide en su carácter de prolongación de la teoría semiótica general
y una liberación de las virtualidades de la teoría. No niega ni renuncia al pasado sino
que suma y agrega dos regímenes interactivos, el ajuste y el asentimiento. Sobre este
último fue inicialmente denominado como accidente y siendo coherente con el principio
de ajuste, convino en que un término más apropiado para el régimen contrario a la
programación era el del asentimiento559.

2 Las prácticas como procesos de acomodación
556

LANDOWSKI, E. Interacciones Arriesgadas. Traducción D. Blanco. Lima: Universidad de Lima,
2009.
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LANDOWSKI, E. Op. Cit., 1993, p. 7-9.
558
LANDOWSKI, E. Op. Cit., 2007.
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En el marco del modelo propuesto por Fontanille, el autor se interroga por el
estatuto de la semiótica en el marco de las ciencias y como práctica productora de
conocimiento. Como avance en el desarrollo de un modelo teórico general retoma la
concepción de cultura bajo la perspectiva de la interacción siguiendo los estudios de
Lotman 560 . La iniciativa en el diseño de un modelo de Prácticas Semióticas al que
denomina recorrido generativo del plano de la expresión se halla plenamente enfocada
en el objetivo de un estudio de la cultura.
El modelo denominado Prácticas Semióticas, articula seis niveles de pertinencia
o planos de inmanencia en permanente interacción con el plano del contenido. Los
signos, los textos, los objetos, las escenas prácticas, las estrategias y las formas de vida
configuran niveles de análisis que se relacionan entre sí bajo el principio de
integración 561 . Para el objetivo de nuestra propia reflexión, concentraremos nuestra
mirada en el nivel de pertinencia de las escenas prácticas, en particular, lo que
denomina como proceso de acomodación.
El plano de inmanencia de las escenas prácticas no es equivalente a la situación
semiótica. Señala que “siguiendo a Landowski, la situación semiótica no puede ser
sometida a un análisis continuo”562, razón por la cual considera importante diferenciar
en su modelo el plano de las escenas prácticas y el plano de las estrategias. Asimismo,
señala que la situación semiótica tampoco es equivalente a contexto. Las escenas
prácticas suponen una enunciación en acto y la conceptualiza como un proceso abierto
que pone en relación varios roles actanciales. Para el caso de las escenas prácticas
considera importante diferenciar dos niveles de análisis: la escena predicativa y los
procesos de acomodación. La escena predicativa corresponde a la noción de forma
sintagmática de signos, textos y objetos; mientras que el proceso de acomodación es la
sustancia de la estrategia, en donde la práctica se confronta con otras prácticas563.
El proceso de acomodación entendido como una confrontación entre prácticas es
ilustrada como la búsqueda de una solución y la organiza en etapas: falta de sentido,
esquematización, regulación y acomodación. La falta de sentido es la emergencia de la
560

FONTANILLE, J. Medios, regímenes y formas de vida. Traducción O. Quezada. Contratexto, Lima,
n. 21, 2013, p. 66. La versión original francesa la podemos encontrar en: FONTANILLE, J. “Médias,
Régimes et formes de vie”. En De Oliveira, A.C. (Ed.) Interações Sensíveis, São Paulo: Centro de
Pesquisas Sociossemióticas, 2013, p. 131-148.
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confrontación entre prácticas. Las prácticas no se conciben de manera aislada sino en
permanente interacción con otras prácticas a las que denomina alteridad. La
esquematización es la búsqueda de un esquema organizador del caos. La regulación es
la proyección de una solución para la optimización de la práctica. La acomodación es
conformación de un conjunto de prácticas coherentes aplicada en acto564.
Llegado a este punto podemos observar como ambas perspectivas introducen la
noción de interacción como un elemento central de sus estrategias teóricas. La
interacción entre sujetos y objetos desde un punto de vista sociosemiótico, también es
retomada como interacción entre culturas e interacción entre prácticas desde el punto de
vista de un recorrido generativo del plano de la expresión. En esa misma línea
encontramos recurrencias en torno a la noción de alteridad. Cabe retomar y parafrasear
nuestras preguntas en la parte introductoria, ¿estamos ante una confrontación o
complementariedad a pesar de las diferentes áreas disciplinarias que declaran los
pensadores (social, política o cultural)? En el itinerario de desarrollo y discusión teórica,
¿la noción de interacción y alteridad se han convertido en principios y lugares de
encuentro de la disciplina? ¿el sello de origen está cumpliendo un rol integrador de las
perspectivas puestas en discusión? Para responder a nuestras interrogantes se hace
necesario poner a prueba los modelos o parte de ellos.
3 Residir en Lima: entre el boom inmobiliario y la percepción del miedo

Con motivo de estas interrogantes y como parte de un estudio sobre la
inseguridad urbana en Lima, hemos desarrollado un análisis de los dispositivos de
seguridad enfocado en las áreas residenciales de la ciudad. En las últimas dos décadas,
el crecimiento económico del Perú ha desarrollado un avance acelerado. Sin embargo,
este crecimiento se ha concentrado con mayor intensidad en la ciudad de Lima como
parte de un boom inmobiliario. A la par del boom inmobiliario desde hace una década se
observa un incremento significativo de la inseguridad expresada sobretodo en la
percepción de inseguridad. La percepción se incrementa un 15% entre 2010 y 2014 con
la paradoja de una disminución de la tasa del delito del 12.2%565.
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Con respecto a la inseguridad urbana, su estudio enfrenta una serie de
dificultades y paradojas. En el caso peruano contamos con dificultades para la medición
del delito y la violencia. La tasa del delito obtenido de fuente oficiales no es confiable
dada la existencia de ocurrencias que no se denuncian por la desconfianza que existe
con las instituciones competentes en materia de seguridad 566 . Cabe anotar que la
expresión “inseguridad ciudadana” abarca fenómenos de diferente índole: hurto,
secuestro, violencia doméstica, lavado de activos, tráfico de drogas, etc. La inseguridad
es la expresión englobante del malestar urbano. Si bien la tasa de percepción de
inseguridad se ha incrementado notablemente, ello ha traído como consecuencia la
privatización de la seguridad manifestada en la contratación informal de agentes de
seguridad, la colocación de barreras que impiden la libre circulación en la calles y la
colocación de cámaras de vigilancia.
Los hallazgos presentados corresponden al uso de los dispositivos de seguridad
en las áreas residenciales. Entendemos por dispositivo de seguridad a todo cuerpoobjeto que es colocado como medida de protección. En ese sentido, abarca desde
personas que ejercen algún tipo de vigilancia, casetas de control, artefactos tecnológicos
como alarmas o cámaras de video vigilancia, barreras para gestionar el tránsito (muros,
rejas, vallas, mallas, etc.) y objetos de protección (plantas, imágenes religiosas,
animales). El abanico de dispositivos es bastante amplio y la finalidad de protección así
como la amenaza puede ser real como imaginaria.
Las áreas residenciales las hemos definido como la agrupación de vecinos y sus
familias en un área geográfica. Las escalas son importantes en tanto pueden abarcar
desde un distrito (demarcación oficial) o un barrio (demarcación sociocultural). Nuestro
objetivo ha sido el trabajo en la escala de mínima que denominamos comunitaria. Esto
es, un conjunto de vecinos cuyas viviendas comparten un área geográfica común y
además tienen derecho a áreas comunes que no son de carácter público. Aun así, esta
acotación nos mostró una variedad de espacios con estas características: conjuntos de
edificios residenciales o un bloque de viviendas unifamiliares. La organización
residencial en Lima es heterogénea.
Para el trabajo de campo, inicialmente se seleccionaron áreas residenciales
ubicadas en los niveles socioeconómicos alto, medio y bajo de acuerdo a la

Mujica, J. “Problemas y consideraciones básicas sobre la medición del delito en el Perú”. En W.
Jungbluth (comp.). Perú hoy, Perú subterráneo. Lima: Desco, 2013, p. 159-178.

566

Anais Eletrônicos . 336

segmentación que desarrolla APEIM 567. No obstante, para efectos de este reporte se
decidió trabajar con los segmentos extremos que a pesar de la diferencias
socioeconómicas representan a la Lima moderna. Los hallazgos en el nivel
socioeconómico C, mostraron diferencias significativas con respecto a los demás
sectores y el desarrollo del trabajo de campo no reunió los requisitos de rigurosidad que
sí tuvieron los segmentos extremos. El trabajo de campo involucró observaciones en el
terreno y entrevistas semiestructuradas al vecino responsable de organizar la seguridad
de la comunidad. Asimismo, los segmentos extremos revelaron diferencias y
semejanzas significativas.
Con respecto al trabajo de campo es menester señalar a modo de precauciones
las siguientes consideraciones metodológicas. Si bien se hace uso de herramientas
propias del ejercicio etnográfico, nuestro objeto de estudio es fundamentalmente
semiótico. Usualmente se toma a la semiótica aplicada como una herramienta para
trabajar perspectivas antropológicas o sociológicas. En este caso operamos de manera
inversa, hemos hecho uso de herramientas etnográficas para trabajar nuestra reflexión
semiótica. En ese sentido, hemos de considerar la implicancia del investigador
semiótico en el estudio de las prácticas que nos convoca. No podemos ignorar la
posición del investigador como observador, entrevistador e intérprete del discurso a ser
analizado.
En el caso específico de la observación, las visitas recurrentes nos han ofrecido
cierta familiaridad o cercanía, pero ella nunca es perfecta. El investigador no deja de ser
un extraño o en el mejor de los casos un visitante. Esto cobra mayor relevancia en las
áreas residenciales y su relación con los dispositivos de seguridad. El investigador
ocupa el rol del extraño que eventualmente causa miedo o sospecha. Así, la experiencia
de ser vigilado, observado y bloqueado deja de ser una relación de observador distante y
objetivo, sino más bien implicado en la práctica semiótica. No se ubica como aquél que
siente miedo, sino como aquél que es objeto de desconfianza. El investigador es la
amenaza.

567

APEIM diferencia cinco niveles socioeconómicos en Lima (A, B, C, D y E). Desde el nivel socio
económico A que representa al sector poblacional con mayores ingresos, la escala va decreciendo siendo
el nivel socioeconómico E el de menores ingresos y acceso a servicios básicos. Asociación Peruana de
Empresas de Investigación de Mercados (APEIM). Niveles socioeconómicos 2015. Disponible en:
<http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2013.pdf>. Acceso en: 15
mar. 2016.
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En el caso de las entrevistas que se tomaron a aquellos vecinos que por decisión
comunitaria asumieron la responsabilidad de organizar la seguridad del área residencial,
el investigador ocupa una posición. No podemos ignorar que la entrevista produce
información y dos roles actanciales en interacción: entrevistador y entrevistado. Hemos
de concebir la entrevista como una interacción arriesgada o como una práctica
semiótica. En ese sentido, cobra relevancia el espacio en donde se efectúa la entrevista
que para efectos prácticos siempre fue seleccionado por el entrevistado (sala común del
edificio, centro laboral, sala del hogar).

4 Hacia una semiótica de las prácticas de seguridad

Los hallazgos del estudio señalan que la administración del espacio requiere la
regulación de la prácticas que en ella se dan y esto adquiere rasgos particulares cuando
se gestiona la prácticas en razón de la seguridad. La observación y entrevistas señalan la
presencia de los siguientes dispositivos: cercado del área residencial, control y registro
en el acceso de los no residentes, colocación de una o varias barreras de acceso,
contratación de porteros y rotación de seudo vigilantes, instalación de cámaras de video
vigilancia y regulación de las actividades sociales tanto en el ámbito privado como
semiprivado.

4.1 Interacciones riesgosas

Desde el punto de vista sociosemiótico y tomando en cuenta los regímenes de
riesgo, la primera experiencia de la que puede dar cuenta el investigador es la variedad
de barreras que se colocan como medidas de seguridad. En el nivel socioeconómico A,
la barrera que limita y cerca el conjunto residencial conformado por dos edificios
impone una interacción de demarcación entre el espacio público y el espacio privado, a
ello se agrega el bloqueo del acceso entre un espacio y otro. La finalidad es impedir que
el OTRO ingrese a NUESTRA propiedad. En el nivel socioeconómico D, la barrera
opera de la misma manera. Si bien guardan similitudes también encontramos
diferencias. La concentración poblacional es mayor en el nivel socioeconómico D así
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como la regulación de los accesos es más intensa, no solo tenemos el control del acceso
del OTRO, sino también del NOSOTROS568.
Tanto en el nivel socioeconómico A y D, encontramos a un sujeto intermediario
(uno o varios controladores) de gestionar el funcionamiento de la barrera y por ende de
los accesos, aquel que reconoce quien pertenece al NOSOTROS (residente) y quien no
pertenece. Este sujeto no pertenece al NOSOTROS, ha sido contratado por los vecinos
para cumplir esa función. La información señalada se obtuvo solamente con la
información obtenida por observación.
La instalación de las barreras supone una interacción que distingue quien es el
OTRO y quien pertenece al NOSOTROS. Se convierte en un acto de carácter espacial
de definición de la propia identidad. La observación confirma que las áreas
residenciales cercadas están acompañadas de otras áreas residenciales vecinas que
también han sido cercadas. Responde a una regularidad simbólica que atraviesa a toda
la ciudad. Este tipo de actividad no se observa como un acto solitario o una iniciativa
novedosa, sino como el contagio de una tendencia que se extiende por toda la ciudad. Y
esta extensión, no solo es la repetición en todas las áreas residenciales, en el sentido que
asume como un acto de normalidad urbana cercar la propiedad o asociarse con los pares
para hacerlo. Observamos una expansión de la misma a los espacios públicos. Ya no es
suficiente cercar mi propiedad, ya no es suficiente cercar un conjunto de propiedades, se
requiere también cercar el espacio público que un conjunto de familias considera que les
pertenece. Esto que la sociología ha convenido en denominar como la privatización del
espacio público, cerremos las calles porque las calles son nuestras.
La regularidad simbólica basada en la expresión popular “todos los hacen”
podemos identificarla como una programación y coloca a ese OTRO como un objeto
amenazante. La interacción no deja de ser problemática, porque entre el OTRO y el
NOSOTROS hay intermedios. Hay OTROS que no son tan objeto, que más bien son
sujetos como NOSOTROS (familiares, amigos, agentes de servicio público, etc). Es así
como se genera la necesidad de instalar un SUJETO que gestione la programación de
mantener fuera al OTRO amenazante. Dicho sujeto tiene como misión regular quien es
el OTRO-objeto que amenaza y quien en el OTRO-sujeto parte del NOSOTROS. Dicho
568

El caso estudiado en el nivel socioeconómico A corresponde a la residencial LT en el distrito de Surco.
Está conformado por dos edificios. E involucra la seguridad de 15 familias. El caso estudiado en el nivel
socioeconómico D corresponde a la residencial VB ubicado en el distrito de Bellavista, Callao. Concentra
1808 familias organizadas en cuatro etapas de construcción. Las áreas estudiadas corresponden a la
segunda y tercera etapa, cuya seguridad involucra a 820 familias en nueve edificios.
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sujeto convierte la programación en una interacción por ajuste. Debe tener la
competencia estésica de identificar si ese OTRO es objeto o sujeto. Discrimina entre
uno y otro. Pero este sujeto no tiene necesariamente más poder para llevar a cabo esa
práctica de ajuste.
Mientras en la programación, los sujetos ejercen un poder naturalizado para
establecer los límites. En el ajuste, el sujeto que controla la barrera interactúa con otro
sujeto poniendo en juego los gramos de poder de uno y otro. El sujeto intermediario
tiene el poder de hacerte entrar o no, o en todo caso de hacer el acceso más difícil.
Mientras que el visitante, tiene que razonar señalando y demostrando que no es un
objeto de amenaza sino un sujeto de los nuestros. En esta operación se proyecta el
tránsito entre la programación y el ajuste consistente en ser objeto programado para no
ingresar o ser sujeto a merced de quien tiene la llave para dejarte entrar.
La barrera no solo cumple la función de proteger frente a posibles amenazas,
además genera una serie de interacciones en donde se le otorga poder a quien lo
controla. Este poder que subyace en la interacción posee densidades diferentes. En la
mayoría de casos los sujetos que controlan los accesos son personas de los estratos más
pobres y muchas veces contratados en situaciones de informalidad. Lo cual hace que el
ajuste sea problemático o conflictivo, produciéndose expresiones contenidas de
desprecio o discriminación. El que menos tiene goza ejerciendo su poder frente al que
más tiene, obstaculizando su circulación. El que más tiene odia ejerciendo su poder
frente al que menos tiene por no reconocer el estatus o ubicación social “superior” e
interpretando la función como signo de igualamiento. Finalmente, cabe añadir que las
escalas espaciales son diferentes entre un tipo de interacción y otro. Encontramos en el
tránsito entre la programación de carácter más social a un ajuste de carácter más
comunitario.
¿Qué perspectivas se añaden cuándo se incorpora la interacción de la entrevista?
Como parte del trabajo de campo, un paso previo a la entrevista es la observación y
experimentación de las interacciones producidas por las barreras, así como la
identificación de otros dispositivos que no son materia de esta reflexión. A ello se
añade, posterior a la entrevista, un recorrido dirigido por el entrevistado señalando los
diversos dispositivos de seguridad.
Como interacción arriesgada, observamos un ajuste entre lo que el entrevistador
pregunta y el entrevistado juzga qué debe o quiere responder. El texto revela el ajuste.
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En el nivel socioeconómico A, la interacción se caracterizaba por una racionalidad del
suceso. Explicitación de las experiencias (asalto a la esposa en la entrada del edificio) y
su análisis racional de los hechos. Ello justifica las medidas que se habían tomado como
medidas de seguridad propia y de todos los vecinos. Las manos no dejaron de mover la
tarjeta de presentación que se le había entregado. En este caso el área residencial
contaba con la barrera de acceso y la tendencia era la colocación de más cámaras de
video vigilancia. En el nivel socioeconómico D, la interacción se caracteriza por la
expresión constante de confianza en la narración con desvíos a otros temas y
remembranzas. Se enarbola la experiencia como argumento legitimador. Se expresaba
con orgullo las medidas tomadas, una especie de glorificación del trabajo. Una
identidad construida a partir de la convivencia con el OTRO amenazante. En este caso,
las barreras de acceso son múltiples así como el número de entradas. Las cámaras han
sido instaladas en las áreas comunes de la residencial.
En ambos casos, la figura que sobresale en el relato como medida de seguridad
es la cámara de video vigilancia. Sin embargo, si tomamos en cuenta la observación
realizada, las cámaras se caracterizan por tener diversos grados de camuflaje y en todo
caso, la observación demuestra que las personas no caminan examinando dónde están
las cámaras. El investigador es instigador de dichas figuras. Por tanto, dichas figuras
pueden ser configuradas para el investigador y observar el rol que el entrevistado le da a
esas figuras: descripción, legitimación, justificación. La cámara se muestra más como
un signo eficiencia en el texto discursivo de la entrevista que en la situación semiótica
analizada. El carácter disuasivo de la cámara es más una creencia que una experiencia y
en todo caso es más disuasivo con respecto a los propios residentes.
Es posible darle un carácter intersemiótico entre las figuras instigadas por el
investigador y la experiencia del investigador como objeto amenazante o por lo menos
invasivo del vecino. La experiencia de las barreras forma parte de una experiencia
concreta y las entrevistas no muestran darle mucha relevancia. La validez de los
dispositivos de seguridad son diferentes en el habla y en la experiencia.

4.2 Procesos de acomodación

Desde el punto de vista cultural y tomando en cuenta el plano de inmanencia de
las escenas prácticas, la experiencia de la barreras nos permite señalar la concordancia
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entre el nivel socioeconómico A y D, la barrera que limita y cerca el conjunto
residencial conformado por dos edificios establece un conjunto de prácticas coherentes
entre sí: acceso de los vecinos, acceso controlado de los visitantes y bloqueo de
extraños.
Teniendo como base la integración de varias prácticas solo en base a la observación,
conviene desagregar el proceso de acomodación postulándolo como una secuencia
canónica que trasciende a ambas experiencias y que posteriores investigaciones podrían
corroborar.


Identificación del sujeto que desea acceder. Ante la presencia de un sujeto que
desea acceder al área residencial, la falta de sentido se producirá cuando no es
reconocida su pertenencia al área residencial, produciendo la extrañeza. El
vecino es reconocido como residente, ya sea por el sujeto intermediario (portero)
o porque tiene la llave para el acceso. En el caso del nivel socioeconómico D, el
acceso incluso para el vecino solo puede producirse a través del reconocimiento
del portero. La recurrencia es un aspecto importante para la construcción de la
familiaridad residencial. La presencia constante de los sujetos configura la
identidad de pertenencia.



¿Objeto o sujeto? Frente a la extrañeza de un sujeto que no es reconocido como
residente, la esquematización se activa como búsqueda de reconocimiento. Se
hace necesario establecer si aquel extraño es objeto (amenaza) o sujeto
(visitante). El escenario de la extrañeza se abandona cuando se definen dos
posibles respuestas a esta falta de sentido.



¿A quién busca? La esquematización activará la regulación intentando indagar
a quién se busca dentro del área residencial. La norma implícita es que quien
desea acceder al área residencial debe tener como justificación la búsqueda de
un residente. Los roles actanciales se manifiestan: para quien quiere acceder
debe dar cuenta de a quién viene a visitar, para quien debe permitir el acceso
debe ubicar al residente.



Autorización y reconocimiento. La acomodación de las acciones estará dado
por la ubicación del vecino o no. El sujeto intermerdiario (portero) ubicará al
vecino y de darse la validación, se producirá el acceso. Si el portero no logra
ubicar al vecino, se producirá el bloqueo o la espera. La acomodación tiene
como resultante un ingreso discontinuo, interrumpido o fragmentado en el mejor
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de los casos (visitante) o el bloqueo del acceso. Ambas alternativas son
coherentes dentro del imaginario o de las prácticas secunormativas. Pero ¿qué
sucede si el que quiere acceder no da cuenta del residente a quien busca? En ese
caso, debe justificar el motivo por el cual desea acceder al área residencial. Este
puede darse con las personas que realizan servicios (mensajeros, compañía de
servicios públicos, etc.). El sujeto intermediario tendrá que discernir si la
motivación justifica su acceso al área residencial.
Al señalar en nuestra descripción anterior la condición de secuencia canónica,
estamos estableciendo un procedimiento más o menos formal en todas las prácticas que
han asumido la necesidad de la regulación del acceso como una práctica para estar
seguros. Como toda secuencia canónica, podemos encontrar variantes según cómo se
organicen los vecinos o según las escenas alternativas que se presenten o según los
actores involucrados.
Por ejemplo, la acomodación puede presentar inconvenientes, ¿qué sucede si el
vecino no es ubicado? Se produce un bloqueo incómodo por parte del agente
intermediario. No puede permitir el acceso pero puede ofrecer la alternativa de la
espera. En el trabajo de campo, el vecino a quien debíamos entrevistar olvidó la cita y
no se encontraba en su casa. Se nos hizo esperar dentro del área residencial e incluso
llegamos hasta la puerta del residente. ¿Qué sucedería si nuestras intenciones fueran
otras como la de robar el departamento del vecino? ¿Qué hizo pensar al portero que
éramos personas de confianza y no una amenaza? Es probable que una tarjeta de la
universidad fuera suficiente señal para ello o la vestimenta o la apariencia. Lo que
conviene resaltar es que quien discriminó y decidió que podíamos esperar dentro del
área residencial era el portero. En otra ocasión, el escrutinio de entrada fue riguroso y
no se permitió el acceso hasta que el vecino residente se acercara a permitir el acceso. Si
bien en ambos casos, el área residencial era la misma, la diferencia estaba en el sujeto
intermediario.
¿Qué sucede si los intercomunicadores que comunican al portero con los
vecinos están averiados? Los bloqueos a la visitas pueden convertirse en algo
problemático. Varias opciones son posibles, bloquear el acceso de visitantes lo cual
resultará insostenible por presión de los propios residentes que señalarán su derecho a
ser visitados por sus familiares y amistades. Otra opción es que el sujeto intermediario

Anais Eletrônicos . 343

registre la identidad de quien accede y permita el acceso, vulnerando la seguridad del
área residencial.
En cada situación particular, supone volver a la falta de sentido y reiniciar la
secuencia. La acomodación variará según los grados de rigurosidad del sujeto
intermediario (portero) Encontraremos aquellos más confiados que proceden al registro
y autorizan el acceso. Encontraremos aquellos más desconfiados que preguntarán por
más datos y de acuerdo a eso se arriesgarán. La acomodación también variará
dependiendo del habla del sujeto que desea acceder. Algunos impondrán su estatus
imaginario de superioridad frente al portero, otros obedecerán.
Conviene tomar en cuenta la disposición espacial, es decir, recurrir al plano de
inmanencia del objeto soporte de la escena práctica. La barrera en los dos casos
analizados viene acompañada de una caseta con el agente intermediario que controla el
acceso. En algunos casos la barrera siguiente es la entrada del edificio que requiere
apertura por parte del vecino. Muchos edificios poseen sistemas automáticos de entrada
que solo pueden ser activados por el vecino. En otros casos no existe dicha barrera y en
todos los casos, la barrera final es la puerta del vecino. ¿Cuántas barreras hay que
sortear para llegar al lugar indicado? ¿Las barreras funcionan? En muchos casos
observamos la instalación de la barrera así como su inhabilitación. Por ejemplo, en el
caso analizado, una segunda barrera era la puerta del edificio. Esta se encontraba
totalmente abierta, ya sea por la hora (media mañana) o porque se confiaba totalmente
en el portero para la regulación del acceso.
Si integramos lo obtenido a través de las entrevistas, cabe señalar que el
contexto en donde se dieron las entrevistas fueron los más familiares posibles para los
entrevistados (sala común del edificio, sala de hogar). El entrevistador sigue un
procedimiento por las preguntas previamente preparadas. El entrevistado sigue una
conducta o un protocolo. Contesta lo que quiere o debe responder. En ambos casos se
acomodan a la actitud del investigador y las condiciones de confort y confianza que se
establece en la interacción. El resultado de la entrevista no deja de ser una acomodación
sintagmática. No podemos dejar de lado, la acomodación que se produce entre lo que el
entrevistado contesta y sus prácticas anteriores (exhibiéndolas, ocultándolas,
justificándolas). Lo que se expresa en la entrevista es producto de una acomodación con
lo que el centro residencial muestra.
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Sobre esta última observación, podemos encontrar una equivalencia entre el
testimonio de uno de los vecinos quien establecía grados de gravedad con respecto a la
protección o seguridad. Señalaba que era grave que te roben en la entrada del área
residencial a plena luz del día (nótese que el imaginario que se desprende es que un
robo debería producirse lejos del área de residencia y de noche), pero a su vez señalaba
que más grave era si cualquier robo se produjera dentro del área residencial (robo de
bicicletas, objetos de las áreas comunes), más grave aún si ingresaban al domicilio a
robar mientras los residentes no se encontraban y la cúspide de la gravedad cuando
ingresan a robar con la familia dentro, más grave si es cuando la familia duerme y no se
percata del suceso porque han sido sedados, etc. No obstante, la gravedad manifestada
en la entrevista no coincidía con el número de barreras y la rigurosidad de las medidas
de seguridad. Una hipótesis es posible: más temor en el habla, más dispositivos pero
menos rigurosidad en la regulación de las prácticas. Teniendo en cuenta que el habla del
entrevistado está inducido por el entrevistador. En ese sentido, manifestar la gravedad
de la situación es un deber en la entrevista, así como la eficiencia de los dispositivos
instalados.

5 Conclusiones

Luego de nuestro largo recorrido aplicativo, es tiempo de poner en discusión
nuestras preguntas originales. Teóricamente ambas perspectivas trabajan la noción de
interacción pero aplicado a actantes diferentes. Mientras desde un punto de vista
sociosemiótico encontramos la noción de interacción entre sujetos y objetos, el punto de
vista cultural nos plantea la noción de la interacción entre prácticas. Esto se hace
evidente en las descripciones señaladas. ¿Estas diferencias se hallan en confrontación o
en complementariedad? En el análisis de interacciones encontramos un elemento
interesante que se integra con más debilidad paradójicamente en la perspectiva cultural.
A partir de las interacciones, en este trayecto entre la programación y el ajuste,
encontramos el tránsito de las normas socioculturales hacia el ajuste de prácticas más
comunitarias. Las comunidades no operan de forma programada aunque la
programación social (el miedo generalizado) las impulsa a ajustar sus prácticas.
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¿Por qué esto no resulta tan evidente en el proceso de acomodación? Una
respuesta tentativa está en la textualización de la práctica a la que tiende el proceso de
acomodación. El autor señala que las prácticas no deben textualizarse:

A diferencia de una estructura narrativa textual, la puesta en marcha de una
práctica no puede ni conformarse con una simple transformación entre una
situación inicial y una situación final (en el sentido de las presuposiciones), ni
con una progresión en un árbol de bifurcaciones (en el sentido de las
motivaciones de la acción): ambas soluciones equivaldrían a una
<<textualización>> de la práctica, y por tanto, a la reducción de la dimensión
<<en acto>> que constituye el principio de expresión global de la práctica569.

Sin embargo, el esquema que nos plantea para el estudio de los procesos de
acomodación de las escenas prácticas, lo equipara con la gramática narrativa del plano
del contenido:

Globalmente, la falta de sentido y la esquematización corresponden, pues, a la
fase de <<confrontación>> de la prueba narrativa. […] La regulación
corresponde, por consiguiente, a la fase de dominación de la prueba narrativa.
[…] La <<acomodación>> corresponde, pues, a la fase de <<resolución>> de
la prueba narrativa570.

Más allá de esta contradicción, la secuencialización de la prácticas provee un
orden y entendimiento de la misma que no se evidencia con el modelo sociosemiótico,
pero pierde de vista la relación entre las interacciones sociales y culturales programadas
y los ajustes en el plano comunitario o local. Puede ser el principio de integración la
solución a esta interrogante, en la medida que las escenas prácticas se integran a las
formas de vida. No obstante, todo parece indicar que la integración difuminará la
práctica con otras que no necesariamente correspondan con la problemática de la
inseguridad. Es una hipótesis pendiente de comprobación.
La noción de interacción y alteridad se hayan presentes en ambas perspectivas
teóricas. Y encontramos que la interacción entre sujetos se halla contenida en el proceso
de acomodación; y a la inversa, los procesos de acomodación de las prácticas se hallan
contenidas en las interacciones arriesgadas. En la primera, la interacción entre sujetos
da lugar al ajuste entre prácticas, en la segunda la interacción entre prácticas da lugar a
la acomodación de los sujetos. Podemos establecer que el sello de origen de
greimasiano está cumpliendo un rol amalgamador de ambas perspectivas y que la

569
570

FONTANILLE, J. Op. Cit., 2014, p. 40.
Idem, p. 153-154.
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categorización que cada autor enarbola como diferencia, es más una distinción de
carácter sintagmático en la teoría. El énfasis que la sociosemiótica le da a los sujetos
colectivos o individuales, el otro y el nosotros nos remiten a una estructura dinámica de
orden elemental, mientras que la perspectiva cultural que invoca las prácticas semiótica
parece elevarnos a una estructura dinámica de orden narrativo.
Como toda reflexión en curso, la cual sometemos a discusión, abre nuevas
interrogantes. ¿La perspectiva sociosemiótica puede jugar el papel de la estructuras
elementales en el plano de la expresión? ¿Los recursos teóricos para la instancia
enunciativa elaborados hacia el plano del contenido siguen siendo vigentes para el plano
de la expresión?
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SEMIÓTICA DAS PRÁTICAS DE VIDA URBANA II
Fabiane Villela Marroni (UCPEL-PPGL)

Semiótica das cidades: um olhar sobre o espaço urbano e práticas cotidianas de
Pelotas através da mídia impressa no início do século XX

Semiotics of cities: a look at the urban space and daily practices of Pelotas through
print media in the early 20th century

Resumo: Mudanças nos valores e costumes da população burguesa europeia, no final do século XIX e
início do século XX, foram logo assimiladas no Brasil. Uma visão de mundo, que se enunciava com
marcas de um outro, em um período eufórico, num discurso de modernidade, de mudanças no modo de
vida da sociedade. Ideias de progresso e civilização divulgadas pela imprensa e ancoradas em sua Belle
Époque. Este artigo tem como objetivo um estudo da mídia impressa em Pelotas no início do século XX,
para analisar o processo de transformação da cidade – do seu espaço urbano e de suas práticas cotidianas
– através da mídia impressa, utilizando, como base teórica e metodológica, a teoria da semiótica
discursiva.
Palavras-Chave: Semiótica Discursiva; modos de vida; mídia impressa; Belle Époque; Pelotas.
Abstract: Changes in values and customs of European bourgeoisie population in the late 19th century
and early 20th century were soon assimilated in Brazil. A worldview that is enunciated with marks
another in a euphoric period in a speech of modernity, changes in lifestyle of society. Ideas of progress
and civilization published in the press and anchored in its Belle Époque. This article aims at a study of the
printed media in Pelotas in the early 20th century, to analyze the process of transformation of the city – its
urban space and its daily practices – through the print media, using, as theoretical and methodological
basis, the theory of discursive semiotics.

Keywords: Discursive Semiotics; ways of life; print media; Belle Époque; Pelotas.

A semiotização dos espaços urbanos, proposta por Ana Claudia de Oliveira571,
ajuda-nos a pensar o processo de urbanização de Pelotas no início do século

XX,

uma

571

OLIVEIRA, A. C. Vitrinas: acidentes estéticos da cotidianidade. São Paulo: EDUC, 1997. 181p.;
OLIVEIRA, A. C. A semiótica: uma outra prática do olhar na vida sócio-cultural. Nexos. Revista de
estudos de comunicação e educação, São Paulo, n.3, p.7-12, ago.1998.; OLIVEIRA, A. C.
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das cidades mais antigas e prósperas do estado do Rio Grande do Sul. Ao lançar outro
olhar para esta cidade, somos envolvidos por diversos aspectos: das “vitrinas” das lojas,
nas ruas, como reveladoras de valores, como “vitrinas” de modelos de desenvolvimento,
urbanização e contemporaneidade.
No século

XIX,

Pelotas caracterizava-se como um centro de expansão rural e

econômica do Rio Grande do Sul. O seu rápido desenvolvimento não se deu por acaso,
mas resultou de uma combinação de fatores sociais e de condições geográficas,
especialmente no que se refere a sua localização às margens do Canal São Gonçalo, da
Lagoa dos Patos e de inúmeros arroios que cortam suas terras. Entre o final do século
XIX

e início do século

XX,

Pelotas vivia seu apogeu cultural, característica de uma

cidade que ainda se beneficiava com a riqueza gerada no ciclo do charque.
No auge da indústria saladeril, todo o dinheiro acumulado nos períodos de safra
passou a ser gasto nos centros mais desenvolvidos. A capital da República, então Rio de
Janeiro, no exterior, Paris ou, mais proximamente, Buenos Aires e Montevidéu, atraíam
as pessoas de alto poder aquisitivo. O Rio de Janeiro, grande “arauto” dos
acontecimentos nacionais e internacionais, divulgava, pelo país inteiro, uma gama
diferenciada de publicações, com temas relevantes de interesse político, econômico,
cultural e mundano. E o que se apresentava como “moderno” ou “novidade” copiava-se.
Na época, os descendentes de charqueadores costumavam deslocar-se para as grandes
capitais do centro do país. Também, as frequentes viagens desses jovens e suas famílias
ao exterior e, em decorrência, as inúmeras visitas de estrangeiros à cidade, fizeram com
que outros valores, principalmente europeus, se agregassem à cultura local, o que, aos
poucos, foi dando forma e estilo a esta cidade.
As transformações do século

XIX

na Europa “serviam de exemplo” para a elite

brasileira daquele tempo572. Needell573 coloca que o tema central da cultura desta elite
baseava-se entre “recusa e evasão, pois nas mudanças da Belle Époque a elite celebrava
não só o que era feito, mas também o que era desfeito”. Revendo o passado, ela (a elite)
negava sua própria essência. Para poder-ter e poder-ser era preciso negar os valores
vigentes em um país colonial atrasado. O progresso precisava “ser-visto” e a elite

Expressionismo como modo de vida e moda. In: GUINSBURG, J. O expressionismo. São Paulo:
Perspectiva, 2002. p.543-605.
572
Para Needell, a elite carioca “incluía republicanos e abolicionistas, profissionais liberais e empresários,
mas nenhum jacobino” (1993, p. 41), este último caracterizado pelos nacionalistas.
573
NEEDELL, J. D. Belle Époque Tropical. Sociedade e cultura de elite no Rio de Janeiro na virada do
século. Tradução C. Nogueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p.67.
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precisava ser “elite” e, para que isso acontecesse, deveria haver a dissociação dos
valores ultrapassados para possibilitar a incorporação dos novos valores europeus.
A recusa e evasão aparecem como um não-querer-ser –, uma negação ao
retrocesso e uma asserção ao progresso. Para poder-ser civilizado eram necessárias
mudanças concretas, visíveis, que, de certa forma, anunciassem a chegada de um novo
tempo. Era preciso negar o obscurantismo. Dando início a este percurso, uma das
primeiras providências tomadas deu-se em relação ao próprio espaço urbano, com
longas avenidas, parques e práticas relativas ao saneamento. O objetivo era mostrar aos
seus destinatários – a própria comunidade brasileira, capitalistas e imigrantes europeus,
o desenvolvimento e a prosperidade. O Rio de Janeiro podia ser comparado a uma
grande “vitrina”. A cidade que exibe para ser vista aos novos mercadores, que a fazem
ser vista como exemplar da modernidade. Neste percurso, pode-se dizer que ocorreram
programas de aquisição transitiva (de doação), em que se verifica a obtenção de objetos
de valor (valores descritivos como longas avenidas, palacetes).
Vendia-se o Brasil, principalmente a capital da República, como uma “imagem”,
segundo Needell, “à la européenne”574. No cenário da Belle Époque brasileira tem-se,
também, um programa de aquisição reflexiva (de apropriação), em que o sujeito do
fazer é o mesmo sujeito de estado.
Neste último caso, ao mesmo tempo em que o país se modernizava, colocandose como “vitrina” para os “outros”, a elite colhia os benefícios. Como explica Barros,
sabe-se que “todo programa narrativo projeta um programa correlato, ou seja, o
programa de doação corresponde, em outra perspectiva, ao programa de renúncia, da
mesma forma que o programa de apropriação é concomitante ao programa de
espoliação”575. Ficar disjunto do objeto de valor significaria atraso, retrocesso, renúncia
ao progresso. Conforme Needell, “abraçar a Civilização significava deixar para trás
aquilo que muitos, na elite carioca, viam como um passado colonial atrasado, e
condenar os aspectos raciais e culturais da realidade carioca, que a elite associava
àquele passado”576.
Ao estabelecer a comparação da capital da República com uma vitrina, pretendese dizer que a cidade se mostrava e era vista por seus espaços, seu traçado urbano,
pessoas, monumentos, prédios, casas comerciais. Oliveira afirma que a vitrina assinala
574

Idem, p.70.
BARROS, D. L. P. de. Teoria do discurso. Fundamentos semióticos. São Paulo: Atual, 1988, p.33.
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NEEDELL, J. D. Op. cit., 1993, p.70.
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“a natureza do lugar, com suas características e qualidades específicas, assim como os
estilos de vida que singularizam os habitantes da região... são palcos nos quais se
encenam os modi vivendi da sociedade” 577 . O Rio de Janeiro queria ter um espaço
condizente com os seus “novos” valores e, por isso, criou este espaço e adaptou-o ao
seu novo estilo de vida.
O fato de arrumar-se com outra imagem significava mais do que um estar
“bem”, significava um assumir o seu poder-ter e o seu poder-ser. Oliveira caracteriza o
“vitrinismo” como “um intricado palco de relações significantes, quer intra, quer intersistemas, que geram significados”578. Nesta perspectiva, a Europa (com seus prédios,
monumentos, cultura, educação e costumes) tornou-se fonte dos valores da elite
brasileira, um destinador-manipulador. Esse destinador estabeleceu um contrato
fiduciário, com um fazer persuasivo do destinador − com seus modos de vida − e um
fazer interpretativo − do crer e assumir ser verdadeiro − do destinatário-elite.
Competencializados a partir da aceitação do contrato estabelecido, e já em terra
tupiniquim, o destinatário faz-ser, na perspectiva de uma doação de valores modais que
o levam a realizar um fazer-transformador. Neste levar adiante, a manipulação por
sedução e tentação mostraram a sua força. O destinador persuade pelo saber, que exerce
uma manipulação por sedução no destinatário, desejoso e manipulado, e por tentação,
em que o manipulador mostra o poder ao destinatário para fazer o que lhe propõe.
Toda a narrativa tem uma função polêmica, e a narrativa da Belle Époque não podia ser
diferente. A conjunção para um sujeito implica a disjunção para um outro. Todo este
discurso da modernidade operado pela elite, entre outros aspectos, servia para “ocultar”
a exclusão social, reafirmando seus interesses. Para Pesavento,

ao mesmo tempo que o poder burguês se estruturava, consolidava-se política
e administrativamente, criava instituições, difundia normas e valores, criava
leis e pautava a conduta dos cidadãos, ocupava terras e erguia fábricas,
remodelava cidades e propunha novos moldes de educação, erguia-se,
também uma outra República, a dos cortiços e dos porões superlotados, das
longas jornadas de trabalho, das greves, dos botequins, das brigas de navalha,
dos subalternos, enfim579.
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Neste sentido, quem não pertencia ou não se achava em consonância com a elite
entrava em processo de disjunção dos valores por ela aspirados e construídos nas
transformações urbanas. O acesso aos prédios suntuosos, aos grandes espetáculos, era
privilégio de poucos.
O modo de vida em Pelotas, na Belle Époque, mantendo-se as devidas
proporções, não foi diferente. A elite queria, principalmente, estar e viver e, por
consequência, mostrar-se tal como acontecia nas cidades “civilizadas”. Sabe-se da
riqueza oriunda do ciclo do charque e, também, do período de “entressafra”, que se dava
entre os meses de novembro a abril, quando a elite desfrutava dos bens aquinhoados no
trabalho das charqueadas. De acordo com Magalhães,

como o trabalho, bem organizado, era feito nas charqueadas apenas de
novembro a abril, por um grande número de escravos (80 em média), nos
intervalos desenvolveu-se o lazer. Passaram os charqueadores a morar na
cidade, enriquecendo-a e enriquecendo-se de uma vida social intensa580.

Em decorrência, o espaço urbano precisou passar por visíveis modificações no
final do século

XIX,

buscando meios de atender à nova realidade. No Relatório do

Município de Pelotas, apresentado ao Conselho Municipal pelo Intendente Cypriano
Corrêa Barcellos, no dia 20 de setembro de 1914 e relativo ao ano de 1913, é possível
perceber o momento de “renovação” da cidade em sua Belle Époque:

Como fiz notar no relatorio anterior, desde 1895, até então, o anno mais
notavel em edificações fôra o ano de 1897, quando attingiram a 128. Agora,
como se verifica pelo Annexo n.16, aquella cifra em 1912 elevou-se a 190 e
em 1913 a mesma attingiu a 291. Este vultuoso numero, melhor que outro
qualquer enunciado, attesta de modo eloqüente, o desenvolvimento e
progresso da nossa urbs nos ultimos tempos581.

Neste trecho do Relatório Municipal, o tema da modernidade é claramente
identificado. Figuras como edificações e desenvolvimento caracterizam uma cidade que
se encontrava em perfeita sintonia com o que acontecia na capital da República. Neste
enunciado estão projetados: uma pessoa (eu), um tempo (agora) e um espaço (aqui),
operando-se uma debreagem enunciativa, como também um tempo (então), o que
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MAGALHÃES, M. O. Opulência e cultura na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul: um
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Co-edição Livraria Mundial, 1993, p.53.
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Cypriano Corrêa Barcellos, em 20 de setembro de 1914. Pelotas, 1914. p.60.
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caracteriza uma debreagem enunciva: “no relatorio anterior, desde 1895, até então, o
anno mais notavel em edificações fôra o ano de 1897, quando attingiram a 128”, ou
seja, uma anterioridade em relação ao agora, ocultando-se o tempo da enunciação. Neste
caso, se estabelece uma comparação repleta de subjetividade entre dois tempos
enunciativos – um agora, um tempo presente, e um então, um tempo passado, portanto a
transmissão de um efeito de realidade. Retornando ao relatório da cidade, num dado
momento o Intendente Cypriano Corrêa Barcellos coloca:

Não ha como negar que a nossa cidade, em animadora phase de franco
desenvolvimento material, a possuir, dentro em breve, rêdes completas de
abastecimento d’agua e de exgottos e perfeitos serviços de electricidade, está
a exigir, com a realisação de tão vultuosas obras, não sòmente um theatro na
altura de seu crescente progresso, como também um hotel, em vasto e
elegante predio, com os melhores requisitos de um estabelecimento
modelo582.

Ao tempo em que a elite “preparava a casa”, surgiu a necessidade de “celebrar”
e criar bulevares sofisticados para o entretenimento da “sociedade”. Figuras como
“rêdes completas de abastecimento d’agua e de exgottos”, “perfeitos serviços de
electricidade”, “theatro na altura de seu crescente progresso”, “hotel, em vasto e
elegante predio, com os melhores requisitos de um estabelecimento modelo”,
concretizam o tema da modernidade e do conforto, com certo requinte, marcado pela
época. Neste texto, de caráter figurativo, é construído um simulacro de realidade,
representando um mundo de outrora.
Figura 1  Fotografias que ilustram o Relatório Municipal de 1914.

a) Vista da rua Marechal Floriano; b) Jardins da Praça da República; c) Club Comercial. Na euforia da
modernidade e da renovação, o que  era mostrado valorizava as vias bem cuidadas, com calçamento e
trilhos de bondes, praças arborizadas e prédios suntuosos.
Fonte: Relatório Conselho Municipal, Pelotas, 1914.
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Idem, p.18.
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Não é pretensão nossa discutir, aqui, problemas relacionados à política interna e
externa do país naquela Belle Époque, mas não se pode deixar de referir as grandes
dificuldades que a nação enfrentava neste período. Nas primeiras páginas do “relatório da
cidade”, Cypriano C. Barcellos escreve: “Apezar da crise economica que vae alcançando
todas as zonas do paiz, com maior ou menor intensidade, não decresceu ainda o numero de
contribuintes dos diversos § § do Orçamento, nem sua renda diminuiu ou oscillou de
maneira a dispertar maiores receios”583. Então, apesar da crise que se abatia sobre a nação
brasileira, Pelotas ainda podia dar-se ao “luxo” de se manter “imune” a ela. Esta situação
confortável assegurou-lhe um bom tempo de prosperidade, pelo menos até meados do
século XX. A reconstrução do Theatro Sete de Abril, iniciada em 1915, foi um dos grandes
marcos da cultura local. Pelotas celebrava sua boa condição econômica e mostrava-se. A
infinidade de cartões-postais da cidade, que circulava pelo mundo afora, difundia esta fase
de opulência e de certa “jactância”. No período compreendido entre 1902 e 1920, pelo
menos cinco grandes “casas” veiculavam imagens da cidade através de coleções de cartõespostais (fig. 2). Foram elas a Livraria Americana, as Edições Meira (com cartões
numerados, na sua primeira fase, e sem numeração em um segundo momento), A
Miscelânea, com matriz em Porto Alegre e filial em Pelotas, a Livraria Pelotense, de
Albino Isaacsson, e a Casa Krahe, que também passou por duas fases quanto a sua
produção: – na primeira, exibia cartões em tons monocromáticos e, na segunda, cartões
coloridos.

583

Ibidem, p.5.
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Figura 2  Cartões postais do início do século XX.

Nos cartões postais, vêem-se os prédios luxuosos, a predominância de veículos – bonde puxado a burro,
carroças, malhas viárias e, mais próximos à década de 20, automóveis, iluminação elétrica, ruas calçadas,
praças e jardins bem cuidados, – marcas de um tempo de euforia e modernidade, que caracterizava
Pelotas neste período. A cidade mostrava-se através de seus cartões.
Fonte: Acervo Eduardo Arriada.

Esta estruturação discursiva da cidade, moldada pela modificação do espaço urbano,
com grandes obras de saneamento, edificações e por intensa atividade sociocultural, não
fechavam em si mesmas. O fato de querer-mostrar as grandes mudanças pelas quais
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passava o país e, no caso, Pelotas, deixava mais evidente que seus destinadores, além de
desfrutar o espaço construído, queriam se mostrar civilizados, dissociando-se de valores
considerados primitivos ou ultrapassados. A mídia impressa, então, passou a construir as
cenas discursivas, em que Pelotas e sua elite eram os actantes.
Na primeira edição do livro A cidade de Pelotas, lançada em 1922 assinalando o
centenário da Independência do Brasil, o sociólogo Fernando Osorio, um dos grandes
historiadores locais, coloca as impressões sobre Pelotas, atribuídas a duas
personalidades daquela época: o ministro Pedro Toledo e o naturalista e geólogo
Herbert Smith.

De facto, impondo-se ao forasteiro, possue Pelotas, entre as cidades irmãs,
especial e inconfundivel individualidade que encanta, que educa e que attráhe.
N’um jogo de palavras, reverenciou-a, de uma feita, o ministro Pedro Toledo: –
Si ella, em xadrez, tem, regularmente, traçadas as suas ruas, nesse xadrez se
deixaria prender, a seu gosto... Colhia, já em 1882, o naturalista e geologo
Herbert Smith, a sua impressão de, sobre as ruas de Pelotas, pairar “um ar de
contentamento e prosperidade que penetra a gente”. E, sorprehendido
agradavelmente, testemunhava: “A cidade é bem traçada, com ruas largas e
número extraordinário de bellos edifícios publicos e particulares; alguns
d’aquelles defrontam um grande largo, plantado com muito gosto de um parque
ou jardim; aqui está igualmente o melhor hotel, e as ruas, esgalhando-se de
ambos os lados, contêm as principaes casas de commercio. Admirou-me
encontrar, n’uma cidade pequena como esta, armazens que fariam honra ao Rio
de Janeiro, e ainda mais admirou-me o número delles. Algumas das vivendas são
muito lindas e quem entra nellas depara disposições de gosto e mobilia
excepcionaes no Brasil. Acham-se tambem pessoas agradaveis e intelligentes,
das quaes poderia citar muitas de coração bondoso a prompta hospitalidade que
sempre associarão reminiscencias prazenteiras a Pelotas, em meu espirito”584.

Como se pode ver, tal como aconteceu na Europa e nas grandes cidades do
Brasil, Pelotas passou por significativas reformulações. Para iniciar este percurso, ou
seja, para “civilizar”, mais do que mostrar à comunidade, e “viver”, era necessário
deixar “marcas” no espaço urbano de acordo com padrões europeus, constituído como o
simulacro de uma civilização próspera, que incorporava valores relativos à modernidade
e inovação por dois caminhos: a capital da República – Rio de Janeiro e a Europa,
principalmente Paris. E Osorio prossegue:

No momento de celebrar o Centenário da Pátria Livre, ganha a Cidade inteira
um vivo ar de alvoroço e de gaudio. O actual Intendente – seguindo a róta dos
antecessores que deixaram uma tão nobre tradição de operosidade e de amor
pelo progresso, emprega as suas energias moças de realisador constante e o seu
desinteresse pessoal e o seu amor pelotense áo brilho da phase nova por que
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OSORIO, F. L. A cidade de Pelotas. Pelotas: Off. Typ. Do Diário Popular, 1922, p.150.

Anais Eletrônicos . 356

Pelotas passa, - phase evidenciada na excellencia do calçamento, da
illuminação, que se generalisa, da arborisação, (a falta de arvore já se não
sente... “esposa do Sol que o adora”), no encanto dos jardins, na topographia
das ruas rectas, hygienicas, no ar da nova edificação, como notas que
impressionam, para logo, o advena, sentindo a vida nova nos electricos e
automoveis que attestam a idéa da préssa e da energia; e cada arrabalde que
surge, ao lado da própria cidade – a transbordar pelas varzeas – do Porto á Luz,
da Costa á villa Simões Lopes e áo Fragata – é uma outra localidade, com a sua
existencia florescente, congregando esforços para o futuro radioso de
Pelotas585.

Na década de 20, euforia e ufanismo podiam ser constatados em textos de livros,
jornais e revistas. Na citação anterior, percebe-se uma isotopia semântica em relação a
outros textos do início do século

XX,

em que há reiteração de figuras – “arborização,

automóveis, edificações, pressa” – que remetem ao progresso, ao moderno, isto é, há
uma iteração de semas ao longo de uma cadeia sintagmática. O fato de reencontrá-las
faz com que haja a “permanência” de um efeito de sentido de realidade no discurso da
elite, na Belle Époque. O enunciador utiliza as figuras do discurso para um fazer-crer do
enunciatário, ou seja, para que este reconheça as “imagens do mundo” e, a partir de
então, a verdade do discurso.
Nesta época, em Pelotas, tal como em todo o Brasil, começava a proliferar um
comércio forte e diversificado para atender a demanda da burguesia, com produtos
importados. Estabelecimentos financeiros, como bancos, eram instalados na cidade que
se orgulhava de ter o seu Banco Pelotense, com inúmeras filiais em todo o país. A
mudança era visível. Um município predominantemente rural tornara-se uma cidade
“civilizada”, moderna. Além da urbanização, do transporte público, a moda foi
fundamental para estabelecer um novo estilo de vida, um novo modo de ser e de se
comportar socialmente, fazendo com que se exteriorizasse o requinte e a prosperidade.
De acordo com Oliveira,

se a moda é transitória, efêmera, e seu estabelecimento advém sempre de
uma coisa nova que rompe com a moda anterior, o modo de vida é
justamente o que se afirma a partir de hábitos, repetições, que tecem o
sentido de uma permanência no tempo. Estruturações contrárias, a moda
impõe mudanças no modo de vida, quebrando-o para impor sua
transformação e impedi-lo de continuar como era antes; o modo de vida, por
sua vez, constitui-se de cristalizações da moda que perdem o teor de
novidade como marca transformacional característica, para ser incorporada à
rotina como uso costumeiro, parte esperada da seqüência dos atos
previstos586.
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A moda era “vista” das mais variadas formas. Não se limitava, apenas, ao modo
de vestir, as roupas expostas nas vitrinas ou estampada nos “figurinos vindos de Paris”,
mas refletia-se no jeito de ser, de andar e de se comportar em diferentes situações. A
moda provocava mudanças no cotidiano local. Desestabilizava. Rompia com um
passado e impunha novos valores. Na sua permanência, a construção de um novo modo
de vida. E esta nova moda ou modo novo de ser persuadia, tentava, seduzia.
Existem diversas formas de manipular destinatários para o novo, para o “atual”. O
próprio espaço urbano tem um caráter de “vestimenta”. Em alguns casos, é a
manifestação de um objeto modal “poder”. O sujeito precisa entrar em conjunção com o
objeto de valor para poder ser visto. A conjunção do sujeito com objetos de “valor”,
descritivos ou modais, é que o faz “ser”.
Figura 3  Publicidade da “Casa Clark”, de 1923.
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Publicidade mostrada na revista Illustração Pelotense. Na imagem,
destaque para a mulher e para a família.
Fonte: Revista Illustração Pelotense, 1923.

A moda era (e é) mais do que um novo estilo no vestir. Estar na moda era sentirse admirado, distinguido; era beleza e elegância (feminina e masculina); era cuidado
com as imperfeições; era adquirir produtos, de preferência importados, era um mostrar e
ostentar um “poder-ter”. Ciente disso, a imprensa pelotense, principalmente os jornais,
almanaques e revistas da cidade, encarregavam-se de divulgar as “mercadorias” recém
chegadas, desde roupas, acessórios, ornamentos e perfumarias, até os mais variados
objetos de consumo. O Pelotense, primeiro jornal da cidade, em 1851 já divulgava
inúmeros “reclames” em suas páginas.
As editoras eram as grandes idealizadoras dos apelos publicitários e verdadeiros
“arautos” dos acontecimentos sócio-político-culturais ou desportivos. Toda e qualquer
transformação do espaço urbano, atividades recreativas ou relacionadas à educação e
cultura, viagens, casamentos e acontecimentos sociais ou esportivos tinha que ser
mostrado – era a ascensão da burguesia – todos queriam ser vistos; admirados,
valorizados. Para Sodré,

[...] o desenvolvimento do país, marcado, exteriormente, pelo avanço da vida
urbana, o crescimento da classe média e o esboço de burguesia que começava
a se fazer sentir, permite a ampliação das atividades culturais ligadas à
imprensa: o livro e o jornal587.

Landowski, em seu livro A Sociedade Refletida, destaca a problemática dos
regimes de visibilidade e da sintaxe do “ver”, orientando a busca de estruturas
elementares. Coloca que o “ver”

[...] não é a priori um termo definido. Mas ele apresenta uma vantagem
imediata, que se vincula à natureza relacional daquilo a que se aplica. Como
toda a estrutura de comunicação, a que designa o verbo ver implica a
presença de ao menos dois protagonistas unidos por uma relação de
pressuposição recíproca – um que vê, o outro que é visto – e entre os quais
circula o próprio objeto da comunicação, no caso a imagem que um dos
sujeitos proporciona de si mesmo àquele que se encontra em posição de
recebê-la588.
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Segundo o autor, para se ter as “condições de visibilidade” é necessário atribuir
lugar aos dispositivos de “iluminação”, que permitem “ver”, e de procedimentos de
“captação”, que garantem “ser vistos”, considerando os actantes já competencializados
para o “ver”. A elite queria ser vista e vista como um modelo de modernidade.
Os jornais, revistas, almanaques, folhas e folhetins, assim como os livros,
tiveram grande influência na vida cotidiana dos pelotense no século XIX. De acordo com
Magalhães

Em Pelotas, como em grande parte do Brasil, os nobres improvisados que
estavam à testa da sociedade assumiram o tradicional desdém da aristocracia
pelo dinheiro. Mas, foram incapazes de pôr, no seu lugar, o orgulho pelo
nascimento e pela linhagem, já que os títulos de nobreza só eram concedidos
ao portador enquanto ele vivesse. Substituíram-no então pela “cultura”, como
única prova aceitável de nobreza, e a classe média urbana seguiu seu
exemplo589.

Outro estilo de publicação, muito popular na segunda década do século

XIX nos

grandes centros do país, foram os jornais (ou folhas) ilustrados, que se caracterizavam
por serem fortemente opinativos. O homem que revolucionou o gênero veio de Paris,
onde estudou pintura. Chegou ao Brasil em maio de 1859, com sua pedra litográfica,
passando pelo Rio de Janeiro e, em seguida, transferiu-se para São Paulo. Seu nome era
Ângelo Agostini e demonstrava, como principal característica, um incoercível
sentimento de liberdade 590 . Sua primeira publicação foi o folhetim ilustrado Diabo
Coxo, em 1864, lançando em 1866 o jornal ilustrado O Cabrião (indivíduo
importuno)591. Outro mestre das charges no século

XIX

foi o alemão Henrique Fleuiss,

fundador da revista carioca Semana Illustrada, lançada em 1860. O padrão da charge,
no século em questão, era como um retrato em dois planos – corpo pequeno e cabeça
grande – sem deformações caricaturais592. De acordo com Andrade, aqui tem início o
boom do livro ilustrado. Nesta época, surgem novas “... propostas editorias, e a imagem
começa a ganhar especial relevo e significado e, até mesmo, predominância no processo
de comunicação estabelecido entre obra e leitor”593. Para Sodré, o jornal ilustrado foi
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... além disso, e principalmente, o maior documento ilustrado que qualquer
período de nossa história conheceu, só comparável ao que, de outra época,
deixaram Rugendas e Debret, na fase anterior ao aparecimento da imprensa
ilustrada em nosso país, mas com a superioridade de uma arte participante 594.

Com a chegada da litografia595 em Pelotas, trazida por Eduardo Chapon no final
da década de 70 do século

XIX,

a imprensa pelotense passou por significativas

reformulações gráficas, surgindo a imprensa ilustrada. Para Walter Benjamin, com a
litografia

... a técnica de reprodução atinge uma etapa essencialmente nova... as artes
gráficas adquiriram um meio de ilustrar a vida cotidiana. Graças à litografia,
elas começaram a situar-se no mesmo nível que a imprensa... o jornal
ilustrado estava contido virtualmente na litografia 596 .

Com o advento da litografia, a ilustração passou a fazer parte das publicações
locais. Antes disso, a litografia fôra responsável por várias publicações no centro do
país por influência da Europa, mais especificamente da França e Inglaterra. De acordo
com Andrade597,
... a partir da década de 1830 – graças ao aperfeiçoamento da litografia e à
sua adoção por importantes pintores, especialmente em Paris – surge um
novo gênero de imprensa ilustrada, satírica, repletas de charges e caricaturas,
que se inicia com a publicação, por Philipon, de Caricature (Paris, 1830),
seguido de Le Charivari (Paris, 1832) e Punch (Londres, 1841).

A França sempre foi uma referência cultural para o Brasil, influenciando
diretamente em seus impressos. Dos figurinos aos vinhos, das jóias aos livreiros, o
modelo era sempre o francês. Para Martins, inspiração do periodismo brasileiro, as
revistas francesas se constituíram em suas matrizes por excelência598.
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Pelotas sempre se manteve atenta ao que acontecia nos grandes centros. Segundo
Magalhães, “navios que levavam charque para o Rio de Janeiro, para a Europa e Estados
Unidos, não haveriam de voltar vazios”. Conforme o autor, os charqueadores

... mantinham agentes comerciais nos diferentes portos, e de torna-viagem
esses navios vinham carregados de mantimentos, móveis, louças, quadros,
modas, livros, figurinos e magazines de grandes centros. Proporcionavam um
contato permanente com as civilizações do século XIX599.

Dentre os jornais ilustrados e humorísticos de Pelotas podem ser citados: o
Cabrion, fundado em 1879, Zé Povinho em 1883 e a A Ventarola, fundada em 1887.
Estas publicações foram lançadas, praticamente, uma década após as edições de São
Paulo e do Rio de Janeiro, considerando-se que entre as primeiras edições
humorísticas, da então capital do país, encontram-se A vida fluminense (1868), O
lobishomem (1870) e O Besouro (1878).
A imprensa ilustrada em Pelotas já trazia, em um dos títulos, a marca francesa.
O nome Cabrion é uma referência a um pintor travesso, que tirava o sono de Pipelet,
personagens do folhetim Os mistérios de Paris, de Eugène Sue600. Por sua vez, Cabrion,
em Pelotas, surgiu numa alusão ao Cabrião paulista, lançado em 1866.
Em Pelotas, estes jornais mantinham a mesma configuração gráfica e o mesmo
tipo de estruturação textual, em comparação aos de igual teor do centro do país que, por
sua vez, seguiam o mesmo padrão de seus semelhantes europeus. Andrade601 nos diz
que os ilustradores mais geniais deste período, principalmente no eixo de Rio de Janeiro
e São Paulo, eram estrangeiros, que já chegavam ao Brasil com a devida formação e
com o respectivo saber para desenvolverem suas atividades profissionais.
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Figura 4  A Ventarola, folha ilustrada e humorística.

Capa da edição de número 3, de 1887 (Pelotas), de propriedade de Eduardo Chapon. Com o advento da
litografia, Pelotas passou a editar este estilo de publicação, fortemente opinativas e bem-humoradas.
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense.
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Figura 5  A Ventarola, folha ilustrada e humorística.

A Ventarola, folha ilustrada e humorística. Página da “Galeria dos nossos homens populares!!!”.
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense.
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A arte, o desenho através da litografia, trouxe à superfície o mundo da vida
cotidiana, e este estilo de jornal, com a incorporação de novos elementos, tornou-se,
então, o expoente da visibilidade do humor satírico. Uma das primeiras publicações
brasileiras a utilizar o desenho foi lançada em 1837, pelo conde Jules de Villeneuve: a
revista Museo Universal. “Devaneador, Villeneuve queria que, lendo Museo Universal,
o Brasil folheasse o mundo”602.
O suporte do jornal, como divulgador da arte e dos acontecimentos da vida
cotidiana, apresentava-se com uma nova moldura enunciativa: modos e mundos, numa
revolução da mídia impressa, que passava pela paginação, diagramação e pelos padrões
de impressão. Uma forma de comunicar diferente e, portanto, de persuadir. Em relação
aos regimes de visibilidade, propostos por Landowski603, este tipo de jornal seria regido
por um “querer ser visto”. As estratégias relativas ao novo formato gráfico, o uso de
ilustrações e a forma de mostrar o cotidiano com um discurso fundado no humor
político, caracterizam a ostentação.
Tudo era excesso. Da capa às páginas internas. Da logomarca ao tipo de letra
utilizada – manuscrita – de difícil legibilidade. Porém, isso é que dava sentido, no
visual, ao humor satírico. A não uniformidade da letra é parte de um fazer do próprio
artista-editor, o destinador. O tema, o humor, solicita um tipo gráfico que acompanhe a
ilustração – o sentido vem do todo da página, e não se compõem em fragmentos. E é
isso que, em um primeiro momento, faz com que o jornal seja visto. Um procedimento
de captação, utilizando um termo de Landowski 604 , da garantia de sua visibilidade.
Provavelmente, se o tipo gráfico fosse romano, o sentido não seria o mesmo. Em termos
técnicos, é devido às limitações gráficas que essa junção – texto e imagem – era feita de
forma artesanal, pela própria mão do artista, direto na pedra, com lápis ou crayon
litográficos.
A logomarca da A Ventarola (fig. 4) é excesso puro. O tipo gráfico ornado, estilo
rococó, tem raízes na revista, e a primeira letra do nome é uma espécie de porta chapéu, em
que se encontra pendurado um chapéu de bobo da Corte. Em um primeiro plano, o próprio
bobo, o bufão, personagem cômico, de natureza truanesca, e ao plano de fundo, cenas da
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vida cotidiana: um homem de bengala e as sombras de uma mulher e de um animal, um
burro. No plano inferior da capa, a figura de um homem do poder, com crianças em
situação de penúria ao seu redor, figurativizam temas como problemas sociais e políticos
existentes no cotidiano da cidade, que, em relação com a legenda, marcam o caráter
burlesco e caricatural deste tipo de publicação em forma de charge.
A partir do final do século

XIX,

no período denominado Belle Époque, a

imprensa sofreu remodelações. De acordo com Needell,

A participação dos literatos na cultura da Belle Époque ocorria
principalmente no jornalismo em expansão e nas revistas elegantes, típicas do
fin-de-siècle. Se, após 1870, a expansão demográfica e a riqueza do Rio
haviam ajudado a tornar possível a imprensa popular da década de 1880, o
período de 1898-1914 trouxe ainda mais sofisticação e tecnologia para
enfrentar a crescente competição pelo mercado cada vez maior dos setores
médios da elite...605.

Segundo o mesmo autor, o interesse de literatos que publicavam nos periódicos
do Fin-de-Siècle era a renda e a própria oportunidade de publicação. Por isso, tinham
grande dependência do público leitor, que, em grande parte, constituía-se de mulheres
da elite, dos setores médios, que imitavam a elite, e por um contingente masculino de
estudantes, literatos e aspirantes a literatos, enfim, de pessoas com disponibilidade de
tempo, dinheiro e interesse em manter-se atualizado e obter maior cultura.
Com o discurso da modernidade, criaram-se modas e modos de vida distintos, logo
incorporados à cotidianidade no transcorrer dos anos oitocentos e início do século

XX.

Um tempo de euforia, de entusiasmo, que começou na Europa e se estendeu até Pelotas,
no extremo sul do Brasil. Entre seus campos, a magia do progresso, e o que era lá,
tornou-se aqui. No declínio das charqueadas e com a lenta adaptação do país às
mudanças legais exigidas pelo regime republicano, muitos pelotenses faliram. E assim,
aquela moda passou como passou a euforia do devir. Apagaram-se as luzes da Belle
Époque. Veio o presente, uma nova realidade que se re-fez a partir do passado, ou que o
re-vive nos valores conservados. Nas ruínas de um passado de ostentação, a nostalgia do
não vivido.
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Manuella Vieira Reale (PUC-SP)

Experiência sensível no descanso habitual: rede de dormir

Sensible experience in usual rest: sleep net

Resumo: Discorre-se sobre a rede de dormir como escapatória do cotidiano, como experiência sensível
entre sujeitos e objeto de valor. O livro “Da Imperfeição” de Algirdas Julien Greimas configura o eixo
central da análise para observar a apreensão de sentido por meio do sensível e, substancialmente, da
estesia. A partir de Eric Landowski (2014), foca-se no regime de interação do ajustamento ao pensar a
relação de reciprocidade entre sujeitos (indivíduo e rede) estabelecida na lógica da união. Por ser um
objeto sincrético advindo da cultura indígena, observa-se os diferentes usos e apreensões da rede — do
interior à cidade — na constituição da identidade cultural brasileira.
Palavras-Chave: Experiência sensível 1. Cultura 2. Ajustamento 3. Amazônia. 4. Identidade 5.
Abstract: Sleep net is described as an escape from daily life, as a sensitive experience between subjects
and object of value. The book "Imperfection" by Algirdas Julien Greimas sets the central axis of analysis
to observe the apprehension of meaning through sensible and, substantially, esthesis. According Eric
Landowski (2014), it is focused on interaction regime of adjustment to think the reciprocal relationship
between subjects (individual and sleeping net) established by union logic. Because it is a syncretic object
from indigenous culture, it is observed different uses and apprehensions of net - from interior to city - in
the constitution of Brazilian’s cultural identity.
Keywords: Sensible experience 1. Culture 2. Adjustment 3. Amazon. 4. Identity 5.

Eram de madeira, e das ilhargas de tábuas, e cobertas de palha, de razoada
altura; todas duma só peça, sem nenhum repartimento, tinham dentro muitos
esteios; e, de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos, alta, em que
dormiam (Pero Vaz de Caminha, 1500606).

Ressemantizar objetos gastos — a própria vida — é a provocação de Algirdas J.
Greimas em sua última obra de autoria individual, publicada na França em 1987. “Da
Imperfeição” convida a enxergar o cotidiano de uma forma diferente, deslumbrar-se. É
explorada uma estética presente nos comportamentos cotidianos na construção de
objetos de valor ressemantizados na valorização do detalhe do vivido. A experiência
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sensível do deitar na rede de dormir será lida como possível escapatória do “umbral da
insignificância” (Greimas, 2002, p. 82) do cotidiano.
O escopo teórico do autor, por meio do programa gerativo de sentido, estrutura a
construção da significação em níveis. O nível discursivo (mais superficial e expressivo)
passa pelo narrativo e chega ao nível fundamental (mais abstrato e simples). O autor
aponta “a abordagem gerativa, o remontar às nascentes do fenômeno, desemboca aqui
na decomposição completa do que inicialmente foi percebido como uma totalidade
constituída” (Idem, p. 51).

Da Imperfeição
“Todo parecer é imperfeito: oculta o ser” são as palavras iniciais da obra. A
imanência (ser) é estabelecida pela manifestação (parecer). O texto propõe como se dá o
processo de apreensão estética. Para um acontecimento estético, é necessária que haja
uma quebra na cotidianidade da vida. A apreensão estética, neste caso, requer um
querer. Para vivenciá-lo, o sujeito é tomado por um objeto mediante seus sentidos. A
estesia é ponto chave. A perplexidade diante do desconhecido é tamanha que o sujeito
não é mais o mesmo quando volta à normalidade, há uma transformação. O objeto da
busca do sujeito em relação é dotado de sentido, ele também é um actante. Tal objeto
revela intimidade do ser.
É possível pensar a ruptura do cotidiano em Greimas com o “Deslumbramento”
de Robison. O texto apresenta a normalidade do cotidiano regrado, controlado e
enfadonho da clepsidra. A ruptura ocorre quando o silêncio é instalado pela não queda
de uma gota, o que gera a “suspensão do tempo e petrificação do espaço”. Quando a
gota recusa-se cair, Robison vivencia um momento de inocência, feliz deslumbramento,
êxtase, indizível alvoroço. Ele enxerga uma “outra ilha”, melhor e perfeita. A forma de
pêra do objeto assume-se a gota como actante mulher que afeta Robison. O sujeito é
tomado pelo objeto sem competência. A gota age como um ator modalizado e patêmico.
A aspectualização espacial produz impressões sobre o eixo da verticalidade, o descer e
subir da gota. Dois sujeitos (Robison e gota-mulher) são reunidos por um acidente. Tal
evento estético é único e efêmero. A relação sensorial entre sujeito e objeto de valor é
parada no tempo, há uma descontinuidade do discurso e uma oscilação do sujeito. Após
evento estético, há esperança na conjunção do advir. São ressaltados os formantes
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sonoro (silêncio), visual (imagem da outra ilha) e eidético (forma da gota). Esta é uma
estética do sujeito. A volta à normalidade é marcada pela mediocridade das
preocupações e lembrança nostálgica elaborada cognitivamente. Então em termos do
evento estético, o que resta da experiência sensibilizadora? Greimas ressalta pontos
importantes revelados neste evento estético:
A inserção na cotidianidade, a espera, a ruptura de isotopia, que é uma
fratura, a oscilação do sujeito, o estatuto particular do objeto, a relação
sensorial entre ambos, a unicidade da experiência, a esperança por uma total
conjunção por advir (Ibidem, p. 30).

“Palomar” de Ítalo Calvino traz a noção que intitula o capítulo “Guizzo”: o
farfalhar visual, sonoro e tátil. Guizzo é evento súbito, gesto tremulante, jogo de luz
sobre a água. A história começa com o senhor Palomar em uma caminhada na praia
para pensar sobre a vida. No trajeto, ele se depara com uma moça de seios expostos e
evita encará-los na primeira passagem. Ao retornar, seu olhar desvia-se sobressaltado e
rompe com a programação anterior. Há uma fascinação pelo objeto estético quando o
olhar avança, retrai, estremece, avalia. A apreensão estética, neste caso, requer um
querer. É uma estética da graça. A curva do seio transforma-se (como actante) em visão
sobrenatural. A relação proxêmica é definida pela posição e postura dos sujeitos, o que
constrói um ponto de vista à distância. Assim como Tournier, o evento estético ocorre
no plano visual. O objeto estético produz descontinuidade do contínuo do espaço visual.
Contudo, a descontinuidade estruturada pelo Guizzo também é um estremecimento de
maneira tátil. Isto marca o sincretismo entre dois actantes (sujeito Palomar e objeto
seio) — nesse momento a isotopia da visualidade passa ser isotopia da tatilidade. Vê-se
a importância do corpo para entender a relação entre sujeitos. “O tato se situa entre as
ordens sensoriais mais profundas, ele exprime proxemicamente a intimidade optimal e
manifesta, sobre o plano cognitivo, a vontade de conjunção total.” (Ibidem, p. 36).
Diferente dos europeus (onde sujeito é ativo e empreendedor), em “A cor da
obscuridade” há o objeto pregnante que exala energia. O sujeito entra em conjunção
com objeto no plano físico da pura sensação. Como ele não toma parte na ação, a luz
tem papel de anti-actante. O objeto obscuridade possui (tal como a gota, o seio, o
parque) uma gestalt, sua cor preta como união de todas as cores é uma figura
decomponível em seus traços plásticos. Greimas destaca a plasticidade presente na
figuratividade da cena: verticalidade, densidade e uniformidade. No texto, o “ser” é
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negativado, com tempo descontínuo e espaço circunscrito. Por outro lado, o “parecer” é
positivo, uma metáfora da própria essência do objeto. Conclui-se que todo objeto é
digno de consideração, seja um cheiro de uma flor, um silêncio em um ambiente, uma
luz forte. Esta afirmação amplia a apreensão estética exclusiva à arte para o mundo
cotidiano, sugere a possibilidade de contemplar o infinitamente pequeno.
Os simulacros de acidentes estéticos explorados por Greimas, demonstram a
apreensão de sentido por meio do sensível e, substancialmente, da estesia. Tal como a
relação da figuratividade na estética para a construção de um novo sentido. Com esse
livro, vários caminhos foram abertos para a semiótica pós-estruturalista, o que permitiu
a investigação de objetos mais distintos, de performance artística ao ínfimo fenômeno
cotidiano, e aprofundamento na compreensão do próprio ser humano.

A Rede

Entra em casa, passa pela sala, abre a porta do quarto e avista, logo no horizonte
do campo de observação, o móvel mais longe da entrada logo abaixo da janela.
Distante, flerta a espera de seu acolhimento. O contato tátil será imersivo. A conjunção
entre corpos está por vir. “Somente quando repousa sobre a tatilidade em que está unido
é que o gosto reencontra sua plenitude” (Ibidem, p. 71). O toque produz impressões
sensíveis sobre o sujeito que o leva a sentir um estado de alma patêmico.
Pode parecer apenas pedaço de tecido usurado em forma de meia lua, mas é
possível apreender um sentido outro, é possível construí-la objeto de valor. É possível
fazer um sentido diferente a cada vez que os “corpos” se encontram. Não raro encontrase sua presença na literatura brasileira, já que é peça constante na construção históricocultural desse povo.
O lugar em que se encontra estendida é o espaço mais íntimo/recluso da casa, e o
mais ligado com o lado de fora pela extrema proximidade com a janela. Sua posição
permite ouvir o barulho dos carros, a conversa de pessoas, a brincadeira de crianças.
Gera-se um efeito de sentido de intimidade aproximada ao mundo externo, conforto
paradoxal de estar só e conectado com a cidade. Permitir-se deitar é resistir à forma de
vida veloz e intensa do ritmo urbano. A horizontalidade da rede opõe-se à verticalidade
da cidade.
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Dependendo da posição ao deitar-se, é possível encarar o restante do quarto,
livros, cama e mesa de estudo. Do outro lado, observa-se pela janela as árvores da rua,
os fios de eletricidade e a ponta das casas em frente. Sua altura é ajustável para ficar
mais ou menos próxima da luz. Em manhã de luz acentuada, é possível ver os raios de
sol interrompidos por cada onda formada na extensão do tecido.
O móvel também faz parte da visualidade do ambiente. A cor vermelha
geralmente remete a perigo ou sentimento passional, todavia seu tom bordô produz uma
frieza à intensidade da cor primária. A textura do tecido liso de fibra natural de algodão
permite facilmente a formação de ondas na tensão a partir do punho. Com grossa
espessura, dá firmeza no suporte ao corpo. Os dois punhos que ligam o tecido a cada
parede e tencionam sua extensão são como pontos de fuga a partir dos quais os fios de
tecido se direcionam e, sem perder seu referencial, ajustam-se até o corpo encontrar o
lugar desejado.
Possui uma varanda607 feita em crochê que é bela e mostra a delicadeza da costura
a mão. Tal detalhe estético é o que diferencia o tipo e estilo de rede, do mais simples ao
elaborado. É parte significativa do valor monetário designado a cada rede. O fazer
artesanal concretiza o belo contra hegemônico. Desafiados a ter olhar metonímico e
demorado a coisas simples, percebemos o quão impressionante é o tecido da varanda,
com toque diferente de onde se deita, a rugosidade do entrelaçamento dá volume e
marca presença no ambiente.
A tatilidade constante e movente do seu balanço impõe sempre um novo ritmo ao
encontro. Seu movimento de embalo é tranquilizante, descontrai a mente pelo
deslocamento espacial e ritmização temporal e, como a música, impõe novo compasso
cardíaco. O impermanência do ritmo, segundo Greimas, metaforiza a “atualização do
deslocamento, que a intensidade do movimento executado no local anuncia a
transformação do sujeito de estado em sujeito de fazer” (Ibidem, p. 83).
Afetado estesicamente, o sujeito de fazer encontra o objeto actante na adaptação
do tecido ao desenho do corpo. Encontro que pode ser modificado no mínimo
movimento. Uma possibilidade ao deitar é que a rede fique em forma de casulo,
trazendo um conforto que remete ao retorno ao útero materno e aconchega qualquer
aflição sentimental. É totalmente diferente de uma cama que não se ajusta ao seu mais
leve movimento. Luiz Câmara Cascudo compara:
607

Renda que guarnece a lateral da rede de dormir.
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O leito obriga-nos a tomar seu costume, ajeitando-se nele, procurando o
repouso numa sucessão de posições. A rede não: ela toma o nosso feitio,
contamina-se com os nossos hábitos e repete, dócil e macia, a forma do nosso
corpo.
A cama é hirta, parada, definitiva. A rede é acolhedora, compreensiva,
coleante, acompanha, tépida e brandamente, todos os caprichos da nossa
fadiga e as novidades imprevistas do nosso sossego. Desloca-se,
incessantemente renovada, à solicitação física do cansaço.
Entre ela e a cama, há a distância da solidariedade à resignação (2012, p. 89).

Apoio para sentar, espaço de descanso e — sua maior finalidade — lugar de
dormir. Seu uso difere de acordo com cada estação. No inverno torna-se quase inóspita
no crepúsculo do dia pela falta de maior cobertura. Já no verão é cativante por não ter o
calor exalado da cama. Válido comentar que muitas pessoas não se sentem confortáveis
ao usá-la por falta de hábito ou por não se acostumarem com a inconstância do
movimento.
Dificilmente dorme-se em uma postura “errada”, pois a própria maleabilidade do
tecido ao ajustar-se no corpo impede da fixação em alguma posição demasiada
incômoda. Apesar disso, há vários estudos sobre o benefício ou prejuízo biológico em
usá-la. Ainda não é possível encontrar um consenso entre os profissionais da medicina
sobre tal prática.

Imperativo identitário
Somos interpelados a buscar “eventos estéticos a partir do desvio do funcional”
(Greimas, 2002, p. 85). Além de sua funcionalidade, há uma dimensão passional e
mítica envolvida diretamente ao objeto dotado de memória. Uma forma de reconexão
cultural. Válido ressaltar que é ligada diretamente à tradição indígena, não apenas
brasileira, mas há histórico de uso por toda região da América Central e do Sul.
Cascudo explicita sobre o seu uso “nas regiões meridionais e centrais do Brasil a rede
seguira o tupi e contaminara o colono, mameluco, curiboca, brasileiro de seiscentos e
setecentos” (2012, p. 29).
Longe de encarar a tal item pertencente a uma cultura tradicional intocada, a
proposta desse trabalho é discorrer sobre os diferentes usos e apreensões desse
integrante da cultura brasileira contemporânea, do interior à cidade. Considerando que:
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As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas
também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso –
um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações
quanto a concepção que temos de nós mesmos. (...) sentidos com os quais
podemos nos identificar, constroem identidades (Hall, 2006, p. 50).

A rede é um objeto sincrético que compõe a identidade brasileira. Entendemos a
relação direta da rede com o corpo do sujeito como uma prática popular com traços de
uma identidade cultural não apenas relacionada ao indígena, mas também diretamente à
complexidade da cidade. A rede está presente no espaço doméstico não apenas no
quarto como móvel para dormir. Também está na varanda para descanso, na sala para
sentar enquanto socializa-se. O espaço doméstico não se configura à reprodução da
força de trabalho. Ele possibilita, pelo contrário, um mínimo de liberdade e
solidariedade diferente da competição imposta pelo capital. A multiplicidade do uso (e
de facilidade de transporte) da rede vai além do dormir, é também cultural e socializada.
A rede também está na praia, na Avenida Paulista, no Restaurante à beira rio.
Ter uma rede na Amazônia é identidade; ter uma rede em São Paulo é mestiçagem
cultural. Pensar ela dentro da cidade, não como simples resistência, mas como objeto
complexo atravessado pela tradição indígena e pelo cotidiano contemporâneo.

Pensar o popular na cultura não como algo limitado ao que se relaciona com
seu passado – e um passado rural –, mas também e principalmente como algo
ligado à modernidade, à mestiçagem e à complexidade do urbano (MartínBarbero, 2009, p. 70).

Ser capaz de parar, em uma cidade como São Paulo, é romper com a prescrição
de trabalho constante. Enquanto o neoliberalismo impõe o trabalho, o consumo e
aquisição de capital em todos os momentos da vida do trabalhador, inclusive no lazer,
optar por descansar de uma forma prolongada em um objeto manufaturado, de baixo
custo e sem prazo de validade é irônico, no mínimo. O sujeito, ao lançar-se a essa
experiência, torna-se seu próprio destinador em oposição ao controle hegemônico do
capital. “O destinador do evento estético — o próprio sujeito ou um outro — se põe a
serviço de fazer sentir pelo sentir, pelo que o sentir promove ao que o sente” (Oliveira,
2003, p. 6).
A rede também foi e é, como descrito na carta de Caminha, a principal forma de
dormir do indígena. Existem diferentes hábitos em cada região. Nas casas no interior da
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Amazônia 608 dá-se preferência por rede, seja pelo hábito, clima quente ou custo.
Especificamente para o amazônida, deitar na rede vai além de férias, sesta ou simples
dormir. Por ser um povo com raízes indígenas, tal artigo é parte central na cultura
popular. O modo de produção artesanal representa a fuga da realidade fabril da
produção em série para um tempo mais prolongado e qualificado, o que é uma
resistência à rapidez da cidade. Ter uma rede feita a mão é qualificar o tempo e a
singularidade prévios ao detalhamento do produto final.
Até hoje boa parte da população transporta-se por vias fluviais. No barco, o lugar
procurado não é o assento, mas o armador de rede. Muitas embarcações não têm
cadeiras para toda tripulação. Existe a possibilidade limitada de usar a cama no
camarote, mas geralmente a rede é quase um imperativo no traslado. Rede não é adendo
entretenimento, mas imperativo identitário.

Experiência sensível, rumo à esthésis

A rede em si (matéria) não é objeto de valor, mas sim a experiência estésica do
encontro corpóreo em ato. Deitar na rede é uma forma de encontrar-se consigo mesmo,
com os desejos e necessidades do próprio corpo. É desprender-se do mundo racional
para poder sentir a si mesmo, dores e prazeres. “A tensão (...) é o preço do relaxamento
definitivo” (Greimas, 2002, p. 27). O próprio corpo — músculos e pele — é o alhures
da racionalidade da mente. Descobre-se a possibilidade de sair do inteligível da
realidade de preocupações diárias sem substâncias anestesiantes ou exposição midiática
e ser sujeito ativo na construção de sentido.
Abstrai-se dessa experiência o próprio reconhecimento de si enquanto matéria,
enquanto carne. É uma fração de tempo efêmera em um espaço imensurável onde é
possível ler, sentir, e enfim ser a si mesmo. Permitir-se viver essa convergência pode
torná-lo mais humano, deixar o corpo encontrar sentido no desprendimento. Em uma
imprevisibilidade de sensações, a apreensão tátil estimula os demais sentidos e abre a
outras percepções da luz, do som, do espaço.
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Optamos por considerar a Amazônia Internacional que engloba Brasil, Bolívia, Peru, Equador,
Colômbia,
Venezuela,
Guiana,
Guiana
Francesa
e
Suriname.
Disponível
em:
http://www.paramazonia.com.br/portal/amazonia-internacional/amazoniainternacional/MyAlbum/paramazniaositedoparpositivo.html Acesso em: 13 nov. 2016.
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É possível ver o hábito como escapatória, um ato que se repete no cultivo dos seu
sentido sentido com uma intencionalidade que Oliveira expõe:

Armado pela volição, o hábito, como uma escapatória, é uma prática
que redimensiona a condição estésica da significação ordinária das
coisas, do mundo, dos seres e do sujeito mesmo com o propósito dele
empreender uma construção de vida, de mundo, explorando tanto o
sensível como a razão (2004, p.2).

Como esclarece a autora, o que se torna uma busca cultivada pelo sujeito advém
do gosto pelo gosto experimentado. Mesmo que seja diário, é improvável deitar-se sem
se relacionar com toda carga simbólica que o ato aciona. É a “espera esperada do
inesperado” (Greimas, 2002, p. 89), pois o encontro — e eventual junção — com o
objeto de valor faz surgir novo sentido. A busca por sentir o sentido no estado de união
entre sujeitos, caminho único à esthésis! Deitar na rede é um exercício e esforço de
ajuste corpóreo com o tecido de um modo que não repete-se integralmente uma posição
anterior. É um fazer de dois actantes à procura do encontro sensível.

Interação entre sujeitos no ajustamento

Encontrar uma posição agradável na rede exige, diferente da cama, um esforço
para chegar ao conforto, quase como uma dança entre sujeitos que acabaram de se
conhecer. Mesmo quem dorme dessa forma a vida inteira sempre tem necessidade de
ajustar-se para receber uma recompensa tão significativa que dificilmente aceita de bom
grado outra forma de dormir. Tal contato produz impressões sensíveis sobre o sujeito
que o leva a sentir um estado de alma patêmico.

Nas interações que dependem do ajustamento, o ator com o qual se interage
caracteriza-se certamente, também, pelo fato de que seu comportamento
obedece a uma dinâmica própria, mas essa dinâmica, no estado atual dos
conhecimentos de que se dispõe, não é redutível, como no caso precedente, a
lei preestabelecidas e objetiváveis. É, ao contrário, na interação mesma, em
função do que cada um dos participantes encontra e, mais precisamente, sente
na maneira de agir de seu parceiro, ou de seu adversário, que os princípios da
interação emergem pouco a pouco. (Landowski, 2014, p. 48).

Dormir na rede pode demorar mais por conta do ajustamento entre corpos, mas é
pela descentralização do corpo e não - imperativo da rede que se faz um modo de ser
descontínuo com o externo. A lógica da união estabelece uma relação de reciprocidade
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entre sujeitos. Landowski amplia a gramática narrativa com o regime de interação do
ajustamento, fundado na sensibilidade (competência estésica). Para o autor, o
ajustamento é a “interação entre iguais, na qual as partes coordenam suas dinâmicas por
meio de um fazer conjunto” (Idem, p. 50).
Passa-se do “ter sentido” na dimensão inteligível dos regimes de programação e
manipulação para um “fazer sentido” a partir da sensibilidade. O ajustamento requer a
“competência estésica”, a possibilidade de sentir junto. O sujeito “enquanto ator ao
mesmo tempo estesicamente apto a perceber o mundo e modalmente competente para
lhe atribuir sentido”. (Ibidem, p. 53).
Não há como sair desse encontro, enquanto sujeito de fazer aberto à experiência,
no mesmo “estado das coisas” prévio ao deitar. A união entre sujeitos gera um efeito
patêmico inevitável. É uma possível escapatória da vida usurada, é um dos “diferentes
meios de nela [na vida cotidiana] introduzir fraturas” (Greimas, 2002, p. 88). Mesmo
feito da maneira pragmática, tal ato dá algo em troca. Seja um descanso físico, seja uma
tranquilidade mental, seja um encontro consigo mesmo que o arremessa para o alto.609
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Um olhar sobre a universidade: entre enunciados, enunciações e práticas

A vision about the university: between enunciates, enunciations and practices

Resumo: Envereda pela cidade, tendo como interesse os discursos que nela emergem, uma vez que dão
pistas das dinâmicas que constituem a própria vida na cidade. Intenciona analisar os temas colocados em
circulação na Universidade Federal do Espírito Santo, em especial, no Centro de Artes, reflexão
apresentada neste artigo. O interesse no corpus em questão abarca, ainda, a interação dos sujeitos com
estes enunciados, bem como a própria prática de dar visibilidade a estes enunciados, aspectos estes em
fase de estudo. Configura-se estudo descritivo e explicativo que reúne pesquisa bibliográfica e análise
documental. Para tal, visita o referencial teórico-metodológico relacionado à sociossemiótica. Permite
entrever os seguintes temas em circulação: violência de gênero, violência e diversidade, e política.
Palavras-Chave: Cidade. Comunicação. Sociossemiótica. Universidade.
Abstract: The research studies the city, taking as an interest the discourses that emerge in it, since they
give clues of the dynamics that constitute the own life in the city. Intends to analyze the themes placed in
circulation at the Universidade Federal do Espírito Santo, in particular, at the Center of Arts, reflection
presented in this article. The interest in the corpus in question also includes the interaction of subjects
with these statements, as well as the practice of giving visibility to these statements, aspects that are in the
study phase. A descriptive and explanatory study that combines bibliographical research and
documentary analysis is set up. It visits the theoretical-methodological referent related to the social
semiotics. It allows us to glimpse the following themes in circulation: gender violence, violence and
diversity, and politics.
Keywords: City. Communication. Social semiotics. University.

1 Um olhar sobre a universidade
O estudo aqui delineado deriva das reuniões do Grupo de Pesquisa Comunicação, Consumo e
Semiótica (CNPq/Ufes)610, em especial, parte do projeto de pesquisa Publi e cidade. A trama publicitária
em circulação na cidade.
A pesquisa é desenvolvida em parceria com o GEPEL - Grupo de Pesquisa de Processos
Educativos em Arte (CNPq/Ufes), que se volta para “[...] projetos que possuem como meta o diálogo com

610

O grupo de pesquisa conta com a participação de alunos da graduação em Comunicação Social Publicidade e Propaganda da Ufes.
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os processos educativos na educação formal e não formal, englobando as práticas sociais em suas
dimensões artísticas, estéticas, culturais e comunicacionais” 611.

A aproximação dos grupos potencializa o olhar sobre a cidade e possibilita que
se percorra a cidade “[...] tomada em sua produção que faz a cidade ser e faz ser seus
habitantes”612. Caminhamos, então, inquietos, ao compreender que a cidade nos educa,
ao participar de nossa constituição como sujeitos613.
Nessa fase, o projeto privilegia um espaço: a própria Universidade Federal do
Espírito Santo – Ufes, com o objetivo de compreender a comunicação em circulação na
universidade. O interesse, de início, concentra-se no Centro de Artes – CAr, situado no
campus de Goiabeiras.
O CAr é formado por seis prédios, chamados Cemunis, onde ocorrem as
atividades dos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, Artes Plásticas, Artes
Visuais, Cinema e Audiovisual, Desenho Industrial, Jornalismo, Música, Publicidade e
Propaganda, bem como os Mestrados em Arquitetura e Urbanismo, Artes, Comunicação
e Territorialidades, além da Galeria de Arte e Pesquisa, da biblioteca setorial e da
cantina614.
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Figura 1 – Mapa com destaque para o Centro de Artes, identificado pela letra B. Nele, circulamos a área
dos seis Cemunis.

Fonte: UFES (acesso em 08 jan. 2017)615

Os Cemunis recebem esse nome pois foram idealizados como células modulares
universitárias. Caracterizam-se por serem térreos, seguindo o formato quadrado e
trazendo, ao centro, uma espécie de pátio, possível local de encontro e vivência, como
apresentado a seguir616.
Figura 2 – Vista interna do Cemuni

Fonte: Acervo próprio.

O Centro de Artes chama atenção uma vez que abriga grande variedade de
peças comunicacionais nos mais diversos formatos, desde cartazes, colagens,
fotografias a pichações, conforme pode ser observado na foto a seguir.
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UFES Universidade Federal do Espírito Santo. Disponível em: <http://web2.ufes.br/psvsinscricoes/imagens/Mapa_UFES%20PSVS%202015.png>. Acesso em: 08 jan. 2017.
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CENTRO de Artes. Disponível em: <http://www.car.ufes.br/estrutura-f%C3%ADsica>. Acesso em:
08 jan. 2017.
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Figura 3 – Vista das expressões no Cemuni

Fonte: Acervo próprio.

O objetivo, portanto, é analisar os temas colocados em circulação no Centro de
Artes, reflexão apresentada neste artigo. O interesse no corpus em questão abarca,
ainda, a interação dos sujeitos com estes enunciados, bem como a própria prática de dar
visibilidade a estes enunciados, aspectos estes em fase de estudo.
O projeto configura um estudo descritivo e explicativo que reúne pesquisa
bibliográfica, bem como análise documental. Os documentos em questão são fotos dos
textos enunciados (cartazes, pixos, colagens, entre outros) encontrados no Centro de
Artes, na Ufes. A produção de dados se deu, então, por meio do registro fotográfico do
locus mencionado em dois momentos: entre 17 e 23 de junho e no período
compreendido entre 01 e 15 de setembro de 2016.
Recorremos, também, ao diário de campo no qual fizemos anotações, por vezes,
no intervalo entre algumas fotos e ao final da atividade, destacando surpresas,
imprevistos, recorrências, curiosidades, impressões, entre outros.
Por meio dos primeiros registros fotográficos já foi possível observar a
variedade de peças comunicacionais nos mais diversos formatos que se estende pelos
espaços. E, a partir das fotos, depreendemos que outra espacialidade se impunha à
pesquisa, a das redes sociais Facebook e Instagram. Desse modo, foram coletadas fotos
e comentários dos espaços do CAr nessas redes, durante a primeira quinzena de
outubro.
O estudo sustenta-se no arcabouço teórico-metodológico proposto pela
sociossemiótica, apresentado a seguir, e que nos orienta na caminhada pela
universidade.
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2 Os percursos da teoria
Segundo Bertrand, a evolução da linguística na França compreende “[...] três
palavras-chave: estrutura, nos anos 1960-1970; enunciação para 1970-1980; e interação
para 1980-1990617”. Contemporâneo desses três contextos, Greimas funda e solidifica a
teoria semiótica de linha francesa. A base de sua teoria se delineou com a chamada
gramática narrativa e seu modelo de percurso gerativo do sentido. Este assim foi
denominado por simular, em cada nível do texto (profundo, narrativo e discursivo), a
geração do sentido618.
É como se a significação fosse se constituindo como um “folheado”, numa “[...]
rede hierarquizada de dependências em que cada um dos níveis mais profundos
converte seus dados semânticos e sintáxicos, articulando-os e especificando-os no
momento de sua passagem ao grau superior”619.

Tabela 1 - Percurso gerativo da significação

Estruturas discursivas

Isotopias figurativas (espaço, tempo, atores)
Isotopias temáticas

Estruturas semionarrativas

Esquema narrativo (contrato, competência, ação, sanção)
Sintaxe actancial (sujeito, objeto, destinador, anti-sujeito;
programas narrativos; percursos narrativos)
Estruturas modais (querer, dever, saber, poder fazer ou
ser e suas negações)

Estruturas profundas

Semântica e sintaxe elementares (quadrado semiótico)
Fonte: DENIS BERTRAND620

Mas o arcabouço teórico da semiótica foi aprimorando outras dimensões de
análise do texto, que viriam a complementar os postulados da gramática narrativa
inicial: as dimensões enunciativas, figurativas, passionais, plásticas e interacionais.

617

BERTRAND, D. Caminhos da semiótica literária. Bauru, SP: EDUSC, 2003, p. 77.
Idem.
619 Ibidem, p. 47.
620 Ibidem, p. 47.
618
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O texto, uma das principais noções da semiótica, pode ser considerado como
qualquer unidade mínima de significação, contemplando diversos suportes e linguagens,
sejam elas verbais ou não-verbais (visual, gestual, musical, etc.).
No início do desenvolvimento da teoria, o conceito de enunciação só tinha lugar
como uma pressuposição lógica do texto enunciado. Ou seja, se há enunciado concreto,
deduzimos, assim, que alguém o enunciou. Essa problemática acompanhou Greimas por
um bom tempo, posto que ele nunca abriu mão de construir sua teoria nos limites da
linguagem. Se o mundo extralinguístico interessa, é preciso trazê-lo, cientificamente,
para o campo da linguagem.
Dessa maneira, o “[...] sujeito da enunciação real, o da cena intersubjetiva da
comunicação, [...] só se manifesta pelos simulacros linguísticos de enunciações
enunciadas precedentes [...] que dependerão dos critérios de análise que permitem
depreendê-las”621.
Mas com a solidificação dos níveis de análise do percurso gerativo de sentido, a
enunciação passa a ser entendida “[...] como a instância de mediação e de conversão
crucial”622 entre as estruturas profundas e as superficiais.

Por meio da operação de discursivização, ela organiza a passagem das
estruturas elementares e semionarrativas virtuais, consideradas aquém da
enunciação, como um estoque de formas disponíveis (uma gramática), para as
estruturas discursivas (temáticas e figurativas), que as atualizam e especificam,
em cada ocorrência, no interior do discurso que realiza 623.

No decorrer do desenvolvimento destas premissas, avançamos para outro
conceito: o de práxis enunciativa. Trata-se de ressaltar “[...] no interior da atividade
enunciativa o que vem da práxis social e cultural da linguagem para fortalecer o
discurso em ato”624, o que nos remete, assim, à noção de uso.
Essas noções foram desenvolvidas primeiramente por Saussure (língua/fala) e,
posteriormente, por Hjelmeslev (esquema/uso). A fala invoca o exercício individual da
língua e o uso, “ao contrário, às práticas pouco a pouco sedimentadas pelos hábitos das
comunidades linguísticas e culturais ao longo da história”625.

621

Ibidem, p. 83.
Ibidem, p. 84.
623 Ibidem, p. 84.
624 Ibidem, p. 84.
625 Ibidem, p. 86.
622
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Dessa forma, entende-se que “[...] o discurso social é tecido por configurações já
prontas, blocos pré-moldados e prontos para serem utilizados, produtos do uso que se
depositam, na qualidade de primitivos, no sistema da língua”626.
A enunciação individual não pode mais ser considerada como uma instância
“[...] independente do imenso corpo das enunciações coletivas que a precederam e que a
tornam possível. A sedimentação das estruturas significantes, resultante da história,
determina todo ato de linguagem”627.

Há sentido já-dado, depositado na memória cultural, arquivado na língua e
nas significações lexicais, fixado nos esquemas discursivos, controlado pelas
codificações dos gêneros e das formas de expressão que o enunciador, no
momento do exercício individual da fala, convoca, atualiza, reitera, repete ou,
ao contrário, revoga, renova, transforma628.

Além disso, com os avanços proporcionados por Benveniste, os semioticistas
passaram a considerar a enunciação como “[...] o colocar em funcionamento a língua
por um ato individual de utilização”629. Isso posto, temos que a noção de discurso é
“[...] a língua assumida pelo homem que fala, e sob a condição de intersubjetividade,
única que torna possível a comunicação linguística630”.
Essas noções são importantíssimas para o estágio atual das análises semióticas,
pois cabe ao pesquisador enxergar não somente uma estrutura mecânica da narrativa,
mas as condições que a enunciação constrói. Quem são esses sujeitos enunciadores?
Quais mecanismos projetam no enunciado? Como fazem suas escolhas para provocar
determinados efeitos de sentidos? Tal postura fala de um fazer semiótico que introduz o
sujeito no seio da cena enunciativa.
No coração do nível narrativo (estruturas semionarrativas) do percurso gerativo
de sentido, a semiótica postula a existência de quatro sequências. A manipulação e o
contrato, em que um destinador opera sobre o sujeito levando-o a crer ou não nos
valores inscritos nos objetos. A competência em que o sujeito move-se por um
querer/dever/saber/poder para agir. A ação que é a execução da performance
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Ibidem, p. 86.
Ibidem, p. 87.
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Ibidem, p. 87.
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Ibidem, p. 89.
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Ibidem, p. 89.
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propriamente dita. E a sanção, etapa em que o destinador avalia a performance/ação do
sujeito e lhe confere recompensa ou punição631.
Ainda neste nível – semionarrativo – há a sintaxe actancial, cujos integrantes
são: actante-sujeito, que resulta de uma composição modal; actante-objeto; e um
actante-destinador, “dotado de saber porque ele delega o poder de agir, e do poder
porque ele sanciona”632. Assim, o sujeito pode estar investido de estruturas modais com
percursos do fazer-crer; fazer-querer; fazer-saber; fazer-fazer ou não fazer.
A sintaxe do nível narrativo contempla ainda dois tipos de enunciados: os
enunciados de estado e os de fazer. Os de estado estabelecem uma relação de junção
(seja disjunção seja conjunção) entre sujeito e objeto. Já os de fazer contemplam as
transformações de um estado inicial a um estado final633.
Ainda de acordo com o autor, no nível discursivo do percurso gerativo de
sentido, observamos as isotopias figurativas (projeção de sujeitos, espaços e tempos); e
as isotopias temáticas. Aqui é importante ressaltar que o recurso da figuratividade lança
mão dos elementos que podem ir do mais icônico ao mais abstrato ou vice-versa.
Isotopias são recorrências “[...] de um elemento semântico no desenvolvimento
sintagmático de um enunciado, que produz um efeito de continuidade e permanência de
um efeito de sentido ao longo da cadeia do discurso”634.
Quando lançamos um zoom na dimensão enunciativa dos textos, temos dois
grandes modos de presença do sujeito. Quando ele é analisado no nível da enunciação e
também dentro do enunciado, podendo assumir várias posições ou diversas
identidades

635

. Podemos falar de um sujeito pragmático, cujos investimentos

privilegiam o fazer do sujeito e suas transformações; um sujeito cognitivo ou do
conhecimento, que detém o saber; ou um sujeito passional ou patêmico, sujeito sensível,
investido das dimensões do ser636.
Essas diferentes formas de apresentação do sujeito também convidam o
enunciatário: “[...] ao ler, o leitor é convidado a partilhar a multiplicidade de pontos de
vista e a diversificar suas próprias perspectivas”637.
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Ibidem.
Ibidem, p. 44.
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Ibidem.
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Ibidem, p. 420-421.
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Ibidem.
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No decorrer do desenvolvimento da teoria, como a noção central de texto da
semiótica prevê que eles sejam verbais, não verbais e até mesmo interações sociais, a
disciplina foi ampliando seu arcabouço teórico e metodológico para dar conta da
multiplicidade dos objetos de investigação.
A semiótica nos possibilita analisar tanto os enunciados fechados, por meio do
percurso gerativo de sentido, envolvendo a relação recíproca dos planos de conteúdo e
de expressão; mas também os enunciados abertos, em ato e seus regimes de interação e
de sentido. São os regimes de interação entre os sujeitos que nos darão a chave para
chegarmos aos regimes de sentido, sendo eles a programação, a manipulação, o
ajustamento e o acidente638.
Mais recentemente, com o artigo As interações discursivas, Oliveira desenvolve
as noções dos regimes de interações discursivas. Afirma, assim, que “a interação faz ser o
sentido” e, além disso, que “a ação cognitiva do enunciador é de fazer saber o
enunciatário os modos por meio dos quais cada um dos sujeitos com seus papéis
discursivos tem seus próprios desempenhos na elaboração do sentido”639.
Pode-se inferir, com isso, que os sujeitos operam uma série de escolhas verbais,
gestuais, visuais, entre outras, para enunciar seus discursos, entendendo por sujeito, o
sujeito complexo, aquele que instaura no ato mesmo da enunciação o “eu-tu”, ou seja, o
enunciador-enunciatário, cuja “[...] produção de sentido faz ser esses sujeitos, tornandoos presentes ao mundo discursivo”640.
Ao compreender a enunciação como um “[...] ato instaurador do sentido na e pela
interação entre os dois parceiros do discurso”, Oliveira reforça que Landowski
considerou também a enunciação “[...] como um ato de instalar as presenças discursivas
de um ator da interação com o outro ator que resultam em modos de interação”, e defende
“[...] que esses modos interacionais podem montar um sistema regedor de produção do
sentido”641.
Enquanto ato, a enunciação instaura as interações entre enunciador e
enunciatário e estabelece os tipos de percurso do processo comunicativo
responsável pelo advir da significação. Por mais que estejam postos na
organização do aparato formal da enunciação os tipos de escolhas
paradigmáticas efetuados pelo enunciador e articulados em uma sintagmática
638

LANDOWSKI, E. Interacciones arriesgadas. Lima: Fondo Editorial, 2009.
OLIVEIRA, A. C. de. As interações discursivas. In: OLIVEIRA, A. C. de. As interações sensíveis:
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de escolhas figurativas e temáticas, essas não dão conta da presença somática
do sujeito complexo. Dar conta desses modos é debruçar-se sobre os
procedimentos de enunciação observando não os tipos das interações como
determinados e prefixados, mas propondo-os na processualidade do sujeito
fazer-se presente ao discurso642.

3 Entre enunciados, enunciações e práticas

A natureza do nosso objeto de investigação e a riqueza do corpus em questão
nos permite proceder às análises lançando mão do potencial que a teoria semiótica vem
construindo.
Procedemos às análises conforme o que nos foi dado a ver, no percurso de nossa
investigação. A partir das imagens reunidas, pudemos mapear os enunciados que são
postos em circulação na Ufes, e também seus suportes, tais como colagem, fotografia,
ilustração, escultura, pintura, pichação643, grafite, publicidade, instalação artística.
Os sujeitos recorrem à arquitetura do local como suporte maior para as
intervenções, que são anexadas, penduradas, coladas, pintadas ou espalhadas em
paredes, chão, escadas, equipamentos de refrigeração de ar, janelas, vitrais, muros,
portas, bancos e quadros.
Uma visada inicial das fotos produzidas do CAr assinala o convite a participar
ativamente desse movimento de dialogar com o espaço e com os sujeitos que ali
transitam, como pode ser observado na sequência.

Figuras 4a, 4b e 4c - Inscrições nas paredes do CAr
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Ibidem, p. 240.
No estudo não foi feita diferenciação entre os termos pichação e pixação. Para referências sobre o
assunto, ver Lassala (2010).
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Fonte: Acervo próprio.

Na parede de um dos Cemunis encontramos o chamado “Processo criativo.
Deixe o seu aqui” que, tanto pelas escolhas cromática e topológica – com o texto
inserido na diagonal, sugerindo movimento, dinamicidade –, quanto pela fonte em
maiúsculas com espessura grossa, destaca que o local é destinado a receber, a acolher, a
criatividade permanentemente.
Com

ar

de

convocação

ou

provocação,

encontramos,

também,

o

questionamento: “Pq desse lado tá limpo?”. A resposta “Contraste” sugere, então, que o
que falta ali é observado nas outras paredes, assinalando como variados sujeitos
recorrem aos diversos suportes daquele espaço para se expressar. Destacamos, ainda,
que ao usar o termo contraste, o enunciador revela conhecimento dessa importante
técnica da comunicação visual.
Esse mosaico de convites e convocações sinaliza um modo diferenciado de se
relacionar e fazer uso das paredes e demais suportes dos prédios, como uma espécie de
um grande jornal em que se publica, continuadamente, a pauta pensada e produzida
pelos que ali circulam, uma pauta de reivindicações, sobretudo, como apresentamos a
seguir.
Com o intuito de chegar aos temas que são colocados em circulação, partimos
do estudo do nível discursivo, com a identificação das figuras e do que elas nos dão a
ver. Afinal, para a semiótica, “[...] o texto é, com efeito, aquilo que a leitura atualiza e o
que a análise constrói”644.

3.1 Violência de gênero
Figuras 5a, 5b, 5c, 5d – Enunciados relacionados à violência de gênero
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Fonte: Acervo próprio.

O primeiro mosaico figurativo apresentado trouxe um tema muito presente, o da
violência.
Se, de acordo com o postulado da teoria, a “[...] enunciação individual não pode
ser vista como independente do imenso corpo das enunciações coletivas que a
precederam”645, inferimos que a temática da violência pode ter seguido um percurso de
recorrências da própria vida cotidiana, posto que os sujeitos chegam ao ambiente da
Universidade perpassados também por práticas e discursos de violência. De certa forma,
essa memória discursiva é construída e alimentada pelos meios de comunicação, já que
a maioria das empresas de mídia da atualidade possui editorias fixas sobre esta temática:
cadernos de Segurança, Polícia, Cotidiano, Cidades, etc. Sem contar que muitas delas
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fazem deste tema um grande apelo para aumentar o quantitativo de leitores e/ou
telespectadores.
Ao percorrer o local de nossa pesquisa, uma primeira ocorrência que
encontramos do tema da violência é pela porta principal de um dos Cemunis, com frases
de intimidação como: “Estuprador não passará”; e “Estuprador não passará. Eu,
passarinho”.
A frase “Estuprador não passará; Eu, passarinho” é apropriada e ressignificada
já que “Eu, passarinho” se trata de trecho de um conhecido poema de Mario Quintana.
Constitui, portanto, um jogo intertextual, já que envolve “[...] a incorporação de um
texto em outro, seja para reproduzir o sentido incorporado, seja para transformá-lo”646.
Temos aqui já uma primeira confirmação de como os sujeitos são construídos por outros
textos e discursos, como postulamos anteriormente.
Neste enunciado temos clara a relação eu-tu construída, e que transborda as
margens do texto rumo à presentificação da enunciação.
“Eu assumido” que se põe contra um “inimigo” a ser vencido. Performance não
vista, mas somente anunciada pelo verbo no futuro “não passará”, instala uma
manipulação por intimidação. Afirma que a batalha será vencida pelo “eu enunciador”,
que nos faz-crer que o resultado será eufórico pela força persuasiva com que constrói a
mensagem. Temos, assim, um sujeito do tipo pragmático, que focaliza a dimensão do
fazer.
A potência desse texto torna-se maior quando a linguagem verbal se junta ao
suporte material que é o vidro da porta de entrada do prédio, fazendo deste parte
constitutiva do texto. A porta, que carrega os sentidos de abertura, passagem, do poder
ir e vir, amplifica a noção de resistência junto a expressão “não passará”. Se a
enunciação projeta também seus enunciatários, o texto sugere a presença, em algum
momento, de sujeitos que praticam este tipo de violência, no lócus analisado.
Vale ressaltar que, em abril de 2016, ocorreu uma tentativa de estupro na
Universidade, no entorno do CAr, e que foi divulgada pela grande mídia.
Figura 6 – Matéria de jornal local
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Fonte: Juirana Nobres (2016).

É na porta, ainda, que se observa o texto “Deixa as mina passar”, um pedido
intensificado pela escolha do local e por estar todo escrito em maiúsculas. Assemelha-se
a esse clamor, o cartaz “Deixa ela em paz”. A escolha topológica, com o título
ocupando todo o lado esquerdo, acentua quão grave é a situação. Além disso, o trecho
destacado está em letras maiúsculas, com contornos espessos e traçado que faz lembrar
a escrita à mão, conferindo um caráter mais pessoal e intensificando a urgência do que é
solicitado: “paz”. A repetição do verbo “Deixa” sinaliza o revés, o que não é permitido
ao gênero feminino; bem como o pedido por paz aponta para a situação contrária que se
encontra, de violência.
Com o uso dos termos “Mina” e “ela”, depreende-se que a fala é do outro,
portanto, pode-se inferir que o pedido parte do gênero masculino, unindo-se a voz
feminina, forma-se, então, um coro para reverter tão grave cenário.
O cartaz “Deixa ela em paz” traz a informação de que o Espírito Santo é líder
em taxa de homicídio de mulheres, contexto que impulsiona, portanto, a circulação do
tema da violência de gênero.
Nesse cenário, o CADI – Centro Acadêmico de Desenho Industrial assina uma
campanha formada por quatro cartazes, apresentados a seguir.
Figuras 7a, 7b, 7c, 7d – Campanha composta por 4 cartazes sobre violência de gênero
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Fonte: Acervo próprio.

Algumas estratégias conferem unidade à campanha e, sobretudo, estão
carregadas de significados. Partindo, assim, do plano de expressão, destacamos no
formante eidético o uso do cartaz na forma circular, recurso pouco comum, haja vista
que o mais usado é o formato retangular. Tal escolha chama atenção e sugere algo
feminino, mais delicado, conteúdo que emerge, também, pelo formante cromático,
devido à utilização do rosa. As figuras das flores e do laço – formado pelas flores –
trazem, também, o tema do feminino e da delicadeza.
A figura das flores, o título e a marca posicionados no centro dos cartazes,
tornam o cartaz simétrico e, portanto, sua organização é simples, facilitando a
visualização imediata. O uso de letras maiúsculas alongadas, umas maiores do que as
outras, com linhas finas que não são retas, mas imprecisas, recuperam não apenas o
manuscrito, que personaliza o pedido, mas, também, acentuam o medo.
Em “Respeita as migas”; e “Não quero teus ‘elogios’, quero o seu respeito”,
encontramos enunciadores mais ponderados e, de certa forma, abertos ao diálogo.
Enquanto o “Não quero” pressupõe fechamento; os trechos “Respeita” e “quero o seu
respeito” pressupõem abertura, troca, esperança de uma ação positiva.
Esses casos comentados evidenciam a estratégia do enunciador que inscreve o
enunciatário do gênero masculino. A ideia de gênero aparece em “Estuprador” e
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também na expressão “Não quero teus ‘elogios’, quero o seu respeito”, cujo termo
isolado “elogios” vem entre aspas, sugerindo uma ironia. Isso nos remete a uma prática
recorrente de homens que assobiam para as mulheres e usam termos de conotação
sexual.
Já o cartaz “Imagina o dia que eu não precisar sentir medo de andar sozinha”
revela o sentimento de insegurança sofrido pela mulher e, de certa maneira, dá pistas da
privação da sua liberdade de ir e vir. Temos, assim, a forte instalação de um sujeito
passional/patêmico que, com a expressão “sentir medo” e o arranjo plástico apelam para
a dimensão do sentir. O trecho “imagina” apela diretamente para o enunciatário e
sugere, assim, que o mesmo se coloque no lugar do outro, deste outro que enuncia.
Por fim, o cartaz “Assédio é crime. Denuncie. 181” insere um sujeito cognitivo
que sabe do que está falando e compartilha com seus enunciatários este saber, posto que
informa o número do telefone do disk denúncia e convida-os à ação de denunciar.

3.2 Violência e diversidade
A temática da violência ecoou, também, a partir da voz do movimento LGBT –
Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros.
Figuras 8a, 8b, 8c – Campanha composta por 3 cartazes sobre diversidade

Fonte: Acervo próprio.

O conjunto de cartazes é assinado pela UJS – União da Juventude Socialista.
Com arranjo visual nas formas e cores da bandeira do movimento LGBT, introduz o
tema da violência contra minorias historicamente discriminadas. Os cartazes feitos à
mão, em folha A4, com uso de lápis de cor e giz de cera, poderiam sinalizar que
encontraríamos apenas uma unidade de cada, no entanto, notamos a presença em
diversos prédios.
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Neles, a recorrência do verbo “mata” acompanhada das letras maiúsculas com
contornos espessos e do uso de exclamação passa o efeito de sentido de um grito, um
alerta, acentuando a violência. Chama, também, como observado no terceiro cartaz, à
reflexão e a uma ação positiva da sociedade no combate a esta importante questão
social.
Inserem, ao mesmo tempo, sujeitos cognitivos, do saber, pela informação
passada na afirmativa “homofobia mata”, mas apelam também para o estado patêmico
dos enunciatários ao pedir: mais amor, mais tolerância, mais respeito.
3.3 Política

O tema da política estendeu-se pela espacialidade pesquisada, o que guarda
estreita relação com o contexto social, posto que as inscrições abaixo foram capturadas
no período do processo de impeachment da presidente Dilma Roussef.
Nas paredes estão presentes inscrições contra e a favor do ex-presidente Lula e
daquele que viria a ser o novo presidente, Michel Temer. Curiosamente, não há
referência direta ao nome da então presidente, Dilma Roussef. Entretanto, ela está
presentificada naquele que se tornou um dos slogans de resistência do governo durante
o processo de impeachment: “Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe”,
sintetizado em uma palavra, “golpe”.
Figura 9 – Cartazes sobre o tema da política
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Fonte: Acervo próprio.

O arranjo apresentado na Figura 9, no entanto, dá pistas de que este golpe tem
uma particularidade. O termo “golpe” traz, junto a letra “o”, a marca da Rede Globo. A
alusão torna-se mais intensa em função da inicial G – de golpe e de globo –, e pelo
número de letras igual das duas palavras, escolha que sinaliza a participação desta
grande empresa de mídia no contexto político.
Ainda na Figura 9, o fragmento “Amar sem Temer” apresenta duplo sentido ao
trazer o sobrenome do atual presidente e, simultaneamente, o verbo temer.
No cartaz a seguir (Figura 10a), há outra apropriação do nome Temer, já que
traz a figura das marchas de um carro para estabelecer a relação entre o nome e a
marcha ré, construindo o sentido de retrocesso.
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Figuras 10a e 10b – Cartazes sobre o tema da política

Fonte: Acervo próprio.

Destacamos, ainda, que a forma como a mensagem é construída demarca que se
recorre ao saber da área de Artes, locus desta pesquisa. O arranjo do último cartaz,
apresentado na Figura 10b, é inspirado no uso de uma técnica da comunicação visual
chamada de sequencialidade. A organização visual, com a disposição da informação em
série, cria um padrão rítmico, que na topologia vai da direção superior à inferior,
acentua o significado desejado de expulsão.
Como mencionado no início do artigo, o corpus coletado permitirá, em breve,
análises das interações dos sujeitos com estes enunciados, a partir dos regimes de
interação e de interações discursivas, de Landowski e de Oliveira, respectivamente.
Recorrendo aos regimes de interação, propostos por Eric Landowski 647 ,
podemos dizer que na interação dos sujeitos com os espaços e enunciados da
647
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cidade/universidade, encontramos práticas de programação, manipulação, ajustamento
ou acidente e, a partir daí, podemos inferir os regimes de sentidos dos sujeitos.
Assim, numa prática de interação regida pela programação como, por exemplo,
entrada e saída de um mesmo espaço todos os dias – rotina –, podemos encontrar
sujeitos que não observam ou ressignificam as mensagens.
Por outro lado, encontramos sujeitos que enxergam nas mensagens expostas
práticas de manipulação, seja por sedução, tentação, provocação ou intimidação. Esses
recursos inscritos nas mensagens agem de tal forma sobre o sujeito que o faz interagir
em ato com as peças. Nessa primeira aproximação com o corpus, foi possível constatar
tais premissas, como é o caso do cartaz “Dia D” que foi ressignificado e recebeu a
colagem de um cartaz, trazendo, então, um novo texto: “Dia D Dar é todo dia”.
Figura 11 – Sobreposição de cartazes

Fonte: Acervo pessoal

Essa continuidade dos enunciados, com suas várias reescrituras, é favorecida em
parte pela materialidade do prédio (paredes, portas, vidros, etc.). Mas, sobretudo,
porque, o local, ao ser apropriado recorrentemente pelos sujeitos para se expressar,
acaba favorecendo esta continuidade.
Se sairmos dos regimes de programação e manipulação e refletirmos sobre quais
mensagens poderiam provocar efeitos de ajustamento, ou seja, efeito de total simbiose
entre os enunciados e os sujeitos, encontramos em algumas instalações ao ar livre essa
potência. Ao mesmo tempo em que o sujeito recebe a mensagem, tem a possibilidade de
sentir sensorialmente os suportes da linguagem em questão.
Se pensarmos no regime do acidente, isto é, das práticas inesperadas que podem
acontecer na relação sujeito-espaço-enunciados, percebemos que, durante todo o
período em que fotografamos os espaços da universidade, as mensagens mudam
diariamente. Todo dia há uma nova mensagem, uma nova colagem, uma nova
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apropriação. Assim, esse espaço abriga também a “não continuidade” e traz consigo a
potência de ruptura com os discursos-padrão e as verdades cristalizadas postas em
circulação em nossa sociedade. É um espaço para novas experimentações e
significações e, por conseqüência, para o estudo qualitativo do fenômeno das interações.
É importante ressaltar que, ao considerar o que é da ordem do contínuo ou
descontínuo, temos de abarcar as noções de pontos de vista – de quem produz ou de
quem observa os enunciados em questão.
Nessa visada, podemos perceber, também, algumas práticas como, por exemplo,
o ato de dar visibilidade, por meio das redes sociais, aos enunciados colados na Ufes,
configurando-se, assim, novos enunciados. Cabe ressaltar que o conceito de prática,
conforme Oliveira, “[...] é um fazer cotidiano que caracteriza ações que se repetem, mas
não de modo redundante que esvazia o sentido”648.

4 Considerações finais

Com esse conjunto de análises, podemos perceber que os textos enunciados no CAr,
projetam três tipos de destinatários:
a) Governantes – em primeiro lugar, é mais visível e recorrente, posto que os
enunciados apelam para um tipo de segurança que o estado deveria prover aos
sujeitos; segundo, o tema da política, direcionado ao presidente e ex-presidentes.
b) Alunos e professores – que habitam diariamente os prédios – pedem respeito e
reconhecimento, nos cartazes do CADI e contra a homofobia.
c) A mídia – presente, sobretudo nos intertextos e interdiscursos, mas também nas
incursões figurativas e plásticas com marcas de redes de comunicação.
No nível discursivo dos enunciados, com a recorrência do “não, não quero” e de
outras expressões com efeitos de sentido de negação, podemos afirmar que há uma
grande isotopia da recusa no CAr, assumida pelos sujeitos neste determinado espaço e
tempo.
Recusa que nos remete à identificação da insatisfação dos sujeitos com o estado
atual em que vivem, e que clamam para uma transformação de estado das coisas.
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Geralmente, conseguimos analisar a isotopia dentro de um mesmo texto. Mas no
CAr, percebemos que ela acontece inter-textos, entre os diversos textos espalhados
pelos prédios, configurando, assim, uma grande continuidade semântica da recusa.
Os temas aparecem, na superfície, de diversas formas: violência de gênero,
diversidade ou política. São mini-temas ou mini-discursos dentro de um grande texto
maior que os englobam: o texto da recusa, da necessidade de mudança de estado. Mas
em busca de qual objeto-valor estão os enunciadores do CAr? E o que seria valor para
os sujeitos?
A semiótica considera três noções de valor: a acepção linguística, a econômica e
a axiológica. Valor e objeto de desejo ou objeto-valor não são sinônimos, já que a
“simples existência do desejo implica o valor do objeto visado. [...] É útil distinguir bem
as duas noções para perceber o que fundamenta a dinâmica narrativa: o que nela se
negocia e se disputa são valores, mais do que objetos”649.
Se identificamos a isotopia da recusa, identificamos, igualmente,um percurso de
busca dos sujeitos. A busca por novos estados. Assim, os próprios temas que circulam
também são os valores buscados: segurança, respeito, liberdade, igualdade e uma nova
situação política.
Curiosamente, são valores e buscas que dizem de projetos coletivos e não
meramente individuais. São reconhecidos como valor quando os sujeitos, a partir da
negação, reconhecem sua privação.
Observamos que os enunciados presentes no CAr guardam íntima relação entre
o que se diz e o local onde se diz. Por ser o local do saber das Artes, para dizer o que
dizem, há um aspecto que se destaca: o como dizem, ou seja, recorrem ao repertório que
lhes é próprio e, também, compartilhado com os que ali transitam.
Na seara da semiótica plástica, a dimensão espacial e topológica com que os
enunciados são inscritos, revela também um grande continuum plástico, que sensibiliza
os corpos passantes. As diversas figuras, formas, cores e materiais convocam, via
plasticidade o “sentir do sujeito”. Se no nível do conteúdo, temos a predominância dos
sujeitos pragmático e cognitivo, a dimensão plástica convoca o lado patêmico dos
enunciatários.
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Uma questão que salta aos olhos é o recurso da intertextualidade que os
enunciadores do CAr lançam mão, já que, para construir seus discursos, buscam textos
da literatura, da mídia, das questões sociais e políticas, e também do universo plástico.
A dimensão do poder-fazer, poder-enunciar nas diversas paredes do CAr, acaba
por trazer à tona a questão da liberdade de expressão. Se “não há noção de liberdade
sem o seu impedimento”650, o que a pauta dos conteúdos priva, a expressão libera e,
porque não dizer, liberta. Sinaliza, com isso, o ethos de ser e estar no CAr.
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Nilthon Fernandes de Oliveira Junior (PUC-SP)651

Análise semiótica das peças de comunicação para prevenção de riscos de
desastres da defesa civil de São Paulo 652
Semiotic analysis of the pieces of communication for the prevention of disaster
risks of the civil defense of São Paulo

Resumo: O objetivo desse artigo é investigar como a produção das cartilhas de prevenção e comunicação
de riscos de desastres da defesa civil de São Paulo auxilia na representação da relação da comunidade
com o ambiente de risco e como o enunciador visa construir e despertar no enunciatário a cultura da
resiliência, inibindo com isso comportamentos que aumentem a vulnerabilidade das comunidades frente
aos desastres meteorológicos, hidrológicos e geológicos. Esses materiais informativos e educativos, ao
representarem comportamentos condizentes com a cultura da resiliência, a partir da figurativização e
tematização das ações e atitudes das comunidades, podem contribuir para a redução da vulnerabilidade
dessas populações e, com isso, minimizar os impactos dos desastres. Para alcançar o objetivo, foi
utilizado o método da análise sob a semiótica discursiva das peças, somado à análise crítica da
bibliografia no campo da comunicação de riscos e sua interface com a redução de riscos de desastres.
Palavras-Chave: Semiótica discursiva. Comunicação de riscos de desastres. Resiliência.
Abstract: The objective of this article is to investigate how the production of the prevention and risk
communication booklets of the civil defense of São Paulo helps in the representation of the community
relation with the risk environment and how the enunciator aims to build and awaken in the enunciate
Resilience, thereby inhibiting behaviors that increase communities' vulnerability to meteorological,
hydrological, and geological disasters. These informative and educational materials, representing
behaviors consistent with the culture of resilience, from the figurativization and thematization of the
actions and attitudes of the communities, can contribute in reducing the vulnerability of these populations
and, with this, minimize the impacts of disasters. To reach the objective, the discourse analysis method
was used under the discursive semiotics of the pieces, added to the critical analysis of the bibliography in
the field of communication of risks and its interface with the reduction of disaster risks.
Keywords: Discorsive semiotics. Disaster risk communication. Resilience.

Nas últimas décadas, os desastres passaram a representar uma das
grandes preocupações dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, o que
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tem exigido dos governos locais a concepção e a adoção de mecanismos,
programas e iniciativas capazes de reduzir as perdas humanas e os prejuízos
materiais resultantes dessas ocorrências. Embora países mais pobres sejam os
mais afetados pelos desastres, a urgência de outras d emandas contribui para
desviar a atenção dos seus governantes em relação a essas ameaças.
Das mais ricas às mais pobres, todas as nações estão suscetíveis à
ocorrência de desastres. A diferença entre elas está nos esforços de mitigação e
adaptação, amparada, por exemplo, em comportamentos de resiliência 653 frente
aos desastres, sobretudo no cenário das mudanças climáticas e nas condições
de desigualdade dos países. Sem esses esforços para construir resiliência,
cidades e populações podem desaparecer, como aconteceu com antigas
civilizações que deixaram de existir após um desastre de grandes proporções.
A imprevisibilidade, a frequência e a intensidade dos desastres, no
entanto, não impediram o crescimento e o desenvolvimento civilizatório. No
Brasil, por exemplo, o crescimento econômico e as conquistas nas áreas de
educação, saúde, transportes, saneamento e tecnologia, alinhadas à visão global
de desenvolvimento sustentável, não foram suficientes para mudar o quadro atual
da desigualdade social e a ocupação de áreas de riscos 654 . Por outro lado, o
gerenciamento dos principais desafios na esfera econômica, social e cultural, no
contexto da mudança do campo-cidade, que alcançou níveis de urbanização
equivalentes aos dos países desenvolvidos, possibilitou visualiza r os diferentes
tipos de crescimento urbano, incluindo as ocupações desordenadas em áreas de
riscos 655.

1 Comunicação no contexto de RRD
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Resiliência é a capacidade de uma comunidade exposta a uma ameaça se adaptar, resistindo ou
mudando, mas mantendo o objetivo de atingir ou preservar a funcionalidade básica de sua estrutura. É
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Tanto no Marco de Ação de Hyogo (2005-2015), quanto no Marco de
Ação de Sendai (2015-2030), adotado pelos países durante a Terceira
Conferência Mundial da ONU sobre Redução do Risco de Desastres, realizada
em março de 2015, em Sendai, Japão, a comunicação de riscos está entre as
principais prioridades. Por meio de programas, ações e iniciativas no campo da
comunicação, pretende-se reduzir a vulnerabilidade das comunidades diante
dos desastres.
O Marco de Ação de Sendai reconhece a importância da comunicação que,
direta e indiretamente, está presente nas quatro áreas prioritárias, norteando as
ações e programas nelas previstas. A comunicação está nas tomadas de decisão
sobre os riscos, no intercâmbio de conhecimento e inovação tecnológica, mas
sobretudo no plano de educação que cria a possibilidade de ser cultivado uma
cultura de segurança e resiliência em todos os níveis da sociedade.
Para Sandman, os estudos no campo da ciência dos riscos, assim como a
própria redução de riscos de desastres, estão divididos em três etapas: a do
processo de identificação e avaliação do risco; a que se refere ao gerenciamento
do risco; e a da comunicação de riscos. Esta última etapa contempla a percepção
de riscos, que contribui para um maior entendimento dos riscos, uma vez que as
pessoas a eles expostas, apesar de não serem analistas de riscos, podem, de acordo
com uma série de fatores, amplificar ou reduzir o risco já avaliado pelos
especialistas, demandando ações pontuais de comunicação capazes de produzir
comportamentos mais resilientes 656.
Segundo Victor, deve-se salientar que essa ordem, na qual a
comunicação aparece como última etapa do processo, tem contribuído para o
aumento dos impactos sociais do risco e para o surgimento e a propagação de
rumores. Por isso, na última fase, a comunicação passa a ser compreendida,
como assinala a autora, a uma simples transmissão de informação, mascar ando
os reais processos decisórios ao excluírem sub-repiticiamente a participação das
comunidades que, involuntariamente, assumem a mera a condição de sujeitos
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passivos na recepção das informações sobre as decisões tomadas 657 . Como o
principal objetivo da comunicação de riscos é a democratização do acesso às
informações e a horizontalidade do processo de tomada de decisão, o público
presentifica uma pluralidade que pode complementar os dados estatísticos e
demais probabilidades na visão especializada de profissionais em riscos de
desastres.

1.2 Comunicação de riscos de desastres

Para manter a comunidade que reside em áreas de riscos de desastres
atualizada e informada sobre fenômenos adversos, são utilizadas muitas peças de
comunicação como manuais técnicos, cartilhas, folders, panfletos, histórias em
quadrinhos, livretos, cartazes, banners e outros em formatos eletrônicos como
vídeos, mensagens no celular e jogos interativos. São peças de comunicação que
têm o objetivo de alertar, monitorar, prevenir, orientar comportamentos, promover
a qualidade de vida antes, durante e depois dos desastres, em síntese, são
materiais que colaboram para mitigar perdas humanas e materiais da sociedade e
reduzir os riscos de desastres.
Entretanto, mesmo que nas cartilhas exista uma abordagem geral e
específica de todos os tipos de riscos de desastres que incidem no estado de
São Paulo, o problema está numa comunicação ainda de mão única e linear do
ponto de vista logístico e dinâmico, porque nestas peças estão ausentes as
características comuns de cada comunidade e a capacidade de resposta no
padrão comunicativo depois da produção dos materiais na reação de estímulo,
perguntas, respostas, sugestões e reivindicações, em suma, na pouca interação
com o público-alvo 658.
Esta forma de comunicação verbal-visual, diversa das informações
estatísticas, tem uma narrativa capaz de colocar o narratário num risco hipotético
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em oposição com seu ambiente do dia a dia, uma vez que são histórias extraídas
do cotidiano das pessoas no momento anterior, durante ou posterior aos desastres.
Esta medida, apesar de ausentes elementos complementares de outros tipos de
linguagens na comunicação, e quando desfrutada e compreendida, torna-se
eficiente na medida em que o receptor pode recordar as informações pl ásticas com
mais clareza que dados numéricos 659.
Para essa análise, no corpus da pesquisa (quadro 1), foram escolhidas,
apesar de

serem

parte dos instrumentos de comunicação,

onze peças

comunicativas que se prestam a promover o processo de gestão e a constru ção
cultural de riscos ao ilustrar como as pessoas devem agir frente aos desastres,
atuando de forma particular ao retratarem modos de comportamentos inferidos das
práticas e costumes dos indivíduos no cotidiano.
Quadro 1 – Corpus da pesquisa.

Fonte: Quadro elaborado pelo autor a partir da descrição dos materiais ilustrativos da defesa civil de SP.
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2 Desastres no estado de São Paulo

Em pouco mais de duas décadas e meia, a dinâmica, frequência, intensidade e
características ligadas aos desastres no estado de São Paulo estão concentradas
principalmente nas enxurradas, inundações, movimentos de massa, vendavais,
estiagem e seca e alagamentos. Da totalidade dos 645 municípios, 425 sofreram
pelo menos uma vez com a incidência de algum desses fenômenos 660. No estado,
foram considerados quase 2.500 registros de desastres naturais, antropogênicos e
mistos entre 1991 e 2016, sendo a região metropolitana de São Paulo com o maior
número de eventos distribuídos e relacionados aos deslizamentos de terra, lama e
detritos, enxurradas, alagamentos, inundações, erosão, secas e estiagens,
vendavais, granizos, transportes de passageiros e de produtos perigosos. No
conjunto, num intervalo de 25 anos, os desastres atingiram milhares de pessoas,
causando a morte de 330 pessoas, deixando quase 1.600 feridos, 21 mil
doentes,

82

mil

desabrigados,

218

mil

desalojados

e

84

pessoas

desaparecidas 661.

3 Da defesa civil às comunidades de São Paulo

No Brasil, as políticas públicas de redução de riscos de desastres (RRD)
estão concentradas no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec), na
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) que responde ao
Ministério da Integração Nacional, no nível federal e, nos níveis estaduais e
municipais, pelas secretarias ou coordenadorias de Proteção e Defesa Civil. As
ações, iniciativas e planos de RRD são divididas, basicamente, em ações
estruturais e não estruturais. As estruturais possuem obras de drenagem, de
contenção de encostas, pontes e viadutos, muros de arrimo, entre outras, e as
não-estruturais, mais imperceptíveis, são abrigadas em planos e iniciativas que
intencionam, por exemplo, esquadrinhar as áreas de riscos, melhorar a
660
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percepção de risco das comunidades, garantir a elas o acesso à informação e às
tomadas de decisão acerca de um risco e outras iniciativas que contribuam para
a construção de comportamentos e atitudes mais resilientes 662.
Assim como na maioria dos países, no Brasil as campanhas de
comunicação fazem parte da encadeamento de ações não-estruturais e têm o
propósito de prevenir, alertar, informar e conscientizar a sociedade a respeito dos
riscos de desastres, como enchentes, inundações, tornados, incêndios florestais,
vendavais, escorregamentos, secas e estiagens. Porém, diante da insistente
desorientação

conceitual,

e

prática,

entre

comunicação

de

desastres

e

comunicação de riscos de desastres, é importante ressaltar que o objeto deste
artigo está concentrado na comunicação de riscos, anunciada pelos órgãos
internacionais como instrumento na redução de riscos de desastres (RRD), ou
seja, um recurso a ser usado antes de o desastre acontecer. Já a comunicação de
desastre é aquela que ocorre durante e depois do desastre.
Para esta pesquisa, foram selecionados os materiais de comunicação de
riscos concebidos pela defesa civil de São Paulo, ou por um corpo técnicocientífico por elas convidado, e distribuídos nas comunidades de interesse.
Esses materiais podem chegar ao seu público-alvo por meio das escolas, ação
amparada na Lei 12.608/12 663, que prevê o tema da defesa civil no currículo
escolar, ou por meio de encontros, oficinais e outros tipos de eventos
realizados

nas

comunidades, muitas vezes

com

apoio

das lideranças

comunitárias. Assim, a partir dos modelos concebidos por Victor, recorremos à
análise dos produtos comunicacionais produzidos no escopo do modelo de
Comunicação de Riscos de Desastres Comunitário, ou seja, aquele que parte da
defesa civil para as comunidades 664.
Entre as defesas civis das 27 unidades federativas, optamos pela análise
dos produtos de comunicação distribuídos pelas Coordenadorias Municipal de
662
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VICTOR, C. Diálogos nos cenários de riscos de desastres . In KÜNSCH, D. et al.
Comunicação, diálogo e compreensão. São Paulo: Plêiade, 2014, p. 187.
LEI Nº 12.608, DE 10 DE ABRIL DE 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de
informações e monitoramento de desastres. Art. 29. O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, passa a vigorar
acrescido do seguinte. § 7º: os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os
princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos
obrigatórios.
VICTOR, C. Op. cit., 2014, p. 188.
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Defesa Civil (Comdec) de São Paulo, representando as regiões do Sudeste. A
escolha se justifica pelo histórico dessas instituições nas campanhas de educação
e informação para prevenção de desastres.

3.1 Peças comunicacionais de São Paulo

O Borbinha é o personagem da Defesa Civil do estado de São Paulo e
foi criado em homenagem ao bandeirante Borba Gato. Embora pareça ser
direcionado exclusivamente às crianças, o narrador também leva informações
relevantes ao público adulto. Por meio de falas curtas, o personagem aconselha
e orienta o público sobre a melhor ação para evitar ou se precaver diante dos
desastres. Com recurso didático-pedagógico, Borbinha educa ao alertar as
pessoas sobre como fazer e agir nas situações extremas do cotidiano, dirigindo
suas ações com críticas construtivas, a fim de garantir a segurança da
sociedade (figura 1).
Figura 1 – Borbinha, mascote da defesa civil de São Paulo.

Borbinha, figuratizado n as peças de comunicação de risco s de desastres.
Fonte: Coordenadoria estadual de defesa civil (Cedec-SP, 2015).
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A força comunicativa do personagem está intrinsecamente ligada ao caráter
relevante das informações. O enunciador construiu histórias verossímeis que são o
fundamento para instruir e educar o público sem limitá-lo apenas às pessoas que
vivem em áreas de riscos, mas ampliando a abordagem a todos que convivem em
sociedade onde a informação é uma das ferramentas essenciais na redução da sua
vulnerabilidade, fortalecendo a resiliência da comunidade.
Exceto na edição especial, em todas as peças o enredo sobre desastres
inicia o percurso figurativo por meio de uma ancoragem do Borbinha logo no
começo da história, geralmente na capa. O personagem constitui um simulacro
pela pressuposição imanente que o capacita para produzir pela ficção estratégias
de persuasão. Ele tematiza a fratura do cotidiano por um acontecimento inusitado
justamente para chamar a atenção do enunciatário, junto com personagens
figurantes do roteiro das histórias ilustrativas (figura 2).
Figura 2 – Volante contra acidentes e manual do cidadão volume 2.

Ancoragem do Borbinha nos enredos.
Coordenadoria
estadual de defesa civil (Cedec-SP, 2015).
Fonte:

O Borbinha, quase sempre figuratizado como um manipulador e
sancionador, mesmo que implicitamente em alguns momentos do enredo, distribui
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conhecimento tanto para o enunciatário, quanto para outros personagens que
compõem as histórias: crianças, homens e mulheres em situação ou não de riscos.
Outros personagens, como eletricistas, encanadores, salva-vidas, técnicos da
Defesa Civil ou do Samu, soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros,
auxiliam na persuasão, uma vez que, como o Borbinha, detêm o conhecimento e
estão capacitados a ensinar (figura 3).
Figura 3 – Prestação de serviço nas comunidade.

Personagens que exercem a função de reforçar o discurso do Borbinha.
Fonte: Coordenadoria estadual de defesa civil (Cedec-SP, 2015).

Essas interações entre os fenômenos do mundo e os sujeitos
plastificadas nas histórias, que presidem a construção do sentido e tornam em
consequência a possível emergência de configurações inéditas, como as
práticas de construção, negociação e intercâmbio de sentido que constroem o
social enquanto universo de sentido, estão impregnadas pelas qualidades
sensíveis no lugar imaginário suscitadas pelas peças de comunicação do
enunciador. Esse envolvimento, engendrado pelo enunciador, pode -se dar por
meio da captura, quando a apreensão dos sentidos se desagrega das qualidades
sensíveis e imanentes dos objetos, e da leitura, pela decodificação das
significações construídas no reconhecimento das formas figurativas próprias da
lógica da união, quando presentificadas nas peças, e da junção, na posse do
objeto de valor-sabedoria no momento da fruição e no estado anterior de privação
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desse objeto 665.
À medida que os elementos de interação são desvelados no desenrolar
das histórias, também são reveladas as disposições afetivas como a disforia, na
condição desconfortável da ameaça de riscos de desastres pela devastação do
fenômeno e a euforia, por meio da fruição que a segurança do ambiente
proporciona, quer seja pelas qualidades isoladas de microuniverso, como as
ameças do ambiente, ou combinadas com as ameaças da natureza, cidade,
pessoas e demais elementos de macrouniverso.
Nesta categoria, as conjunções de coordenação e subordinação ocorrem
diante da relação entre as pessoas e os desastres na posição de valor que se
presentificam a partir do ter alguma coisa e se conservar algo, na qualidade de
possuir realmente uma vida num ambiente seguro para deixar de possuir isso
tudo na disjunção, na ausência física do ser e do lugar na grandeza da
transitividade. Esse possível poder perder ou não a vida e um lugar está em
parte erigido na relação anafórica e na apreensão dos conectores metafóricos
figuratizados na pressuposição da morte nos riscos de desastres, como
figuratizados no resgate de pessoas em situação de enchente, dos cuidados dos
doentes numa possível epidemia de doenças virais, na queda de um raio o u
ainda num incêndio residencial (figura 4) 666.
Figura 4 – Campanha contra fogos de artifício ilegais e balões.

Soltar fogos provoca desastre tecnológico relacionado a incêndios urbanos, em distritos industriais,
parques e depósitos ou em aglomerados residenciais.
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LANDOWSKI, E. Sociossemiótica: uma teoria geral do sentido . Galáxia (São Paulo,
Online), n. 27, p. 10-20, jun. 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1982 25542014119609>. Acesso em 15/8/2016.
666 LANDOWSKI, E. Op. Cit., 2014, p. 19.
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Fonte: Coordenadoria estadual de defesa civil (Cedec-SP, 2015).

3.2 O quadrado semiótico na comunicação

Nos discursos das cartilhas, a manifestação da textualidade demonstra
tanto no texto quanto na imagem as relações diferenciais que respalda m o nível
fundamental que compreende o quadrado semiótico (figura 5). No conteúdo das
peças sobre riscos de desastres está nas ações do enredo nas oposições
semânticas entre vida e morte e saúde e doença. Deste modo, as práticas
preventivas e assistenciais promovidas pelos personagens é euforizada na vida
com objetivo de conservar a saúde ao não ingerir água da torneira após uma
enchente, por exemplo e, por outro lado, a morte está subentendida na disforia
das advertências e nos demais alertas, caso o leitor (enunciatário) não cumpra
com as determinações, regras e leis que minimizam os riscos de desastres 667
(figura 6).

Figura 5 – Esquema do quadrado.

667

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2011, p. 400.
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Figura 6 – Campanha de proteção das tempestades.

Se proteger dentro de casa evita-se vários riscos à vida.
Fonte: Coordenadoria estadual de defesa civil (Cedec-SP, 2015).

Entretanto, para que o leitor conheça os mecanismos de proteção e
defesa civil, os diferentes tipos de fenômenos e saiba se prevenir, conservando
a saúde e a vida, evitando a doença e a morte diante dos desastres, o
enunciador, por meio de contrato enuncivo, produz “um fazer persuasivo” ou
um “fazer parecer verdadeiro” na textualidade das histórias ilustrativas. Esse
“fazer interpretativo” tem como objetivo forjar o enunciatário a a dotar o
discurso do enunciador nos seus apontamentos, conselhos, dicas, instruções,
alertas, ordens, condicionando o enunciatário a um “fazer interpretativo”, ou
seja, a instituir as mobilidades necessárias para que o leitor aceite este discurso
como proposta do destinador, a defesa civil, na redução de riscos de
desastres 668.
Para fazer o enunciatário não somente concordar com essas propostas, mas
revelar as transformações da passagem de um estado a outro, ou seja, de privação
e de posse do objeto de valor conhecimento-vida, o enunciador, por meio das
ações expressas nos personagens, induz o enunciatário a conhecer e a praticar o
elementar de proteção civil num âmbito individual e coletivo. Para tanto, o
enunciador distribui o objeto de valor, o conhecimento, no enredo das histórias,
668

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Op. Cit., 2011, p. 271, p.531.
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num percurso que leva o leitor da disjunção à conjunção do conhecimento sobre
riscos de desastres, ou seja, do estado privado da posse do objeto de valor
conhecimento (vida e saúde) à disjunção do desconhecimento (morte e doença).
Ao conduzir o leitor na manipulação, ora pela intimidação nas ameças de
morte, ora pela sedução da recompensa na qualidade de vida, o enunciador
mostra ao enunciatário que na presença desse conhecimento existem euforização
em salvaguardar a vida e disforização na ausência do conhecimento, resultando na
doença ou morte. Porém, na anterioridade desse desfecho, no percurso em
desenvolvimento do saber até a ordem proprioceptiva das forias, o conhecimento
no enunciatário vai se instalando e progredindo gradativamente à medida que o
conhecimento também é absorvido pelos personagens 669.
Assim, o enunciatário compartilha da mesma experiência de desastre e
vivencia o aprendizado por meio da atuação com os personagens no ato do
enfrentamento, como testemunha ocular de uma situação, num momento de
auxílio no socorro de vítima ou na reconstrução da comunidade como ator
participativo e em instrução pela experiência vivida antes, durante ou depois do
fenômeno. Esta característica modular que enunciatário possui de ser vít ima, se
colocando na situação do afetado pela catástrofe, ou de testemunhar, de estar
próximo do evento ou ainda de compartilhar da assistência às vítimas, faz
emergir e, aos poucos, florescer valores humanos que podem ser identificados
pela empatia, solidariedade, respeito, justiça, responsabilidade, assertividade e
gratidão.
Significa dizer que o enunciatário, por meio do aprendizado ou da
conjunção do conhecimento e, ao transitar pela experiência individual ou em
conjunto de cada função exercida pelos personagens, inclusive compartilhar
negativa ou positivamente da visão configurada do enunciador e do narrador,
acaba adquirindo uma experiência de vida (conhecimento-vida-saúde) que revela
uma transformação de um estado a outro. Essa conversão do enunciatár io para
outro estado está fundamentada no caráter operatório do fazer-ser. De um fazer
construtivo e transformador de natureza somática porque acrescenta ao
enunciatário um conhecimento participativo em ambientes construídos nas
histórias. A introdução desse saber, possível pelos investimentos semânticos
669

FIORIN, J. L. Elementos de análise do discurso. 15ª ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2014,
p. 30.
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atribuídos aos objetos de conhecimento, como valores culturais depreendidos de
uma ação assistencialista ou socorrista, por exemplo, é operada pelos fazeres
comunicativo, informativo e persuasivo.
Quando o objeto de valor é um saber, está imanente um fazer-saber no
momento da conjunção do enunciatário ao conhecimento dos riscos de desastres,
isto é, o objeto de valor conjungido dá início a um fazer informativo que provoca
uma mudança na ação do enunciatário durante o percurso dos acontecimentos. Ele
acaba conquistando duas coisas: a competência num saber-fazer, se protegendo
das tempestades ou procurando áreas com menos riscos de deslizamentos, por
exemplo; e a performance num fazer-ser, realizando ações de proteção e defesa
civil. Esta transformação, de um estado a outro, é o resultado da convocação
inicial do enunciatário e sua aceitação do contrato enunciativo proposto pelo
enunciador. Deste modo, é uma manipulação num fazer persuasivo, em que o
enunciador manipula o enunciatário a realizar ações que promovem segurança e
minimizam os desastres, impondo-lhe um querer-fazer que consiste na eficácia da
comunicação 670.
Apesar da manipulação, desse fazer persuasivo do enunciador ao
enunciatário, portanto, o leitor, aparecer ao longo do discurso da defesa civil
de São Paulo, a sanção é efetivada no Borbinha. Nesse personagem, a
recompensa do enunciatário é o saber, o objeto-valor conhecimento. Depois do
destinador-julgador

avaliar

a

conformidade

dos

acontecimentos

e

a

performance do enunciatário de acordo com o contrato inicial, a sanção
pragmática vem retribuída em forma de aprendizado no sorriso tranquilizador
do Borbinha, aquiescendo positivamente o resultado do aprendizado e
instrutivas 671 (figura 7).
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671

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Op. Cit., 2011, p. 265, p. 368.
Idem, p. 426.
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Figura 7 – Recortes do manual, almanaque, volante e panfleto.

Borbinha sanciona o conhecimento com um sorriso.
Fonte: Coordenadoria estadual de defesa civil (Cedec-SP, 2015).

3.3 Sincretismo no plano de expressão

A observação única e total do sincretismo no plano da expressão pode ser
apreciada a partir de uma proposta de modelo invariante de natureza material das
linguagens verbal e visual e sua organização formalizada, na qual se declara
tanto a variedade de linguagens, quanto a constituição do texto. Des te modo, as
estratégias de enunciados e sua inter-relação de linguagens são organizadas em
função das imagens, ou melhor, de sua materialidade visual que estabelece a
textualidade das peças comunicativas 672.
Isso explica a distribuição e a montagem espacial dos compostos de
imagens e dos arranjos dos textos formados como elemento estético contíguo e
suas relações de sobreposição, em simultaneidade, entre as linguagens verbal e
visual, concordando que o “verbal também é visual”. Neste caminho, além das
materialidades visuais do texto e das imagens, ressalta em condições
introdutórias e, ao mesmo tempo, chamativas, a materialidade sonora nos títulos
672

GOMES, R. S. O sincretismo no jornal. In: A. C. de Oliveira; L. Teixeira (Orgs.).
Linguagens na comunicação: desenvolvimentos de semiótica sincrética. São Paulo: Estação
das Letras e Cores, 2009, p. 221.
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das histórias do Borbinha 673.
Essas linguagens, que fazem parte de uma unidade sincrética, respondem
também pelo tipo de texto que, apesar de alguma estética empregada nos arranjos
textuais, são de função informativa, ou seja, um suporte veiculador do conteúdo,
mas se reservam, às vezes, a produzir pela configuração significante, “diferentes
modos de textualizar os conteúdos”, porque sua sintaxe corresponde em conjunto
com a arquitetura estética que faz suporte à inteligibilidade da enunciação do
material comunicativo 674.
Assim, o respaldo do texto abstrato, independente da linguagem visual,
com elementos instrutivos ou esclarecedores sobre desastres que vão além dos
indicados pelas imagens, tem o suporte da linguagem visual (figura 8). Esses
dois conjuntos, verbo-visual, cada um com sua forma de expressão, são
organizados numa enunciação formalizada pelo enunciador num tex to sincrético
nos planos de conteúdo e de expressão. Desta forma, nas semióticas visuais são
introduzidas a espacialidade, na distribuição sintática, e nas semióticas orais, a
temporalidade, imposta pelo ritmo de leitura, bem como enunciações pretéritas
no texto verbal 675.
Figura 8 – Texto abstrato respaldado pela linguagem visual.

Independência das imagens do texto e suporte das linguagens no sincretismo.
Fonte: Coordenadoria estadual de defesa civil (Cedec-SP, 2015).
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linguagens
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seus

sentidos
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ambiguidade na oposição dos conteúdos, uma amplitude proporcionada pelas
imagens em contradição com um direcionamento produzido pelo recurso verbal.
A estratégia em congregar heterogeneidades significantes também conjuga
relações topológicas nas histórias entre os quadros e balões, recortes e
enquadramentos, colunas ou avisos de textos e chamadas em títulos, revelando
no objetivo do enunciador para que o enunciatário (leitor) veja a obra como
“um único conjunto significante” 676.
No sincretismo verbal-visual, a construção da ilusão de referente nas
narrativas ficcionais das histórias ilustrativas do Borbinha, remete a uma
realidade passada dos fenômenos onde predominam os desastres naturais
(geológico, hidrológico, meteorológico, climatológico), seguido dos desastres
tecnológicos (incêndios urbanos e transportes de pessoas) 677 . Este recorte de
realismo dos fenômenos retratados nas peças comunicativas faz parte de um
“universo totalizante que se integra ao modo de ser” da defesa civil estadu al e,
por extensão, da defesa civil federal e todos os órgãos integrativos do Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec) 678.
O estreitamento entre o conjunto que integra o enunciado geral das peças,
de forma simples e acessível à comunidade destinatária, e o sistema global de
proteção e defesa civil, complexo e abstrato, reflete nas cartilhas e demais
materiais de comunicação as diretrizes e objetivos da Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). Nos materiais de comunicação, cujo
conteúdo está sustentado majoritariamente na prevenção, socorro, assistência e
reconstrução, é possível visualizar no sincretismo das peças, de forma diluída nos
discursos, as diretrizes da política nacional nas “ações de prevenção, mitigação,
preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil”,

na

“atuação articulada entre a união, os estados e municípios” e na “participação da
sociedade civil para redução de desastres” (figura 9) 679.
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Figura 9 – Campanha de verão contra riscos de enchentes e tempestades.

Ações de prevenção, mitigação, preparação; atuação articulada entre união, estados e municípios.
Fonte: Coordenadoria estadual de defesa civil (Cedec-SP, 2015).

De modo similar, mas nos objetivos da política, é possível visualizar no
plano de expressão a figuratização nas peças desde a “prestação de socorro e
assistência às populações atingidas por desastres”, até a “produção de alertas
antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastres”, com “orientação
das comunidades para adotar comportamentos adequados de prevenção e de
resposta em situação de desastre e promoção da autoproteção” (idem figura 9) 680.

4 Considerações finais

O objeto desta pesquisa contemplou a análise semiótica das peças de
comunicação de riscos do modelo de comunicação de riscos de desastres
comunitário (CRD-C), produzidas pela defesa civil do estado de São Paulo. No
campo da interface da comunicação de riscos com a problemática dos
desastres, o corpus proporcionou desvelar os elementos discursivos de
desastres naturais, antropogênicos e mistos figuratizados em diferentes modos
no enredo das histórias ilustrativas.
Os enunciadores das peças comunicativas assumem a função de revelar
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e explicar a dinâmica de grande parte dos fenômenos relacionados aos
desastres no país que, por meio de exemplos de comportamentos de auto proteção e preventivos - de convivência cotidiana com os riscos -, dão
orientações e apresentam simulações de dúvidas com respostas. De maneira
geral, os enunciadores, pelos seus discursos, figuratiz am plasticamente as
situações perigosas de risco de desastres bem como os próprios desastres.
Os modos de presença dos personagens, que evidenciam as condições
favoráveis aos desastres e desfavoráveis à vida - quando não existe prevenção
ou

orientação,

transferem

aos

enunciatários

o

conhecimento

e

a

responsabilidade para que eles criem suas próprias orientações e, com elas,
possam ou não modificar comportamentos que convergem numa harmonia
entre pessoas num ambiente de riscos.
Dessa maneira, no contrato de comunicação, proposto pelo enunciador
ao enunciatário-comunidade, existe um motivo para transformar um leitor
desprovido de informação e conhecimento sobre os riscos em outro leitor
instruído e mais bem preparado para enfrentar os desastres. Esses mater iais
constroem um enunciatário com o qual espera-se que o leitor irá se identificar,
sobretudo quando estiver diante de uma situação de riscos.
A análise semiótica das cartilhas possibilitou desvelar elementos no
enredo que se identificam com o público de interesse e com situações de riscos
às quais ele está exposto, visando cumprir o objetivo principal que justifica a
produção desses materiais, como a redução da vulnerabilidade do público -alvo
por meio de ações de prevenção, entre elas o acesso à informaçã o – iniciativas
alinhadas com o

Marco de Ação de Sendai, elemento norteador para os

contratos de comunicação na área de RRD.
O conhecimento que o enunciador espera ser apreendido pelo
enunciatário, visa aumentar a possibilidade de existir nessa audiência -alvo
sujeitos mais bem informados e prontos para agir de maneira persistente,
desafiando

o

risco

e

a

cultura

de

vulnerabilidade,

traduzida

em

comportamentos que tenderiam a fomentar os riscos. Essa possibilidade é a
razão da produção e da distribuição desses materiais, somada ao seu conteúdo,
que estabelece a relação entre o mundo linguístico e ficcional e os mundos
físico e histórico da realidade dessas pessoas na convivência eventual com os
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desastres.
Apesar do importante papel que desempenham nas ações de redução de
riscos de desastres, as cartilhas precisam de muitas melhorias, como o
desenvolvimento e a adição de novas linguagens ou ainda a distribuição
massificada em outros lugares, e não apenas escolas ou comunidades.
Mesmo com enredos baseados na compreensão e na conscientização do
público-alvo em relação aos riscos, o poder mobilizador das cartilhas é
limitado. Uma das razões dessa limitação se deve ao fato de que as ações de
prevenção ou redução de riscos de desastres estarem divididas em estrutu rais,
ações voltadas para obras de infra-estrutura, e não-estruturais, ações que visam
melhorar o nível de informação e conscientização das comunidades das áreas
de riscos, o que tem sido feito com a produção e distribuição de cartilhas e
com a abordagem do tema dos desastres em sala de aula. Investir única e
exclusivamente em medidas não-estruturais em comunidades que também
demandam alterações no cenário de riscos tende a fragilizar essas iniciativas,
uma vez que a comunidade poderá questionar o peso das cartilhas em relação
ao das obras estruturais, além de colocar em discussão o papel do poder
público.
Porém, isso não reduz a importância desses materiais informativos e
educativos, uma vez que a condição primária para a construção de sociedades e
comunidades resilientes aos desastres é o acesso à informação sobre os riscos aos
quais estão expostos indivíduos ou uma comunidade como um todo. As
obrigações do poder público no que diz respeito às intervenções nos cenários de
riscos devem ser igualmente discutidas sem, no entanto, reduzirem a importância
de ações que visam formar sociedades mais bem informadas sobre os riscos.
O conhecimento dessas comunidades, a partir do acesso às informações
disseminadas nessas cartilhas e manuais produzidos pela defesa civil , pode ser
aproveitado e contemplado durante todo o processo que envolve as ações de
redução de riscos, em conformidade com o Marco de Ação de Sendai.
A análise semiótica das cartilhas permitiu confirmar a hipótese dessa
pesquisa de que esses a defesa civil de São Paulo “está apenas cumprindo com
os protocolos nacionais e internacionais”, ou seja, assume o compromisso de
produzir e disseminar materiais educativos e informativos voltados à redução
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de riscos de desastres, mas não necessariamente se mostra ale rta a possíveis
dificuldades ou problemas em se comunicar efetivamente com o seu público alvo. Isso ocorre porque ao longo dos anos foram feitas mudanças pouco
expressivas relacionadas à estética, como o desenho, e ao conteúdo, que
manteve o tom e o caráter coercitivo/modalizador, dizendo ao leitor o que não
pode e o que deve ser feito.
Embora o intervalo entre as primeiras e últimas cartilhas seja
significativo, pouco foi alterado. Como se as narrativas tivessem estacionado no
tempo, no que diz respeito aos apelos estéticos e de linguagens, à dinâmica dos
personagens e à informação transmitida. Do ponto de vista do consumo de
informação, centrado atualmente na interatividade, é como se o mundo dos
enunciatários-leitores tivesse avançado, mas o mundo do enunciador tivesse sido
congelado.
Para tornar a produção de sentidos mais atenta à realidade do público-alvo e à
forma pela qual ele consome informações, são necessárias as mudanças mencionadas
anteriormente,

sobretudo

no

que

diz

respeito

à

linguagem,

ao

caráter

coercitivo/modalizador e à escolha dos personagens. Se a produção das cartilhas tem
como objetivo principal contribuir para proteger e salvar vidas no contexto dos
desastres, cada vez mais intensos e frequentes, elas precisam explorar e experimentar
novas formas de linguagem e de ludicidade. Essas mudanças são necessárias para
melhor presentificar as mensagens em prol de uma cultura de resiliência.

Anais Eletrônicos . 421

SEMIÓTICA DO AUDIOVISUAL III: CINEMA

Ivan Capeller (PPGCI/ECO-UFRJ)

O Princípio do Assincronismo Revisitado: Greimas e o Componente
Gerativo Audiovisual do Cinema
The Asynchronism Principle Revisited: Greimas and Cinema’s Audiovisual
Generative Component

Resumo: O componente gerativo audiovisual do cinema não pode ser considerado apenas como mera
oposição binária, convergente ou divergente, das imagens aos sons ou de uma sequência visual a uma
trilha sonora. Trata-se, antes, de uma relação duplamente articulada que engaja tanto o campo do visível
quanto o campo do audível na disjunção entre um plano de conteúdo e um plano de expressão
(ouvir/escutar, ver/olhar). O modo como estes dois planos são articulados, porém, é fundamental, pois
não se pode simplesmente atribuir a função expressiva a um campo (digamos, o da imagem) e o papel de
conteúdo mental ao outro. A dicotomia entre o plano de conteúdo e o plano de expressão atravessa tanto o
campo do visível como o campo do audível. Na medida em que ambos pressupõem, por inversão, a
invisibilidade do olhar e a opacidade do som como o avesso do(s) seu(s) sentido(s), pode-se conceber o
componente gerativo audiovisual do cinema como um quadrado semiótico de Greimas em que o plano ou
eixo do conteúdo (audiovisual) se constitui pela articulação do par sêmico escuta/olhar, enquanto o plano
ou eixo da expressão (material) se articula através do par sêmico imagens/som..
Palavras-Chave: Cinema. Assincronismo. Quadrado semiótico.
Abstract: Cinema’s generative audiovisual component cannot be considered as a sort of binary
opposition between images and sounds or a visual sequence and a soundtrack. It’s rather best described as
a doubly articulated relation between the visible and the audible fields through the dis-junction of its
contents from its expressive plan (hearing/listening, seeing, watching). The way these two plans are
articulated is, nevertheless, crucial, because one cannot simply ascribe the expressive function to one of
the sides (say, the visible field) and the role of meaning to the other one. In this sense, the dichotomy
between expression and contents crosses both the visible and the audible field. As far as both fields
imply, by inversion, the invisibility of the gaze and the opacity of sounds considered as the downside of
their potential meaning, it is possible to conceive of cinema’s generative audiovisual component as a
greimasian semiotic square in which the material expressive plan is articulated by the semic pair
hearing/gaze while the audiovisual meaning is rendered by the semic pair images/sounds.
Keywords: Cinema. Asynchronism. Semiotic square.
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Como um dispositivo audiovisual gera sentido a partir das complexas
articulações técnicas e estéticas que é capaz de estabelecer entre as imagens, os sons e o
discurso (oral ou escrito)? Em que consiste o componente gerativo do sentido de um
filme e como descrevê-lo em termos semióticos?
A renovação epistêmica e metodológica da historiografia relativa à emergência
do dispositivo cinematográfico permitiu certo deslocamento da imagem e da visualidade
considerados

como

referentes

exclusivos

ou

fundamentais

da

linguagem

cinematográfica. Como pensar uma dupla articulação do olhar ao ouvir que é capaz de
absorver em seu diagrama todas as possíveis articulações de conteúdo e expressão
exclusivamente visuais ou exclusivamente sonoras (pintura, fotografia, música, etc.),
bem como uma série de articulações propriamente audiovisuais anteriores (teatro, ópera,
ballet), sem perder o seu elemento gerativo específico?
O sentido de um filme não se dá em um campo estrita ou hegemonicamente
visual, mas através da dupla articulação de um plano material de expressão a um plano
mental de conteúdo. O componente gerativo do cinema não é audiovisual porque resulta
da conjunção técnica e estética entre imagens e sons, mas porque se baseia na disjunção
do olhar e da escuta. Disjunção aqui não significa necessariamente falta de sincronismo
no nível técnico ou falta de relação aparente entre o que se vê e o que se ouve, mas o
fato de que a dupla articulação entre conteúdo e expressão se estabelece a partir de um
excesso constitutivo do plano de expressão sobre o plano de conteúdo - da matéria sobre
o signo -, excesso este presente tanto nas imagens como nos sons, assim como na
relação que se pode estabelecer entre ambos. O cinema efetua uma disjunção
sistemática dos corpos e das vozes, das imagens aos sons, do olhar à escuta e do ouvir
ao falar.
Se o componente gerativo do cinema resulta de uma dupla articulação
audiovisual, mesmo e, sobretudo, quando o filme silencia e se faz mudo, como pensar a
dupla articulação do olhar à escuta em um filme qualquer? Como demonstrar que o
componente gerativo do cinema resulta sempre de uma dupla articulação audiovisual
mesmo que a precedência lógica e cronológica da imagem sobre o som seja tão óbvia
quanto ofuscante?

Anais Eletrônicos . 423

Em seu conhecido quadro O Grito, Edvard Münch apresenta uma expressão
visual do silêncio através da superposição de dois planos distintos: em primeiro plano, a
(negação da) expressão que visualiza o grito mudo como potencialmente significante, e
em segundo plano a contenção material do som do grito pelos limites do quadro, em que
se visualiza o próprio espaço como uma espécie de concha acústica invertida em que
tanto o grito quanto o rosto que o emite são inteiramente absorvidos por outro silêncio
ainda maior, o silêncio a-significante da própria vibração sonora entendida como
perturbação mecânica da matéria. O componente gerativo audiovisual do cinematógrafo
já se revela plenamente nesta pintura, que lhe é praticamente contemporânea (1893). Na
medida em que os dois planos visuais articulam um duplo silêncio, como objeto para o
olhar e para a escuta, a questão das relações entre o que está dentro e o que está fora de
quadro (entre o limite e sua ausência, entre o contínuo e o descontínuo) se revela como
um problema não exclusivamente visual, mesmo quando sua expressão o é (assim como
não é exclusivamente sonoro, mesmo quando assim o é sua expressão).
Na história do cinema mudo, talvez o exemplo mais eloquente de uma dupla
articulação do silêncio como condição de possibilidade (e de impossibilidade) da escuta
através do olhar, encontra-se na Paixão de Joana d’Arc, de Carl Dreyer681. Neste filme,
o momento em que Joana D’Arc, já sabendo qual será o seu fim após ser amarrada ao
poste em que será queimada viva, exclama diante de uma pequena multidão, reunida em
praça pública: “Estarei convosco essa noite no paraíso?682”, é imediatamente sucedido
por um admirável plano, inserido logo após a legenda que contém suas palavras, de um
bebê recém-nascido, sendo amamentado pela mãe, que interrompe a sua atividade de
sucção e olha na direção de Joana como se a houvesse escutado (e entendido?), para
voltar em seguida, com ar indiferente, ao seio materno. Teria o bebê apenas ouvido uma
voz e reagido ao seu som, ou seria este um sinal dos céus, expresso na própria inocência
paradisíaca do bebê, que haveria, então, realmente escutado as preces de Joana? Ou
teria sido o olhar do bebê naquela direção, naquele momento, fruto de mera (porém,
estranha) coincidência? Embora o sentido do plano seja propositalmente ambíguo e
aberto a múltiplas leituras, tais hipóteses interpretativas pressupõem a dupla articulação
de um silêncio que se apresenta ao olhar como a (im)possível escuta de uma súplica, por

LA PASSION de Jeanne D’Arc. Direção: Carl Th. Dreyer. Produção: Société Générale des Films,
França, 1925. 110m, 35mm, P&B.
682
Serai-je avec vous ce soir au paradis?
681
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um lado, e de um olhar que se apresenta à súplica como o (im)possível silêncio de uma
escuta, por outro.
N’A Queda da casa de Usher, de Jean Epstein683, o duplo silêncio que revela o
componente gerativo do cinema é diretamente enunciado pelas páginas de um enorme
livro: “Há um duplo silêncio; um é o silêncio corporal: não o tema. Mas, se algum
destino urgente faz com que encontres tua sombra, elfo sem nome que assombra as
solitárias regiões nunca alcançadas por pé humano, recomenda-te a Deus!684”
À sombra do silêncio do corpo - entendido como a pausa ou como o momento
imediatamente anterior ou posterior à emissão codificada de signos, em um plano bem
delimitado de expressão corporal e/ou vocal -, há o vertiginoso silêncio de um plano
contínuo e ilimitado de conteúdos submersos em sua própria ausência de forma. Neste
filme, a tensão que articula os sons à imagem (ao longo de uma incessante
reconfiguração das múltiplas oposições que se pode estabelecer entre o dentro e o fora
de quadro, o visível e o invisível, o audível e o inaudível), projeta o dispositivo
cinematográfico, auto-reflexivamente, em uma cinemática da percepção audiovisual.
Nesta cinemática, a mediação entre filme e espectador, representada pelos signos da
expressão cinematográfica, é constantemente ameaçada pelo contágio mimético
provocado pelo olhar (como objeto) e/ou pela escuta (reduzida). Tal efeito é
incessantemente enfatizado através das inúmeras próteses oculares e auditivas que
aparecem durante a projeção, assim como pela própria doença nervosa de que Usher, o
protagonista, é acometido, e que se manifesta como intensa sensibilidade à menor
vibração, sonora ou visual, perceptível por seus sentidos, enquanto seu amigo e
confidente vê e ouve muito mal, em um contraste bufo que apenas realça ainda mais sua
patológica sensibilidade.
Ao filmar o lento e imperceptível processo de perecimento, não só de lady
Usher, mas, sobretudo, da própria casa de Usher e de todas as coisas que a ela
pertencem, Epstein se utiliza da câmera lenta para visualizar aqueles processos
invisíveis de degradação da matéria que são engendrados por sua própria duração,
projetando-os em vários planos simultâneos de ação. Da superfície quase-visível do
vento, que ao longo do filme distrai e perturba incessantemente corpos e objetos, aos
LA CHUTE de la Maison Usher. Direção: Jean Epstein. Produção: Films Jean Epstein, França,
1928. 63m. 35mm, P&B.
684
Il y a un silence double; l’un est le silence corporel; ne le crains pas. Mais, si quelque urgente destinée
te fait rencontrer son ombre, elfe sans nom qui hante les solitaires régions que ne foule aucun pied
humain, recommande-toi à Dieu!
683
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violentos distúrbios “magnéticos” e vibratórios que des/animam o corpo de Lady Usher,
culminando em sua crise de catalepsia e posterior “ressurreição”, Epstein ausculta o
plano visual das imagens para aquém de seu sentido expressivo. Modulando em slowmotion (câmera lenta) as variações de um fluxo de intensidades e durações que, como
tal, não é representável e nada significa, mas que ameaça extravasar as bordas do
quadro cinematográfico em um turbilhão de movimentos e vibrações que precipitam o
olhar na imagem, Epstein consegue extrair um plano “auditivo” em que múltiplos
objetos-sons penetram o quadro visual provindos de todos os lados, mergulhando as
imagens em uma espécie de percepção líquida de sua mútua relação685:

O olho deve empregar um ralentamento, ou seja, um alargamento do
tempo, para ver como um golpe de boxe, que aparece como um movimento
retilíneo único a velocidade constante, é, na verdade, uma combinação de
múltiplos e infinitamente variados movimentos musculares. Da mesma
forma, o ouvido deve amplificar o som no tempo, ou seja, ralentar o som,
para descobrir, por exemplo, que o monótono e difuso ruído de uma
tempestade explode, em uma realidade mais refinada, em multidões de sons
distintos e inauditos: um apocalipse de gritos, murmúrios, rumores,
grasnados, ecos, tons, e notas para muitos dos quais não há nome (...) Esta
linguagem inarticulada das coisas, para os nossos pobres ouvidos, é,
geralmente, nada mais que um barulho neutro ou incômodo, às vezes quase
imperceptível. (...) Ao delinear seus detalhes, separando os sons e criando
uma espécie de “close-up” do som, o “slow-motion” permite que todos os
seres e todos os objetos falem. Assim, aquele mal-entendido dos latinistas,
que fizeram com que Lucrécio dissesse que os objetos gritam, se torna uma
realidade audível. Já sabemos como olhar a relva crescer, agora saberemos
como escutá-la.686

Trata-se de uma dupla articulação de conteúdo e expressão que relaciona a
imagem ao som (e vice-versa) de maneira a revelar toda e qualquer articulação deste
tipo como a sobreposição de um plano descontínuo (de conteúdos mentais) ao plano
contínuo de expressão da matéria audiovisual que o suporta. Ao inconsciente ótico, já
teorizado por Walter Benjamin, Epstein agrega um inconsciente acústico. Tanto no caso
do olhar como no da escuta, o slow-motion frisa auto-reflexivamente nossa percepção
através de sua amplificação e distensão espaço-temporais, revelando o plano do olhar
como um regime de possíveis visibilidades em constante oscilação entre a imagem e o
simulacro, e um plano de escuta em que o silêncio é condição de possibilidade, mas não
razão suficiente, para que diversos regimes incongruentes de significação possam
685

DELEUZE, G.: L'Image-Mouvement, Les Editions de Minuit, Paris, 1983.
EPSTEIN, J.: “Slow-motion sound”,versão em português a partir da tradução de R.Lamberton in
Filmsound – Theory and Practice, Columbia University Press, (WEIS, E. e BELTON, J., orgs.) New
York, 1987. p. 144.
686
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disputar, simultaneamente, a primazia da experiência cinematográfica (falas, música
e/ou silêncio em conjunção e/ou disjunção com a imagem). E assim como as imagens
recobrem este olhar-objeto sob os mil e um disfarces visuais da expressão, seu silêncio
também encobre os inúmeros objetos-som que podem se apresentar à escuta (e que o
cinema sonoro só re-descobriu dentro de certos limites e em função das necessidades
significantes do espetáculo audiovisual).
Objeto-som e olhar-objeto687 são, portanto, as resultantes da redução, no sentido
fenomenológico do termo, do componente gerativo do cinema à sua dupla articulação
audiovisual. O olhar, considerado como objeto, é o avesso da imagem entendida como
signo, assim como a percepção do som como objeto é o avesso da escuta entendida
como a compreensão do sentido das palavras. Uma mesma relação disjuntiva ao signo
articula, portanto, o olhar à escuta, através do ver e do ouvir.
No entanto, não há correspondência entre dessubjetivação do olhar e
dessubjetivação da escuta, apenas a isomorfia de uma disjunção. Enquanto a escuta
reduzida desvela imediatamente a materialidade objetiva do som como um distúrbio do
sentido, um ruído ou vibração mecânica, apenas o olhar da câmera desvela a
materialidade do simulacro à espreita da imagem. Daí a importância extrema, no campo
do audível, da semantização da escuta, pois esta é muito suscetível ao desvelamento do
som como um objeto, ou seja, como um plano material de suporte à expressão do
sentido, que pode gerado por signos musicais ou lingüísticos, por música ou por
palavras. Posto de outra maneira, a imagem acústica (ou sonora) é de constituição bem
mais frágil e tênue do que as imagens visuais e verbais. Eis porque só o olho mecânico é
capaz de revelar plenamente o olhar-objeto latente ao mundo inerte da matéria, olhar
oculto pela imagem se esta é lida como um signo e/ou inserida em uma sequência
narrativa qualquer.
Essa é a chave do componente gerativo audiovisual do cinema, que não pode ser
considerado como a simples oposição binária, convergente ou divergente, das imagens
aos sons ou de uma sequência visual a uma trilha sonora. Trata-se, antes, de uma
relação duplamente articulada que engaja tanto o campo do visível quanto o campo do

687

Sobre o som como objeto, ver CHION, M.: Le Son, Éditions Nathan, Paris, 1998 e
SCHAEFFER, P.: Traité des objets musicaux, Éd. du Seuil, Paris, 1966. Sobre o olhar como
objeto, ver ZIZEK, S.: Looking awry – an introduction to Jacques Lacan through popular
culture, The MIT Press, 1992, e Goza tu síntoma! Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood,
Nueva Visión, Bienos Aires, 1994. Ver também SALECI, R. e ZIZEK, S. (orgs.): Gaze and voice
as love objects, Duke University Press, 1996.
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audível na disjunção entre um plano de conteúdo e um plano de expressão. O modo
como estes dois planos são articulados, porém, é fundamental, pois não se pode
simplesmente atribuir a função expressiva a um campo (digamos, o da imagem) e o
papel de conteúdo mental ao outro. A dicotomia entre o plano de conteúdo e o plano de
expressão, assim como a disjunção entre o signo e seu objeto ou entre seu(s)
significado(s) e o(s) referente(s), atravessa tanto o campo do visível como o campo do
audível. Na medida em que ambos pressupõem, por inversão, a invisibilidade do olhar e
a opacidade do som como o avesso do(s) seu(s) sentido(s), pode-se conceber o
componente gerativo audiovisual do cinema como um quadrado semiótico de
Greimas 688 , em que o plano ou eixo do conteúdo (audiovisual) se constitui pela
articulação do par sêmico escuta-olhar, enquanto o plano ou eixo da expressão
(material) se articula através do par sêmico imagens-som:
CONTEÚDO AUDIOVISUAL
ESCUTA

FIGURAS

IMAGENS

OLHAR

SIGNOS

OBJETO-VOZ

(EXPRESSÃO MATERIAL)

SOM

A seta horizontal indica a articulação básica de olhar e escuta que constitui o
plano de conteúdo audiovisual, enquanto o plano material de expressão é situado no
lado aberto do quadrado, sem linha horizontal de articulação, indicando o fato de que a
consistência do componente gerativo não se deve a uma determinação causal de um
plano sobre o outro, nem a uma relação simétrico-especular de correspondência. Com
efeito, em um filme, as imagens e os sons são registrados, sequenciados e processados
separadamente até o momento de sua expressão material na projeção. Seu conteúdo
audiovisual, por outro lado, aparece como um campo unificado de visibilidades e
sonoridades para o ouvinte/espectador, que, idealmente falando, não deve perceber o
Ver GREIMAS, A.J.: Semântica estrutural, Ed. Cultrix, São Paulo, 1966, e Sobre o sentido – ensaios
semióticos, Ed. Vozes, Rio de Janeiro, 1975.
688
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“truque”, isto é, o fato de que a imagem, visual e sonora, que lhe é projetada não tem
existência concreta.
As setas diagonais indicam a dupla relação de inversão entre imagem e olhar,
escuta e som. Sendo a imagem o campo de significação do visível, o olhar como objeto
situa-se precisamente no seu avesso, como sua condição de (in)visibilidade. Também o
som, percebido como objeto, situa-se no avesso da escuta entendida como escuta
semântica, isto é, escuta daquilo que, no campo do audível, se presta à significação. Eis
porque a escuta e as imagens se ligam pela seta vertical que indica sua mútua
implicação na geração dos signos e figuras (verbais, visuais, sonoros) que constituem o
texto audiovisual de um filme. A seta vertical, que relaciona o som ao olhar como
objetos, implica a voz como o objeto audiovisual por excelência. Sua articulação
adequada às imagens e aos sons permite o estabelecimento de um campo audiovisual
unificado correlato a determinados conteúdos mentais responsáveis pela geração de
sentido do filme.
O nome técnico desta articulação é sincronismo. O fato de que a defasagem
histórica entre cinema mudo e cinema falado se deve, basicamente, ao fracasso das
tentativas anteriores de sincronização da imagem ao som não quer dizer que o diagrama
do componente gerativo audiovisual do cinema diga respeito apenas a filmes sonoros.
Pelo contrário, já que o silêncio entendido como um objeto-som entre outros é
perfeitamente moldável à expressão e, além disso, em um filme, a possibilidade de
significação, figurada ou não, da fala e do silêncio, bem como de outros tipos de
sonoridade, é uma característica intrínseca ao plano audiovisual da expressão, seja este
mudo ou não. É apenas quando o silêncio dos filmes mudos se torna gritante que o
caráter audiovisual do cinema se revela, assim como é apenas com o surgimento do
filme sonoro que um cinema do silêncio como objeto da escuta se torna possível. Eis
porque o cinema, quando pensado como linguagem essencial ou puramente visual, é
muitas vezes considerado como uma arte que já havia atingido as suas máximas
possibilidades expressivas na época do mudo.
Dentre tais possibilidades, a forma com que o cinema expressionista alemão dos
anos 1920 relaciona a palavra à imagem, através de sobreposições e fusões do verbal
com o visual que evocam sons se espalhando pelo quadro, demonstra como o cinema
mudo articulava uma experiência audiovisual inédita em que a presença ou ausência
física do som (e/ou da imagem) não é o único, nem o fundamental fator a se considerar.
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N’O Golem de Paul Wegener689, por exemplo, o poder invocatório da palavra divina
que é capaz de animá-lo com o dom da vida (no caso, o termo hebraico emet, que
significa “verdade”) “emana” da fumaça do espírito invocado pelo rabi Loew como um
diagrama, cristalizando-se no ar antes de ser inscrito na estrela de David/amuleto, que
pode ligá-lo ou desligá-lo quando mecanicamente inserida em seu corpo de barro.
Também a forma com que Fritz Lang, na segunda parte do seu Dr. Mabuse, O
Jogador690 sugere o eco mental da palavra ‘Melior’ na mente do policial Von Wenk que
o atrai para o abismo homônimo, e que é apropriadamente substituído pela voz do
próprio Mabuse em sua versão sonora ou Testamento (O Testamento do Dr. Mabuse691),
em uma ilustração literal de como o cinema mudo estava longe de ser uma arte
exclusivamente visual, mesmo quando o som - devido a razões de ordem tanto técnica
quanto estética ou comercial – estava ausente, acusticamente falando, do espetáculo.
No entanto, afirmar a reversibilidade sinestésica do componente gerativo do
cinema não é apenas um problema de linguagem ou uma questão de estética, pois a
transdução analógica de sons e imagens (e de sons em imagens e de imagens em sons)
também permite realizá-la cinestesicamente, isto é, como uma operação fílmica
concreta a ser realizada na película como suporte material da imagem e dos sons. Em
sua Optophonética, de 1922, o artista dadaísta Raoul Haussman descreveu com
entusiasmo as então novas possibilidades de transdução analógica de sons em imagens
(e vice-versa) que a reprodução ótica do som anunciava para o cinema:
As velhas ciências secretas afirmam que a luz e o som são conexos,
e a técnica moderna nos fornece uma prova na música fotografada, no
optophone e nas pesquisas sobre o sentido de orientação espacial dos seres
vivos. Ao estudar estas pesquisas, chegamos necessariamente a esse
resultado: além dos sons audíveis e da luz visível a nós, há relações e
transições entre estas duas emanações. (...) ao colocarmos uma célula de
selênio diante de um arco de luz em movimento acústico, ela produz
diferentes resistências que agem sobre a corrente elétrica segundo o nível de
intensidade da luz. Podemos, assim, forçar o raio de luz a produzir correntes
de indução e a transformá-los, enquanto os sons fotografados sobre um filme
colocado atrás da célula de selênio aparecem como linhas mais estreitas ou
mais largas, mais claras ou escuras (...) o optophone transforma as imagens
obtidas por indução luminosa através da célula de selênio em sons de novo
com o microfone conectado ao circuito elétrico (...) e se revertermos o
processo, os sons se transformam em imagens. Uma sequência de fenômenos

DER GOLEM, Direção: Carl Boese e Paul Wegener. Produção: P.A.G.U., Alemanha, 1920, 91m.
35mm, P&B.
690 DR. MABUSE, der spieler. Direção: Fritz Lang. Produção: U.C.O. Film – GmbH, Alemanha, 242m,
35mm, P&B.
691 DAS TESTAMENT des Dr. Mabuse. Direção: Fritz Lang. Produção: Nero-Film A.G., Alemanha,
122m, 35mm, P&B.
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óticos se transforma em sinfonia, e a sinfonia, por sua vez, se transforma em
panorama animado.692

No cinema, a cinestesia se faz, portanto, sinestesia. Certamente, esta não é uma
qualidade exclusiva do cinema, sendo mesmo encontrada com facilidade em todas as
outras artes que exploram o movimento como uma passagem, metafórica ou
metamórfica, de um sentido a outro da percepção. Teatro e dança se ancoram
firmemente nesta possibilidade, mas também a literatura, a pintura e a escultura693.
Pode-se levantar, portanto, neste ponto de nossa argumentação, a seguinte
objeção: nada do que foi dito acima acerca da especificidade do fílmico é desconhecido,
muito menos original ou realmente específico ao cinema. As alucinações óticas e
auditivas do cinema de Epstein, por exemplo, apenas representariam, em outro suporte
material, as metáforas verbais de Edgar Allen Poe, de tal forma que o circuito fechado
que leva da imagem ao signo (e vice-versa) não só não estaria rompido pelo filme,
como sairia ainda mais reforçado pelo trabalho necessário de adaptação que todo roteiro
acarreta 694 . Neste caso específico, poderíamos contra-argumentar com a seguinte
questão: por que a literatura de Poe interessa a um cineasta como Epstein, engajado na
busca de uma linguagem específica e autenticamente cinematográfica?
Em Anti-mimesis, from Plato to Hitchcock695, Tom Cohen demonstra como a
poesia de Poe, geralmente menosprezada pela crítica literária inglesa, já apresentava
características formais sinestésicas intensamente modernas, com um uso repetido de
sílabas e fonemas aliterados que provoca o som como objeto de suporte do sentido.
Também em seus contos, como The tell-tale heart ou The facts in the case of Mr.
Valdemar, som, voz e olhar aparecem como objetos dessubjetivados, destacados dos
corpos a que deveriam pertencer, irrompendo disruptivamente na narrativa e
perturbando o seu sentido.
Evidentemente, tratar-se-ia nesse caso de uma resposta teleológica em que a
literatura de Poe prefiguraria o componente gerativo do cinema, sobretudo em seu
caráter ligeiramente alucinatório e em seu estatuto ambíguo, ora real ora imaginário.
Embora a idéia não seja tão equivocada assim, na medida em que a literatura de Poe já
reflete a visão de mundo moderna que a fotografia e, um pouco mais tarde, o fonógrafo
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e o cinematógrafo representam, a resposta mais consequente a esta objeção é sua
própria reafirmação, ou seja, a compreensão plena das implicações teóricas da
impossibilidade de um específico fílmico.
Em outras palavras, o componente gerativo audiovisual “específico” ao cinema
é, simplesmente, o componente gerativo genérico de qualquer produção ou atividade
mimética. Se a história e a teoria do cinema podem ser consideradas como uma
mimetologia, isto é, se o dispositivo cinematográfico pode ser pensado como um
dispositivo mimético duplamente articulado, no plano do conteúdo e no plano da
expressão, isto se deve precisamente ao fato de que a visualidade não é o meio de
expressão específico do cinema, apenas seu meio de expressão mais tradicional. Por
isto, a história do cinema sempre pode ser traçada a partir de fontes literárias e teatrais,
pictóricas, escultóricas e musicais, sem que se possa decidir por aquela que seria mais
central à sua mímesis específica. Neste sentido preciso, pode-se afirmar que não existe
uma mímesis especificamente cinematográfica, mas uma cinemática da mímesis que se
constitui ao longo da história como um processo específico de produção desta mesma
experiência histórica.
Ao articular cinestesicamente as imagens aos sons para reconfigurar,
sinestesicamente, o olhar à escuta, o dispositivo cinematográfico revela a cinemática da
mímesis como duplamente articulada, pois seu componente gerativo atua tanto
metafórica quanto metamorficamente, isto é, articula-se tanto no nível analógico
diagramático em que o filme é ainda película, mero suporte material de uma transdução
ótica de séries de fluxos visuais e sonoros, quanto no nível propriamente simbólico de
tradução codificada das imagens e dos sons, como signos portadores de um sentido
unificado, a que Michel Chion denomina sincrese696.
A sinestesia entre olhar e escuta, no cinema, se revela, assim, como um processo
não necessariamente metafórico, já que sempre articulado à possibilidade de
metamorfose cinestésica de sons em imagens (e vice-versa). Dupla articulação também,
pois quer nos situemos no plano da expressão material, quer nos situemos no plano do
conteúdo mental, pensamos cinestesicamente o controle das relações entre imagem e
som, montagem e trilha sonora, a que denominamos sincronismo, e pensamos
sinestesicamente o controle das relações entre escuta e olhar, a que denominamos
sincrese.
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O componente gerativo audiovisual do cinema só revela o princípio-motor de
seu dispositivo neste momento: o princípio do assincronismo consagra a disjunção
isomórfica do plano de expressão ao plano de conteúdo (imagem/olhar:escuta/som), em
vez da mera correspondência entre sincronismo labial e sincrese audiovisual,
pressuposta geralmente no princípio de sincronismo. Enquanto este último é um
princípio meramente mecânico de determinação causal da sincrese pelo sincronismo
(ou, pelo menos, de uma correspondência convencional, mesmo que por contraste ou
contraponto, entre os dois termos), o princípio do assincronismo é maquínico, já que
articula, em dois planos de consistência simultâneos, porém distintos, o sincronismo
técnico e a sincrese estética. É o princípio de assincronismo que trilha as linhas de
sutura ou cesura, de solda ou de fratura que percorrem as diversas camadas de imagem e
som de que se compõe o filme, de modo a conjugá-las e/ou disjuntá-las, de acordo com
a necessidade e/ou contingência.
O princípio do assincronismo não é o mero contrário do princípio de
sincronismo, mas seu inverso. Não propõe a sincrese assincrônica como alternativa
estética ou nova linguagem expressiva, mas possibilita a sincronicidade e sua ausência,
a conjunção e a disjunção audiovisual, associando e desassociando sincronismo e
sincrese de modo a jogar, simultaneamente, com elementos do plano de conteúdo e do
plano de expressão. Neste sentido preciso, o componente gerativo audiovisual do
cinema é radicalmente diverso do de seus predecessores, como o teatro, a ópera ou a
dança.
Com efeito, os variados modos de articulação audiovisual do dispositivo
cinematográfico alternam entre o contínuo e o descontínuo, o sincrônico e o assíncrono,
por um lado, mas também entre o dentro e o fora de quadro, o diegético e o extradiegético, por outro, denotando e conotando um sem número de planos e camadas de
significação distintas a partir da dupla articulação entre um quadro visual delimitado,
porém aberto (isto é, infinito), e uma trilha sonora desprovida de limites e sem
enquadramento definido. Esta ausência de correspondência na correlação entre quadro
visual e trilha sonora pode ser temporária ou permanente, parcial ou total, e também
pode igualmente se postular, auto-reflexivamente, como a regra da correlação. Para
Chion, entretanto, o que ela determina fundamentalmente é o fato algo paradoxal de
que, no cinema, não há trilha sonora697. Não no sentido de que não haja sons, mas no
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sentido de que estes não seguem, como em uma partitura musical, a mesma trilha, ou
seja, não se inscrevem, necessariamente, no mesmo plano de conteúdo em que se
desenrolam as imagens, embora o façam no plano material da expressão, isto é, sobre a
película impressa. Com isto, a relação entre imagens e sons pode ser reconfigurada de
forma praticamente ilimitada, assimilando todas as codificações e linguagens verbais,
visuais e sonoro-musicais precedentes, e gerando outras mais. É assim que, no cinema,
o uso expressivo do espaço visual fora do quadro, assim como a utilização dos sons
denominados por Michel Chion como acusmáticos (cuja fonte não só não se localiza
dentro do quadro como também, e, sobretudo, não se localiza necessariamente no
horizonte referencial da narrativa), atinge um grau extremo no desenvolvimento de suas
possibilidades expressivas.
Cabe, porém, neste ponto da exposição, a seguinte indagação: por que, então, o
famoso manifesto pelo assincronismo, publicado em 1928 por Eisenstein, Alexandrov e
Pudovkin698, assim como as experiências e reflexões sobre o som de um Réné Clair (ou
mesmo de Chaplin), foram em sua época considerados como uma manifestação de
resistência ao cinema sonoro, de caráter estetizante e vanguardista, indo de encontro às
tendências dominantes da indústria cinematográfica?
Ao situar o princípio do assincronismo no plano do conteúdo mental
significante, todas essas tentativas iniciais de atenuação do impacto provocado pela
irrupção da voz como objeto audiovisual (acreditava-se combater o naturalismo
“teatral” do cinema falado, não a presença do som no cinema) consideraram o
sincronismo como mero princípio técnico. Ora, o sincronismo cinematográfico implica
o controle cinemático de vibrações, óticas e acústicas, que se propagam a velocidades
totalmente distintas, portanto assíncronas. E, assim como Chion afirma não haver trilha
sonora no cinema, podemos afirmar que, no cinema, não há sincronismo de som e
imagem no sentido absoluto, mas uma regulação constante do assincronismo
essencial à audiovisualidade do seu componente gerativo. O sincronismo entendido
como correspondência (geralmente labial) estrita entre as imagens e os sons é, portanto,
apenas uma possibilidade (hegemônica) de sincrese entre outras, do mesmo modo que a
imagem-movimento deleuziana é apenas um caso específico de articulação espaçotemporal da imagem-tempo. Assim, o assincronismo não precisa ser postulado como
698
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um objetivo a ser buscado pela semiose cinematográfica, na medida em que se constitui
no seu próprio princípio gerativo de regulação, estando, portanto, potencialmente
presente em qualquer filme. O fato de que este em geral se revela como defeito ou falha
técnica, muitas vezes explorada com efeitos cômicos, é também uma confirmação a
contrario deste princípio.
O que é fundamental aqui, como já foi ressaltado por diversos teóricos,
sobretudo Chion e Mary Ann Doane699, é o papel da voz como o objeto sobre o qual a
regulação dos sons à imagem se fundamenta. “Amarrada” sincronicamente aos corpos
(como na tradição naturalista do cinema francês), ou flutuando de modo mais ou menos
livre sobre a imagem (como no estilo italiano de pós-sincronização sonora), a voz se
mostra capaz, no cinema, de habitar e desabitar os corpos como se estes fossem
marionetes histrionicamente animadas por um ventríloquo700.
É, portanto, o próprio cinema industrial de entretenimento, em sua exploração
comercial do talkie, que revela retroativamente o assincronismo como princípio e
possibilidade latente ao cinema. Já em 1933, Jack Whale dirigiu um típico filme B, The
Invisible Man701, que talvez seja o melhor exemplo de inversão da situação audiovisual
então considerada típica ao cinema mudo: em vez de a imagem sugerir os sons ausentes
que poderiam acompanhá-la, é o som de uma voz que paira sobre as imagens como a
marca de uma ausência, ausência justamente do corpo que lhe serve de suporte. Neste
filme, a voz acusmática teorizada por Chion a partir d’ O Testamento do dr. Mabuse, de
Fritz Lang, não se limita a pairar sobre os personagens e sobre a ação como uma espécie
de entidade sobrenatural desprovida de corpo, pois intervém incessantemente no quadro
e em seus elementos visuais, fazendo e desfazendo sucessivos e distintos pontos de
sincronização que funcionam como marcas ou índices do corpo do homem invisível,
que só é capturado após ser forçado a abandonar um celeiro em chamas e correr pela
neve, deixando suas pegadas como rastro.
A voz, como objeto de uma sincronização precisa a um corpo, permite articular
a escuta ao olhar através da imagem de um rosto que fala. O sincronismo labial, isto é, a
conjunção de uma voz a um rosto, apresenta-se, assim, como o conteúdo audiovisual
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mais representativo de uma disjunção assíncrona do olhar à escuta em que traços e
marcas de expressão, ainda pré-formados (óticos e acústicos), são capturados pelo filme
entendido como suporte material das imagens e dos sons. O componente gerativo
audiovisual do cinema é configurado, assim, de forma convencional e redutora pela
maior parte dos filmes realmente produzidos: pressupõe-se sempre a correspondência
audiovisual da trilha (sonora) à sequência de imagens como um circuito fechado de
significação garantido pela sincronia labial que ata as vozes aos rostos e corpos,
obliterando-se o caráter objetal do olhar, da voz e do som, e escamoteando-se a ausência
real de relação entre as imagens e os sons. Ao espectador/ouvinte, o princípio do
assincronismo como componente gerativo do cinema só é revelado sob a forma
invertida do sincronismo, que regulariza o fluxo da projeção ao mesmo tempo em que
garante o sentido audiovisual do conteúdo do filme.
No entanto, até mesmo o mais banal e monótono “filme falado” pode apresentar
situações em que o sincronismo é apenas a forma aparente de uma disjunção. The Voice
of terror702, por exemplo, é um rotineiro filme realizado em 1942 com o personagem
Sherlock Holmes em que o detetive enfrenta uma apavorante voz nazista que transmite
ameaças radiofônicas, concretizadas como que instantaneamente ao seu comando. Nesta
época, o uso do rádio como elemento narrativo que justifica a súbita irrupção de um
objeto sonoro, de ameaça ou de perturbação da correspondência audiovisual entre sons e
imagens, já não era novidade em termos cinematográficos, estando presente em filmes
anteriores muito mais relevantes, como o já citado Testamento do Dr. Mabuse ou O
Grande Ditador, de Chaplin 703 . De extremo interesse neste filme, porém, é o modo
como Holmes desmascara a identidade secreta da voz por trás das transmissões de
rádio: escutando uma transmissão ao vivo da quinta sinfonia de Beethoven pelo rádio,
Holmes, para espanto de Watson, pede, pelo telefone, que outra estação de rádio
transmita a mesma sinfonia em uma versão pré-gravada em disco, conduzida pelo
mesmo maestro da versão transmitida ao vivo. Enquanto escuta o rádio, Holmes se
concentra num desenho que, para Watson, é apenas um rabisco sem maior importância.
No entanto, Holmes traça diferentes diagramas para um mesmo som (a mesma versão
da quinta sinfonia de Beethoven), a partir de dois sinais de áudio gerados em
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circunstâncias distintas, revelando a diferença real entre duas imagens sonoras idênticas.
Holmes demonstra que a voz provém da Inglaterra (e não da Alemanha, como se
supunha), não só devido a uma pequena defasagem temporal (delay) entre as
transmissões e os atentados que anuncia (que ocorrem sempre um pouco antes do seu
anúncio), como, sobretudo, devido à quase imperceptível diferença entre as curvas de
um sinal de áudio proveniente de uma transmissão direta e as curvas de um sinal prégravado em disco - caso das tais transmissões, pré-gravadas na Alemanha e enviadas à
Inglaterra para coincidir, sincronicamente, com o dia e a hora dos atentados previstos.
Em outra sequência do mesmo filme, o ruído de aviões que se aproximam, fora
de quadro, pode ser identificado, tanto negativamente (é o ruído dos aviões alemães
Messerschmidt, que invadem a Inglaterra) quanto positivamente (é o ruído dos aviões
ingleses Spitfire, que acabam de evitar a invasão da ilha pelos alemães). Esta
ambiguidade diz respeito ao sentido do som, ou seja, à sua identificação causal (a fonte
do som e sua localização espacial) e semântica (possíveis significados atribuíveis àquele
som, naquele lugar, em tal momento). Para aquém desta ambigüidade semântica, préinscrita na identidade pressuposta de um som e/ou de uma imagem sincronizados, o
princípio do assincronismo aponta para a indecidibilidade constitutiva das relações entre
sons e imagens, radicada no próprio plano material de sua expressão: o som pré-gravado
indica aqui a manipulação das relações audiovisuais, sua possível falsidade, enquanto a
transmissão direta, ao vivo, indica uma possível autenticidade documental atribuível à
“voz do terror”. Embora, tecnicamente falando, os diagramas desenhados por Holmes
consistam, de fato, em meros rabiscos sem significação real (sem mencionar que,
mesmo que Holmes conseguisse perceber as sutis diferenças de padrão entre dois sinais
de áudio representativos do mesmo som, jamais poderia efetivamente deduzir a
identidade ou o paradeiro de uma voz específica apenas através destas), o caráter
explicitamente fabular desta sequência demonstra, a contrario, o princípio de
assincronismo como o real do componente gerativo do cinema, na medida mesma em
que a narrativa audiovisual sincrônica deve se basear precisamente na sua obliteração
(Holmes, afinal de contas, percebe a diferença entre os dois sinais, isto é, é capaz de
decidir qual dos dois é “autêntico”).
Neste sentido, o sincronismo é apenas a forma mais comum do assincronismo, a
de uma identidade reinscrita na diferença como modo disjuntivo de sua própria
fundamentação. A identidade da correlação audiovisual contrapõe-se, portanto, à
Anais Eletrônicos . 437

diferença real que constitui a expressão material de um conteúdo audiovisual qualquer.
Só é possível vislumbrar sua emergência na imperceptível linha de distinção entre um
objeto e seu duplo, e na indecidibilidade inerente ao signo audiovisual assim
constituído, tal como no caso dos diagramas desenhados por Holmes. Ambos se referem
ao objeto sonoro ‘quinta sinfonia’ a partir do signo de sua identidade (o mesmo objeto,
a quinta sinfonia), mas, como sua forma precisa adere ao conteúdo material de um sinal
de áudio específico, ressaltam, quando comparados, o traço da imperceptível (porém,
ineludível) diferença a partir da qual a própria identidade se estabelece.
Da ambiguidade inerente ao sentido audiovisual da expressão, passamos, assim,
à indecidibilidade estrutural que caracteriza o princípio de assincronismo como o
princípio-motor do componente gerativo do cinema. Esta indecidibilidade não remete
mais somente ao sentido, mais ou menos ambíguo, dos signos, no plano do seu
conteúdo, mas à oscilação incessante de um objeto audiovisual que se constitui, em seu
próprio plano material de expressão, não a partir de um modelo visual, sonoro ou
literário de referência que permita atestar sua verdade ou falsidade em relação ao mundo
real, mas como o simulacro de uma realidade que ora se apresenta ostensivamente como
narrativa fabular e disjunta à história - ora se legitima como documento histórico, algo
paradoxalmente, a partir de sua própria auto-referencialidade especular.
Contrapondo a linearidade contínua do fluxo visual, delimitado pelos sucessivos
quadros descontínuos que o compõem, à múltipla descontinuidade de séries ilimitadas
de fluxos sonoros contínuos, o princípio do assincronismo nos permite situar o
componente gerativo do cinema além da semiótica, isto é, além da constituição de uma
ou mais linguagens cinematográficas. O princípio do assincronismo não é uma opção
estética dentre outras, muito menos a “verdadeira” linguagem específica do cinema, ou
algo do gênero. É precisamente o inverso: um princípio genético de composição do
filme (seu componente gerativo) que permite pensar a correlação entre dois processos
assimétricos, a dupla articulação de um plano material de expressão a um plano mental
de conteúdo. Não se trata apenas do princípio técnico de sincronização dos sons às
imagens, tampouco da sincrese como princípio estético de composição audiovisual, mas
de ambos em sua correlação disjunta, e da indecidibilidade estrutural que extrai, da
imperceptível diferença geradora de semelhanças, o simulacro entendido como intervalo
ou oscilação entre o objeto e seu duplo.
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Natália Cipolaro Guirado (USP)

A estesia nos objetos sincréticos

The esthesia in syncretics objects

Resumo: A partir dos instrumentos técnicos pertinentes para a descrição científica de objetos
significantes que a semiótica francesa proporciona, exploraremos a última obra publicada por Greimas,
Da Imperfeição (2002). Compreendendo que as noções de “estética” e de “estesia” são tomadas nos
estudos semióticos geralmente como dependentes dos domínios do inteligível e do sensível, o autor
aborda como essas duas dimensões da significação se sustentam mutuamente e se relacionam. Nesta obra,
podemos notar que na primeira parte, “As fraturas”, são utilizados fragmentos de textos literários como
“simulacros da experiência estética”. Dessarte, analisaremos de que forma acontece tal apreensão do
sentido e como se configura a relação particular estabelecida entre sujeito e objeto de valor em quadros
actanciais que podem ser sistematizados, assim, será abordada a estrutura subjacente da significação
construída pelo evento estésico.
Palavras-Chave: estesia, narratividade, linguagem cinematográfica, sincretismo.
Abstract: From the technical instruments pertinent to the scientific description of significant objects that
french semiotics provides, we will explore the last work published by Greimas, Da Imperfeição (2002).
Understanding that notions of "aesthetics" and "esthetics" are taken in semiotic studies generally as
dependent on the domains of the intelligible and the sensitive, the author addresses how these two
dimensions of meaning support each other and relate to each other. In this work, we can note that in the
first part, "The fractures", fragments of literary texts are used as "simulacrum of the esthetic experience".
From this, we will analyze how this apprehension of meaning happens and how the particular relation
established between subject and object of value in acts that can be systematized is configured, thus, the
underlying structure of the meaning constructed by the esthetic event will be addressed.
Keywords: Esthesia, narrativity, cinematographic language, syncretism.

A estesia na semiótica
A partir do conceito teórico saussuriano fulcral de “diferença” e da noção
hjelmsleviana de “dependência”, somados às influências de paradigmais advindos de
outros trabalhos, como os de Vladmir Propp e Claude Lévi-Strauss, deu-se em Paris um
projeto científico centralizado por Algirdas Julien Greimas com o objetivo de
compreender a construção do sentido em textos verbais e não-verbais. A semiótica
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francesa estruturou-se, portanto, na tradição estruturalista das ciências humanas vigente
no século XX.
Nos primórdios dos estudos semióticos, área de fundamentação teórica de nossa
pesquisa, foi privilegiada a investigação do “inteligível”, a narratividade discursiva, a
fim de observar como se dava a construção do sentido nos textos e a
operacionalização de modelos teóricos de análise em determinado corpus selecionado.
Com o passar do tempo e a ampliação dessa teoria, outras questões foram
colocadas, pois surgiu a necessidade imprescindível de introduzir o âmbito “sensível”
nos estudos dos textos, assim, paulatinamente, fez-se uma reformulação teórica para
abarcar também conteúdos passionais. Houve então nesse campo de pesquisa a
publicação de obras fundamentais que trouxeram novos conceitos a esse respeito, como
Da Imperfeição704 e Semiótica das paixões. Do estado de coisa aos estados de alma705,
de Algirdas Julien Greimas.
Tal ebulição de ideias teve o objetivo teórico e analítico de propor novos
modelos de análise que pudessem contemplar particularidades trazidas pelo corpus, já
que certas especificidades se mostravam pouco exploradas e tratadas muitas vezes de
maneira tangente, com o foco principal teórico e analítico apenas na narratividade dos
textos. Ao incorporar nos desenvolvimentos teóricos a modalização dos sujeitos, a
questão dos estados patêmicos passou a ser abordada com afinco; assim, ocorreu uma
“virada fenomenológica” na disciplina, novas semióticas passaram a ser estudadas e
abordadas com ampliações teóricas, por exemplo, a partir dos estudos de Claude
Zilberberg706 sobre a categorização do nível profundo da narrativa por meio de suas
colocações a respeito da tensividade.
Dessa forma, ao compreender que as noções de “estética” e de “estesia” são
tomadas nos estudos semióticos geralmente como dependentes dos domínios do
inteligível e do sensível, Greimas aborda (2002, p. 69) a forma como essas duas
dimensões da significação se sustentam mutuamente e se relacionam, pois “as artes,
cuja essência parecia estar encerrada nos objetos criados, penetra na vida que se torna o
lugar de encontros e acontecimentos estéticos”.

704

GREIMAS, A. J. Da imperfeição. Tradução de Ana Claudia de Oliveira. São Paulo: Hacker, 2002.
GREIMAS, A. J; FONTANILLE, Jacques. Semiótica das paixões. Do estado de coisa aos estados de
alma. Tradução de Maria José Rodrigues Coracini. São Paulo: Ática, 1993.
706
Seu primeiro livro sobre o tema foi publicado na França, Essai sur les modalités tensives (1981).
705
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Contornos da imperfeição

Portanto, a partir dos instrumentos de análise da semiótica francesa pertinentes
para a descrição científica de objetos significantes, exploramos em nossa investigação o
conceito de estesia, inserido nos estudos semióticos a partir da última obra publicada
por Greimas, assim como seus desdobramentos.
Em relação aos objetivos de nossa investigação, propomos compreender a
ocorrência do evento estésico observado no corpus selecionado e seus desdobramentos
semióticos. Pretendemos analisar as diversas formas como tal fratura ocorre na
narrativa, já que:

[...] cognitivamente inapreensível, esta fratura na vida é, depois, susceptível
de todas as interpretações: crê-se reencontrar aí a insuspeitada espera que a
precedeu... uma fusão total do sujeito e do objeto. Ao mesmo tempo que o
sabor de eternidade, ela deixa o ressaibo da imperfeição. (GREIMAS, 2002,
p. 70)

Para corroborar a relevância de pesquisar a respeito da estesia por meio da teoria
semiótica, pensamos ser importante mencionar que, em Caminhos da semiótica literária
(2003), Denis Bertrand faz uma consideração assaz pertinente no capítulo “Da análise
da narrativa à narratividade”, ao comentar que nos anos 60 do século XX , nas ciências
humanas, foi disseminada uma extensa reflexão sobre a narratividade, como uma
racionalização a esse respeito. A partir disso, o conceito de “narratividade” foi
fortalecido por meio da narratologia, o estudo das narrativas que se deu de forma
intensa neste período, já que a diversidade cultural do fato narrativo lhe dá estatuto
universal, pois “a narrativa é uma das mais amplas classes do discurso” (2003, p.
268)707. A partir de tal proposição, Bertrand comenta a importância de Morfologia do
conto maravilhoso russo (1928), de V. Propp para a fundação da narratividade a partir
das quatro teses que foram por ele depreendidas a partir da análise de uma centena de
contos de fadas eslavos. Assim, a narratividade seria um dinamismo integrador que
transforma um conjunto variado de fatos e incidentes em uma história completa,
articulada e ordenada.

707

BERTRAND, D. Caminhos da semiótica literária. Tradução do Grupo CASA. Bauru: EDUSC, 2003.
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Para compreender de maneira ampla a estesia e suas peculiaridades, pensamos ser
fundamental investigar o conceito basilar de narratividade, portanto, é relevante
mencionar que José Luiz Fiorin, em “Estruturas narrativas”708, afirma seu pensamento
sobre a importância do estudo das narrativas historicamente:

Um lugar comum da Semiótica é a afirmação de que o nível narrativo do
percurso narrativo de sentido foi o que mereceu maior desenvolvimento
teórico. Isso é verdade, mas, ao mesmo tempo, a repetição constante dessa
asseveração parece ter inibido uma avaliação mais aprofundada daquilo que
foi descoberto e, ao mesmo tempo, parece ter difundido a crença de que se
chegara a um modelo heurístico bastante potente, porque seu alcance era
universal, ou seja, aplicável à totalidade das narrativas. (FIORIN, 2013, p.
435)

Seguindo tal raciocínio, podemos compreender que Semiótica possui caráter
heurístico, já que propõe a análise de textos verbais e não-verbais por meio da
investigação de elementos narrativos e suas funções na construção do sentido que pode
ser apreendido. Com isso, o autor ainda coloca que:
Greimas, apesar de dizer que o esquema narrativo resultante da generalização
da descrição proppiana seria ‘um modelo ideológico de referência’ (Greimas
e Courtés, 1979, p. 247), considerava-o universal, tanto que o denominou
canônico (Greimas e Courtés, 1979, p. 244), palavra vinda do grego
kanonikós, que significa ‘regular’, feito ‘seguindo as regras’, ‘que concerne
às regras do cálculo’. A narrativa é, assim, definida seja como uma sequência
de transformações de estado (Greimas e Courtés, 1979, p. 134), seja como
uma sucessão de estabelecimentos, rupturas, restabelecimentos e execuções
de contratos (Greimas e Courtés, 1979, p. 71). (FIORIN, 2013, p. 435)

Ainda hoje o modelo canônico de Greimas é bastante produtivo, pois análises
diversas podem ser estruturadas e desenvolvidas a respeito de um corpus ao abordar a
narratividade da significação construída, mesmo que esta esteja estruturada de forma
alinear ou pouco convencional.
A partir da sistematização que pode ser feita sobre a organização que ocorre
entre as diversas formas códicas709 na linguagem do cinema, as linguagens individuais
que participam do sistema sincrético, como a linguagem visual, a linguagem verbal
escrita, a linguagem sonora e a linguagem verbal falada, buscamos abarcar as

FIROIN, J. L. “Estruturas narrativas”. In: OLIVEIRA, A. C. de. (ed.). As interações sensíveis: ensaios
de sociossemiótica. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2013.
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As linguagens aqui colocadas como exemplos de formas códicas foram mencionadas em nossa
dissertação de mestrado (GUIRADO, 2013), no quadro 4, no qual abordamos a aplicação do modelo de
análise da forma códica sincrética do cinema em um filme falado.
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peculiaridades formais e materiais da linguagem cinematográfica e as modificações
constatadas nestas a partir da ocorrência da estesia.
Na primeira parte da obra Da Imperfeição, “As fraturas”, foram utilizados
fragmentos de textos literários como simulacros da experiência estética, conforme
aponta Greimas (2002, p. 70), “simulacros dignos de fé e utilizáveis eventualmente e
como modelos discursivos”. Em um dos diversos prefácios da obra supramencionada,
Ana Claudia de Oliveira aponta que o autor esboça a partir de tal abordagem uma teoria
semiótica da experiência estética:

Greimas nos conduz à (re-) descoberta euforizante de que a vida faz ou pode
fazer sentido. Ao lado da “grande arte”, cujo traço específico é desencadear o
extraordinário como uma ruptura do fluxo contínuo da vida, o autor examina
a possibilidade de a experiência estética ser produzida por arranjos e rearranjos das coisas simples que fazem parte de nosso viver rotineiro.
(OLIVEIRA, 2002, p. 11)

Dessa maneira, foram descritas narrativas que precedem o encontro entre o
sujeito e o objeto de valor (já que se encontravam em disjunção), o encontro fugaz de
ambos (o que configuraria uma perfeita conjunção destes) e o momento posterior a esta
união (quando se dá nova disjunção) com seus respectivos efeitos de sentido resultantes,
conforme menciona Fiorin;
nas quatro primeiras análises, o objeto estético pertence ao mundo natural,
enquanto, na quinta, pertence ao domínio dos chamados objetos artísticos,
construídos, culturais [...] Analisando a estesia provocada por esses objetos,
Greimas desvela-nos estéticas do objeto (1987:50) e as modulações
existentes no interior de cada uma delas (1987:28). (FIORIN, p. 38, 2008b)

Se a vivência estésica narrativizada pode resultar em uma negação do cotidiano,
a condição de pontualidade do instante decisivo de ruptura dessa cotidianeidade
interrompe a continuidade narrativa existente e a duratividade desta com uma aparição
acidental da estesia, de presença efêmera. Para Greimas (Idem, p. 25), “a própria
apreensão é concebida como uma relação particular estabelecida, no quadro actancial,
entre um sujeito e um objeto de valor”. Dessarte, analisamos de que forma acontece tal
apreensão do sentido e como se configura a relação particular estabelecida entre sujeito
e objeto de valor em quadros actanciais que podem ser sistematizados, para assim
abordar a estrutura subjacente da significação construída pelo evento estésico.
Vale ressaltar que, para Greimas, a estesia é a “fratura” que ocorre em relação
aos acontecimentos cotidianos, com consequente enfraquecimento do sujeito, o
estabelecimento de um estatuto particular do objeto de valor que ocorre por meio da
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fusão sensorial de ambos e, assim, uma esperança de futura conjunção total. A esse
respeito, Raúl Dorra menciona (Ibidem, p. 122) que “a fratura é nossa penúria essencial
– nossa imperfeição – e, por isso mesmo, o que ‘faz nascer a esperança de uma vida
verdadeira’”.

Próximos encaminhamentos

A experiência estésica pode ser definida semioticamente, além de sua condição
enquanto evento extraordinário enquadrado pela cotidianidade narrativa, como
surrealidade que pode também ser englobada pela realidade do sujeito. A esse respeito,
Eric Landowski (Ibidem, p. 128) afirma: “trata-se das noções de estética e de estesia,
ambas consideradas não apenas no plano da sensibilidade, mas também em relação com
o surgimento do inteligível”. Dessarte, com a estesia o tempo e o espaço modificam-se
na narratividade, ocorre um sincretismo 710 entre sujeito e objeto durante a fratura
ocorrida, e surge posteriormente a este evento a “nostalgia da perfeição”.
Notar então que Greimas nomeia nesta obra a ocorrência da estesia de variadas
formas, por exemplo: “grande evento estésico” (Ibidem, p. 24), “apreensão estética
excepcional” (Ibidem, p. 25), “deslumbramento” (Ibidem, p. 26), “relâmpago
passageiro” (Ibidem, p. 26), “verdadeira fratura” (Ibidem, p. 34), “sabor de eternidade”
(Ibidem, p. 70) e “evento único” (Ibidem, p. 72). A partir disso, verifica-se que o campo
semântico de tais expressões abarca os conceitos de grandiosidade, excepcionalidade,
verdade, efemeridade, notabilidade, importância magnânime, substancial e descomunal,
um encanto momentâneo que envolve o sujeito, move-o por meio do fascínio, do
atordoamento do êxtase; fulgência na narratividade.
Dessa maneira, pensamos ser relevante listar também algumas das menções das
alterações que foram desencadeadas pela estesia na figuratividade dos textos então
analisados pelo autor: “suspensão do tempo” (Ibidem, p. 23), “petrificação do espaço”
(Ibidem, p. 25), “ruptura”, “verdadeira fratura” (Ibidem, p. 26), “imobilização
Consideramos pertinente apresentar a primeira definição de “sincretismo” colocada por Greimas e
Courtés no Dicionário de Semiótica (2011, p. 467): “Sincretismo: 1. Pode-se considerar o sincretismo
como o procedimento (ou seu resultado) que consiste em estabelecer, por superposição, uma relação entre
dois (ou vários) termos ou categorias heterogêneas, cobrindo-os com o auxílio de uma grandeza semiótica
(ou linguística) que os reúne. Assim, quando o sujeito de um enunciado de fazer é o mesmo que o do
enunciado de estado (é o que se dá com o programa narrativo de aquisição por oposição à atribuição, em
que os dois sujeitos correspondem a dois atores distintos), o papel actancial que os reúne é o resultado de
um sincretismo”. É deste sincretismo ocorrido entre sujeito e objeto a partir do evento estésico do qual
trataremos ao abordar a estesia na narratividade.
710
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momentânea do sujeito” (Ibidem, p. 33) e “fusão total do sujeito e do objeto” (Ibidem,
p. 70).
As palavras alemãs escolhidas por Greimas para encerrar o livro, “Mehr licht”,
podem ser traduzidas como “mais luz” e foram consagradas por serem consideradas as
últimas ditas por Johann Wolfgang von Goethe antes de sua morte.
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SEMIÓTICA DO DESIGN E DA ARTE

Mirna Xavier Gonçalves (UFPel)
Lauer Alves Nunes dos Santos (UFPel)

“WE LOOK TO THE LEFT” DE JOSÉ LEONILSON – UMA LEITURA
SEMIÓTICA
“We Look to the Left” by José Leonilson – a semiotic reading

Resumo: José Leonilson, artista da geração 80 da pintura brasileira, compõe a obra “We look to the left”
em 1989. As questões levantadas pela obra se mostram intrínsecas à biografia do artista e a pintura ainda
apresenta elementos semióticos específicos que são essenciais para a sua construção de sentido, como as
questões topológicas e eidéticas, assim como o caráter decisivo dos valores disfóricos e eufóricos
colocados na obra. O artista mescla linguagem escrita e visual nesta obra e os embebe em sua experiência
pessoal. Assim, o presente trabalho analisa os elementos de expressão e de conteúdo que envolvem tal
obra e os relaciona com o contexto que da situação de sua criação, assim como a repercussão do trabalho
no século XXI.
Palavras-Chave: Semiótica, Leonilson, “We look to the left”.
Abstract: José Leonilson, an important name in 1980’s Brazilian painting, developed the painting “We
look to the left” in 1989. The subjects approached by this artwork are bound to the artist’s biography and,
as seen in this article, to semiotic components that are essential to build a deeper significance to this
piece, such as space-wise and shape-wise issues. Also, euphoric and dysphoric values around a few items
on the artwork are decisive for a broader understanding of this piece. The artist mixes written language
and visual language and surrounds it with his own personal experience. This article analyses the elements
within expression plane and content plane that are displayed in the artwork and connects it to the context
of its creation, bringing it to its influence on the XXI century.
Keywords: Semiotics, Leonilson, “We look to the left”.

1 Introdução

Com um trabalho altamente autobiográfico, Leonilson inova a geração dos anos
80 na pintura brasileira adicionando figuras lineares em suas obras, romantismo, poesia
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e assuntos controversos para o momento histórico, como a homossexualidade. A
estética de Leonilson, com um desenho despretensioso e a temática que inclui um
mundo todo particular, envolvendo humor, questões existenciais e ironia. De acordo
com Lagnado, na obra de Leonilson “(...) o lirismo de uma poesia delicada permeia o
traço ‘infantil’ das aquarelas coloridas em tamanhos reduzidos”711.
A obra em questão, “We look to the left” (fig. 1), de 1989, é uma aquarela sobre
papel que possui 32,5cm por 24,5cm e está atualmente na coleção de Cristina
Rebello712. Leonilson insere na obra caracteres escritos e desenhados, fazendo o diálogo
entre texto verbal e figura visual. Num plano de fundo tem-se formas quadriláteras
deformadas que carregam cor. Estas são as únicas formas que fogem do padrão
preto/branco nesta obra. As cores, marrons mais frios ou mais quentes, não se misturam
entre si e permanecem confinadas em sua divisão do grande polígono manchado,
levemente sinuoso e aquarelado que é o plano secundário, que pode ser considerado o
plano de fundo.

LAGNADO, L. São tantas as verdades: Leonilson. 2. ed. São Paulo: DBA, 1998, Editora
Melhoramentos de São Paulo. p. 29
712 PROJETO LEONILSON. Disponível em http://www.projetoleonilson.com.br/. Acesso em 3 mai.
2016.
711
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Figura 9 – “We look to the left”, de José Leonilson

1989. Aquarela e tinta preta sobre papel
Fonte: Projeto Leonilson

É possível observar que a aquarela colorida do fundo marca o papel com sua
materialidade, mostrando a irregularidade e a inconstância da cor de fundo, que aponta,
em manchas, os pontos em que houve mais ou menos uso de água em sua construção.
Quanto à disposição das figuras em preto e branco é possível afirmar que seus
contornos, traçados em linhas pretas, foram feitos com o plano de fundo ainda
embebido pela água da aquarela, já que os veios do papel mesclam parte da tinta preta
às aguadas coloridas do plano de fundo. Leonilson deixa ainda uma margem para além
do fundo, mostrando certo respiro de papel suporte não trabalhado.
Ao centro da obra há a representação de uma orelha, traçada minimamente, sem
grandes detalhes de naturalização da figura – claramente não é uma imagem construída
para se assemelhar fielmente com a realidade – e inclui os traços principais para a
identificação desta parte do corpo.
Ao pintar o fundo vê-se que Leonilson reservou uma área para que pudesse
demarcar as formas retangulares onde estão as frases e palavras da pintura, já que elas
se mostram sobre um fundo na mesma cor e textura do papel suporte. As formas
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retangulares que apresentam as frases mais ao topo e mais abaixo na obra ficam bem
rentes à demarcação do fundo. A ação de deixar o espaço em branco para as palavras dá
as formas brancas contornadas de preto a aparência de primeiro plano que se opõe a um
segundo plano, colorido, que é o fundo. Estre contraste de cor é, ainda, o que garante
que o observador identifique primeiramente as formas brancas. Em relação aos seus
procedimentos, no site dedicado a obra do artista encontra-se a seguinte afirmação:
“Nas lonas coloridas dos anos 80, a pintura era tratada como uma grande aquarela.
O gesto, direto, imediato, tinha a urgência que não permite consertos num
pensamento posterior; são frequentes as áreas borradas. Na realidade, Leonilson não
ordenava as cores: estas se estendem em justaposições coloridas sobre superfícies
achatadas.” 713

Logo no centro da obra, ao topo, lê-se a frase “WE LOOK TO THE LEFT”,
“nós olhamos para a esquerda” em inglês, frase-título da obra. Abaixo desta frase, entre
a ela e a figura da orelha, Leonilson escreve “ELE”, e em seguida, existem palavras à
direita e à esquerda da orelha. Do lado esquerdo o autor coloca os termos “MORAL”,
“LEI”, “PAI”, “MÃE” de cabeça para baixo, invertidos. Ao lado direito da figura
central lê-se “SENSAÇÕES”, “SENTIMENTOS”, “VONTADES”, “TERNURA”.
Rente ao lobo da orelha retratada, na parte inferior, há a palavra “EU” dentro de um
retângulo branco de bordas pretas, análogo aos outros que circundam as outras palavras
e frases. A citação “WE LOOK TO THE RIGHT”, “nós olhamos para a direita” se põe
ainda mais abaixo dos demais elementos citados.

2 Plano de Expressão: Formantes Plásticos
Os elementos apresentados por Leonilson na obra “We Look to the Left” no
plano de expressão podem-se dividir em três quesitos: topológicos (ligados ao espaço
do suporte), eidéticos (ligados às formas representadas) e cromáticos (ligados à escolha
de cores).714
Dentre as características espaciais da obra é possível analisar a forte presença da
polarização esquerda/direita; norte/sul tendo em vista que os elementos verbais
utilizados pelo artista se agrupam nestes sentidos e estes são essenciais para a formação
de sentido da obra.
Também há a centralização da forma da orelha, que cria um eixo para as
palavras aplicadas por Leonilson, que se encontram dispostas em linha, ordenadamente,
713
714

Idem, p. 37
OLIVEIRA, Ana Cláudia de. Semiótica Plástica. São Paulo, Hacker Editores, 2004
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criando uma massa de termos que se inverte do lado esquerdo da obra.
Já nos elementos ligados à forma, eidéticos, a presença das formas
geometrizadas é mais significativa, enquanto a forma mais orgânica da pintura é vista
na orelha situada no centro, e as formas são construídas majoritariamente por linhas ao
invés de serem pictóricas e montadas por sucessões de pinceladas. Uma forma
quadrilátera dividida em quatro partes faz o fundo da obra e contém dentro dele os
elementos dispostos simetricamente.
No quesito cromático predominam cores quentes, terrosas e desbotadas que
contrastam com o grande espaço branco apresentado pelo suporte. Cada tom
avermelhado é disposto em uma das divisórias do grande quadrilátero que é o plano de
fundo para as formas da orelha e das palavras de Leonilson, e estas são vistas feitas de
linhas de contorno preto e não preenchidas, revelando o tom esbranquiçado do papel. O
mesmo pode ser visto com o contorno retangular que envolve as palavras e as isola da
cor do fundo.

3 Plano de Conteúdo
Observando o plano de conteúdo da obra – os valores que revestem a obra de
sentido – pode-se definir planos de caráter fundamental, narrativo e discursivo. O
caráter fundamental envolve as bases utilizadas ao se pensar a obra, seus valores são
classificados entre eufóricos e disfóricos. No plano narrativo analisa-se o processo
narrativo que envolve a obra que, no caso de Leonilson, é autobiográfica e dialoga com
a vida do artista715. O plano discursivo recai sobre as relações da obra com seu tempo,
espaço, público, autor, tema, entre outros.
Aproximando-se do plano fundamental de sentido envolvendo a obra “We look
to the left” existe a dualidade tanto figurativa quanto de sentido englobando os quesitos
topográficos já citados. A espacialidade dos termos é crucial para que haja a construção
de sentido. Ao lado esquerdo da obra estão as palavras de cabeça para baixo
“MORAL”, “LEI”, “PAI”, “MÃE”, e estas palavras habitam essencialmente um
universo de ordem, racionalidade e de instituições sociais como a família (mãe, pai), o
governo (lei, moral), e a igreja (moral). Estas palavras evocam em sua definição um
caráter de rigidez e estabilidade excessivos. Enquanto isso, do lado direito, é possível
CASSUNDÉ, Bitu. RESENDE, Ricardo. Leonilson - Sob o peso de meus amores. Fundação Iberê
Camargo. 2012.
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observar a oposição às palavras do lado esquerdo. Logo tem-se “SENSAÇÕES”,
“SENTIMENTOS”, “VONTADES”, “TERNURA”, que se mantém num mundo
pertencente às percepções e aos sentidos, sem toda a rigidez e frigidez trazidos pelas
palavras do lado esquerdo, as palavras do lado direito despertam ideias como liberdade,
instinto, amor, expressão. A frigidez do lado esquerdo entra em embate com o sentir do
lado direito. Reforçando essas noções, Lisete Lagnado observa:
“Como definir seu ideal ético? Leonilson usa uma série extensa de
adjetivos morais que oscila dos valores positivos a uma lista de
adjetivos vitimizantes: do perigo à derrota, do medo à coragem. A
verdade é plural. Neste movimento são frequentes as palavras
carregadas de valor moral, como ‘sinceridade’, ‘honestidade’ e
‘integridade’.”716

Lidando ainda com oposições, o “ELE” e o “EU” dialogam em dois extremos do
papel, assim como as frases “WE LOOK TO THE LEFT” e “WE LOOK TO THE
RIGHT” e complementam a dicotomia entre esquerda e direita, especialmente no
momento que as duas últimas frases sugerem que se olhe para ambos os lados da obra.
Analisando a carga de valor depositada nas palavras em cada lado e adicionando
tal peso à vida e obra de Leonilson717 é possível observar que o seu juízo de valor se
encaminha para a sensibilidade do lado direito. O artista pouco se aproximava dos
termos do lado esquerdo com uma vida que era por si só controversa quando o contexto
envolve os anos 1970 a 1990 e ele atropelou com suas obras a rigidez e
institucionalização mostradas pela área à esquerda. Sendo assim, os valores eufóricos
para o artista enunciado na obra são aqueles relativos a sensibilidade enquanto os
disfóricos são os da rigidez e imposições morais.
O nível narrativo tende a narrar o que se passa na obra. Levando em conta o
caráter autobiográfico da produção de Leonilson é possível ter uma aproximação da
vida e do processo criativo do artista de maneira com que estes sejam parte de sua
própria vida como uma narrativa.
Tendo como base os temas constantemente utilizados por Leonilson em suas
obras vê-se uma mescla de temáticas que agregam valor à obra, como questões politicoexistenciais. Perante tais questões, o artista canaliza suas ideias para o papel em forma
de desenho e pintura, tendo como resultado a obra, que traduz seu o turbilhão de ideias.

LAGNADO, L. São tantas as verdades: Leonilson. 2. ed. São Paulo: DBA, 1998, Editora
Melhoramentos de São Paulo. p. 45
717 HELENA ROMERO. Com o oceano inteiro para nadar. Disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=0cbQcSMXKOc>. Acesso 2 mai. 2016
716
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No âmbito discursivo do sentido, analisa-se o contexto do artista e sua obra. Esta
carrega um caráter atemporal em relação aos seus questionamentos. A dicotomia razão
versus emoção apresentada como base do sentido continua válida após uma década
dentro do século XXI. Com o fim dos anos 1980 e início dos 1990 questões que
constantemente envolviam o pensamento de Leonilson – como a homossexualidade e
questões politico-existenciais – estavam em efervescência e trariam à tona um intenso
debate no contexto social brasileiro.
A obra e sua temática são encaixadas em diversos momentos socioculturais
internacionais – inclusive na década de 2010 – porém a cena da arte brasileira na década
de 80 – a chamada geração 80 da pintura – foi essencial para o desabrochar do estilo
artístico e a poética trazidos por Leonilson.
A figura central da obra, a orelha, traz certa ironia em sua existência, levando
em conta que o autor repete “nós olhamos para a direita” e “nós olhamos para a
esquerda” e o órgão humano escolhido por ele é, não um olho, mas uma orelha. Tal
escolha pode apontar mais uma vez para o valor eufórico de Leonilson com a emoção e
a sensibilidade. A orelha, como um órgão receptor de som, recebe sentidos colocados
nos enunciados das frases. O ato de ouvir e compreender tais sentidos são muito
enraizados à sensibilidade enaltecida pelo autor.

4 Considerações do Contexto

Durante o período em questão, 1989, o artista mergulha em um universo que
envolve constantemente a apresentação do corpo humano e seus órgãos, passando a
utilizar tal imagem e suas metáforas em alguns trabalhos como “As Ruas da Cidade”.
O artista faz uso da linguagem escrita dentro de sua obra, possibilitando um
diálogo entre a linguagem visual das artes plásticas e a linguagem escrita da literatura,
ele aplica poesia em sua criação e se utiliza de diversos idiomas para mediar tal
conversa718, fazendo “(...) uso indiferenciado de várias línguas (português, espanhol,

FELIX, E. S. A. ; CAJAZEIRA, P. E. S. L. A Coerência intersemiótica dos diálogos entre texto e a
ilustração: Análise da obra do artista Leonilson. Periódicos online - Universidade Federal do Ceará.
2012.
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inglês, francês e italiano) em que a escolha é pautada na simples musicalidade dos
versos” 719.
Utilizando-se da língua inglesa nesta pintura Leonilson depende da compreensão
linguística do observador para que sua obra adquira mais uma camada de sentido.
Dentre as camadas de sentido presentes na obra “We look to the left” é possível
afirmar a fuga do artista dos elementos dados como disfóricos e o quanto os elementos
dados por ele como disfóricos são enaltecidos pela sociedade moderna.
No lado esquerdo da obra existem termos que evocam uma força e uma relação
de poder imanente, uns sobre os outros e, por fim, todos sobre o lado direito.
“MORAL” tem poder sobre a “LEI”, que exerce força sobre “PAI” e “MÃE”, que
exercem relações de poder entre si e, por fim, exercem poder sobre a figura “ingênua”
do lado direito.
Ao associar o artista com as características do lado direito pode-se ver que ele
sustenta todas as relações de poder do lado esquerdo e é dominado por elas, pois o autor
foge do desejado pelas figuras de poder presentes indiretamente no quadro – a figura da
igreja, do governo, da família.
Em diversas obras Leonilson mantém implícita sua homossexualidade e suas
implicações na sociedade fazendo uso de metáforas. Ele externa seu sentimento na
temática do romantismo, em seus diários e em seu cotidiano, buscando ser um artista
que pode falar pelas pessoas excluídas pela sociedade.
Sendo assim, na dicotomia esquerda/direita dada por Leonilson é possível fazer
uma leitura que envolve o lado direito e seus termos como o lado daqueles por quem o
artista fala, enquanto do lado oposto existem aqueles que reprimem e condenam tais
pessoas.
O caráter autobiográfico da obra de Leonilson impossibilita uma completa
dissociação da vida do artista de suas criações plásticas já que o que o artista e as
questões cotidianas dele se incluem em seus temas. A obra faz parte de vida do artista e
vice versa.

5 Conclusão

LAGNADO, L. São tantas as verdades: Leonilson. 2. ed. São Paulo: DBA, 1998, Editora
Melhoramentos de São Paulo. p. 47
719

Anais Eletrônicos . 453

Conclui-se então que a obra “We look to the left” constrói seu sentido apoiandose em seu contexto, porém sem unicamente depender dele mostrando assim uma obra
que ainda trata de assuntos contemporâneos e de caráter atemporal.
Ainda é possível concluir que as questões ligadas aos formantes plásticos da
obra – noções de espaço, cor, material e forma – são fundamentais para a construção de
sentido da mesma levando em conta que a disposição dos elementos no suporte se
alinha com a oposição de sentidos entre os mesmos. Desta maneira, consideramos a
presente proposta de leitura de imagem uma possibilidade bastante clara e objetiva de
evidenciar a construção do sentido a partir da articulação entre expressão e conteúdo na
obra de um importante artista brasileiro.
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Denilson de Oliveira Moura (USP)

O semissimbolismo na pintura de Robert Oscar Lenkiewicz
The semi-symbolism in the painting of Robert Oscar Lenkiewicz

Resumo: Neste trabalho analisamos a produção de sentido na pintura The Painter with Lisa Stokes, de
1991, do londrino Robert Oscar Lenkiewicz, através da teoria e metodologia da Semiótica Plástica,
especialmente por meio dos conceitos de semissimbolismo, plano de conteúdo e plano de expressão e
suas homologações na chamada relação semissimbólica. As relações semissimbólicas permitem entender
o que o texto significa e como ele significa por meio de sua estrutura revelada no elenco dos elementos
comuns ao desenho e à pintura observados e correlacionados ao seu conteúdo. A composição do quadro,
que demonstra a relação não canônica entre os personagens pintor autorretratado e modelo, será analisada
junto com as figuras na formulação de nossa proposta isotópica. Nossa abordagem inclui o exame do
plano do conteúdo da obra, formado pelo percurso gerativo do sentido, e do plano de expressão, que na
pintura, inclui dimensões relacionadas à espacialidade, à luz, à cor e à forma.
Palavras-Chave: Semiótica Plástica. Semissimbolismo. Pintura. Robert Oscar Lenkiewicz.
Abstract: The work analyze the production of sense in the painting The Painter with Lisa Stokes, 1991,
of Robert Oscar Lenkiewicz, through the theory and methodology of Visual semiotics, specifically their
concepts of semisymbolism content and expression plane as well her assertions in a semisybolic relation
.The semisymbolics relations may understand what is the meaning of text and how this is created by
her structure unveiled in the set of commons elements became from drawing and painting noticed and
correlated with her content.The composition of the artwork that demonstrate the nontraditional
relationship between the characters: a self-portrayed painter and a model,it will be analyzed with the
figures in the formulation of this isotopic programme. The approach includes the exame of artwork
content plane made by gerativo theoretical and methodological journey and the expression plane that in
the painting includes dimensions relateds with the spatiality, the light, the color and the form.
Keywords: Plastic Semiotic. Semi-symbolism. Painting. Robert Oscar Lenkiewicz.

Robert Oscar Lenkiewicz, nasceu em 31 de dezembro de 1941 e faleceu em 5
agosto de 2002, em Londres. Pintou temas baixos para o suporte elevado que é a tinta
óleo. Produziu mais de 10 mil obras. Ocultismo, suicídio e morte, sexualidade e
fetichismo eram temas, bem como populações em risco: pessoas em situação de rua,
vadios, deficientes mentais e criminosos. Seu estúdio de pintura era livre para quem
precisasse de um telhado. Viciados, criminosos e doentes mentais que por ali estiveram
serviram de inspiração e aparecem diversos quadros.
Após sua morte, em 2002, suas obras foram leiloadas com grande valor por
Sotheby’s, Bearnese e Lyon & Turnbull. Sua biblioteca privada de 25 mil livros raros
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sobre bruxaria, magia, demonolatria, sexualidade, ocultismo, metafísica e filosofia
medieval, também foi vendida.
Uma das fortes características de sua produção é o autorretrato, presente na obra
que trazemos para análise semissimbólica, chamada The Painter with Lisa Stokes, de
1991. Pintura a óleo, medindo 178x178cm.

Figura 1 - The Painter with Lisa Stokes

Fonte: Robert Oscar Lenkiewicz. http://www.robertlenkiewicz.com/

Para o plano da expressão e suas relações com o plano do conteúdo usaremos a
teoria semiótica e a teoria dos sistemas semissimbólicos.720
720

PIETROFORTE, Antônio Vicente. Semiótica visual: os percursos do olhar. São Paulo: Contexto,
2004.
Idem. Análise do texto visual: a construção da imagem. São Paulo: Contexto, 2007.
Idem. A Significação na Pintura. São Paulo: Annablume, 2016.
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A montagem do quadro demonstra a relação não canônica entre os personagens
pintor e modelo. A relação canônica pode ser vista nas famosas fotos sobre Lucian
Freud em seu ateliê ou em qualquer aula de desenho de nu com modelo vivo, que pode
ser substituído pelo modelo de boneco de madeira articulado.
O tema do quadro é explícito por uma série de motivos no plano da expressão
que encontram correspondência no plano do conteúdo, constituindo o semissimbolismo.
Pelo código de posições, podemos inferir que o homem está em uma posição inferior
com relação à mulher. Assim, a mulher estaria numa posição de controle em que
exerceria a influência e comando da cena. O pintor, que segura o pincel, não pinta e é
dominado pela mulher. A posição dos personagens é uma inversão inusitada que remete
às categorias semânticas fundamentais opressão vs liberdade. Sendo a opressão a base
para a liberdade, o que esclareceremos adiante.
Esquema 1 – Nível Fundamental

Fonte: Denilson de Oliveira Moura

Cada corpo pintado aponta para uma direção. A mulher está em posição de perfil
e o homem mais inclinado para o expectador/enunciatário/narratário. Há uma timia
construída em torno da posição da cabeça de Robert, o pintor autorretratado, que,
devido a sensibilização fórica, coloca em questão a vitória da mulher e a torna, de certo
modo, perdedora. A posição do rosto das figuras também aponta para maior
complexidade da figura que euforiza a opressão. O pintor é desenhado com o rosto em
posição de ¾, complexa, altiva, iluminada, olhando para cima e a modelo com o rosto
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em perfil, posição simples, mirando para baixo. Poderíamos representar a categoria da
expressão e seu semissimbolismo da seguinte forma:

Esquema 2 – Homologação no nível fundamental

Fonte: Denilson de Oliveira Moura

A figura masculina realiza no plano do conteúdo (expressão?) a opressão
euforizada e a liberdade disforizada, constituindo termo complexo. No plano da
expressão, temos a sombra, os tons escuros, o contato manual com o chão. Em outro
percurso gerativo, a figura feminina participa no plano do conteúdo de uma liberdade
euforizada, no plano da expressão a falta de iluminação, a roupa clara, o seio nu, a
cabeça pendida.
Numa releitura de símbolos sociais ocidentais arcaicos, Adão (chão, solo) e Eva
(vida)721, o mito construído por uma expressão religiosa masculina, é prototipicamente
uma manipulação da figura feminina que a coloca em uma posição inusitada e
constrangedora. A imagem que se criou, assim como no quadro, é de uma figura
feminina que avilta o homem, o constrange a um suplício, que o engana e o diminui,
que o seduz. Mas, na verdade, temos uma sociedade masculina que se farta de prazeres
sexuais de indivíduos do sexo feminino marcadas como pecadoras, depreciadas pelo
pecado da expulsão do Éden e por isso de menor valor, por isso merecedoras do
721

LURKER, Manfred. Dicionário de Simbologia. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
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tratamento menos cordial e menos elevado. O homem, protótipo do hipônimo humano,
opõe-se à mulher, provocadora da queda moral, embora para Adão é confiado a tarefa
de dominar e nomear. Eva perde a inocência pela aceitação dos ensinamentos falsos e
pela manipulação da serpente para gerar infelicidade e morte. Assim, nas figuras do
quadro, temos o homem constrangendo a modelo e criando um discurso que a coloca
como euforizadora da opressão, pela manipulação exercida pelas mãos nos ombros dele,
quando, na verdade, é o homem, detentor do pincel que denota o destinadormanipulador-juiz, que euforiza sua ausência de liberdade. O resultado é que o homem
tem o que quer, pois é um destinador-manipulador-sancionador, sendo a mulher a
destinatária.
A escamoteação também está presente no nível discursivo, pois Robert
Lenkiewicz costuma ser autorretratista. O autor faz um sujeito do enunciado através de
uma embreagem e temos um “ele” com valor de “eu”, num “lá”, “então”, criando um
distanciamento narrativo que o isenta de responsabilidade pela situação. No entanto, o
pincel na mão da figura masculina é um desencadeador da isotopia que sugere o
constrangimento da modelo que posa para pintores. Esse distanciamento também é
expresso pela opção do estilo pictórico, que privilegia as manchas, o traço indefinido,
contornos não fechados (abertos), unidade, e clareza relativa. Vejamos que, assim como
no barroco de Caravaggio, os tons escuros são integradores e patrocinadores da unidade
que alça a cor escura como predominante na parte inferior do quadro. Temos a
correspondência entre categorias da expressão e do conteúdo, através de alguns
motivos, mesmo argumentando a complexidade (?) do termo tido como euforizante.
A categoria de conteúdo opressão vs liberdade está em paralelo com a categoria
de expressão inferior vs superior. Assim, a liberdade está na metade superior em que
prevalecem as cores claras, e na metade inferior prevalecem as cores escuras do homem
que manipula e sanciona, euforizando a opressão. Vemos que o fundo também tem as
cores da euforia da opressão.
Esquema 3 – Homologação entre os planos do conteúdo e expressão
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Fonte: Denilson de Oliveira Moura

Quadro 1 – Plano do conteúdo e plano da expressão

Fonte: Denilson de Oliveira Moura

Culturalmente, a mulher carrega o estigma de corruptora do homem. Aquela que
não é só comparsa, mas a manipuladora da posição decaída do homem, assim como
temos o pintor de quatro. Sendo a mulher, biblicamente, uma condutora para morte,
temos que ela coordena os passos do destinador que euforiza a categoria morte.
Sagazmente, o personagem feminino é manipulado para manipular o personagem
masculino para a euforia da categoria do conteúdo opressão.
Outros motivos no plano da expressão são as mãos presentes, os pés ausentes, o
busto nu vs o cachecol vermelho, a roupa negra vs a roupa branca, altivo vs
cabisbaixa. Comecemos pelas mãos e sua simbologia clássica. Dextera Dei (mão direita
de Deus) é o símbolo criador. A mão de Deus caracteriza o poder criador, condutor e
punitivo, como aparece em Êxodos, 3, 20 “Porque eu estenderei a minha mãe e ferirei
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ao Egito [...]”. Assim, vemos que a mão do enunciador, ou sujeito do enunciado, está
aparente e portando o instrumento sancionador do percurso narrativo. As mãos da
modelo também estão aparentes e sobre os ombros do pintor, exercendo comando.
É comum que o desnudamento dos pés seja um sinal de humildade. Também por
ser o órgão relacionado com a locomoção, com o “ir adiante”, mantém relação com a
vontade e a disposição. No quadro vemos uma anulação dos pés da modelo através de
seu escamotei pela cor escura que representa em toda a parte inferior do quadro o
conteúdo opressão euforizada. Os pés também são um sinal de animalidade e do
demoníaco, uma vez que entidades malignas são apresentadas com pés de animais. Os
pés cobertos da modelo evitam o contato com a categoria do conteúdo feminino que é o
chão/solo no plano da expressão. Dessa forma ela suspende sua atuação feminina, e atua
de acordo com o simbolismo ativo de dominador, de macho da relação.
O busto nu da modelo se opõe ao lenço vermelho do pintor. O lenço vermelho
assinala o calor criador, a paixão, o poder destruidor do fogo, o poder da guerra e da
legislação, instaurando uma oposição fundamental de civilidade vs animalidade. A
mulher posa segundo a vontade do pintor. Neste quadro, pintar é comandar. A beleza da
modelo é violentada pelo pintor, que a animaliza através da nudez. Segundo a mitologia
medieval, o diabo costuma se travestir de mulher com os seios nus para tentar desviar os
homens de seus objetivos e arrastá-los à perdição. Baudelaire registra isso em “As
Flores do Mal”, no poema “As Mulheres Amaldiçoadas”:

Outras, como irmãs, andam lentas e graves
Através dos rochedos cheios de aparições,
Onde Santo Antônio viu surgir como lavas
Os seios nus e purpúreos de suas tentações.722

No confronto com a claridade das roupas e da pele da modelo, o fundo negro se
torna símbolo do mal moral. As trevas constituiriam o local dos castigos e morada de
Lúcifer, o príncipe das trevas. Segundo Jung, as trevas seriam a representação do
inconsciente, e a luz, da racionalidade. Assim, o homem, ao sugerir a posição para a
modelo, atenderia a sua pulsão sexual, que elenca aleatoriamente os objetos de desejo, e
a mulher obedecendo sem fruição sexual estaria na luminosidade do raciocínio operoso
722

BAUDELAIRE, C. As Flores do Mal. Trad. Haddad, J. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1964.
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que tenta cumprir com competência o percurso da ação narrativa para receber a sansão
que é ser pintada em tela.
No plano da expressão a relação semissimbólica se dá através das cores 723 .
Ainda no nível fundamental temos:

Quadro 2 – Quadro das Homologações

Fonte: Denilson de Oliveira Moura

As figuras do plano da expressão coincidem com as figuras do plano do
conteúdo: a moça constrangida em posição de dominatrix, e o homem altivo e
dominado. Opressão e liberdade tem representantes no quadro: O homem, feio, bruto,
de rosto mais iluminado. A mulher, bela, delicada, rosto menos iluminado e o cabelo
menos dourado.
A temática sexual, de relacionamento íntimo, se instala através da dominação
consentida, humilhação e subjugação. A forma de demonstrar afeto é conhecer o outro
723

TEIXEIRA, Lucia. Leitura de textos visuais: princípios metodológicos. In: BASTOS, Neusa Barbosa
(org.). Língua portuguesa: lusofonia – memória e diversidade cultural. São Paulo: EDUC, 2008. p.299306. ISBN: 978-85-283-0379-7.
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ocupando o seu locus. Assim, o personagem masculino, através de uma paixão
semiótica, corre o risco de não cumprir o programa narrativo sugerido pela manipulação
exercida por sua vontade de pintar, ou dever de sua profissão, anseio artístico, uma vez
que se coloca como modelo para si, ou como sujeito do enunciado, ausentando-se da
frente da tela para posar com a modelo, e não receberá a sanção positiva que é o quadro
pronto. O pintor sujeito do enunciado está em disjunção com a tela e a tinta, pois posa.
A modelo está em conjunção com a pose.
No enunciado do quadro em questão, os atores são o homem e a mulher, e o
espaço é o local em que estão, com as cores claras tematizando a euforia da opressão e
promovendo o estilo pictórico, numa relação semissimbólica de categoria cromática.724
O local em que estão é indeterminado, de trevas, local de purgação, de sofrimento ou de
ato criador. A mão com o pincel assinala a mão criadora, arquiteta do ambiente da pose
e manipuladora, criadora de significados.
Neste curto trabalho procuramos expressar interpretações considerando o
percurso gerativo do sentido proposto por Greimas e o semissimbolismo aprimorado
por Floch. O objeto de estudo mostrou-se complexo e rico, com uma categoria tímica
comum ao tema da dominação, da sexualidade, da pictoridade carregada de mística e
simbologia. Narrativamente, identificamos o pintor (ele discursivo) como um
manipulador-juiz e a modelo como destinatária. Discursivamente apontamos para um
distanciamento discursivo, depreciação e coação feminina. Um estudo mais profundo
poderia utilizar argumentos do universo BDSM e da Psicologia.

724

MORATO, ElissonFerreira. A forma e a cor do sentido: a pintura barroca em Minas à luz da
semiótica plástica. Semeiosis: semiótica e transdisciplinaridadeem revista. Disponível em:
<http://www.semeiosis.com.br/u/32>. Acesso em: 12/05/2016.
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SEMIÓTICA DO DISCURSO DA MARCA, DO MERCADO E DE GESTÃO
Fani Conceição Adorne (IFSUL)

Aportes da semiótica greimasiana na determinação de classes conceituais no
campo da gestão pública da cultura

Greimasian semiotics contributions in the establishment of conceptual classes in
culture public management area

Resumo: Este trabalho é resultado de uma proposta inédita de aplicação de princípios teóricos da
semiótica de linha francesa na determinação de categorias terminológicas da área da gestão pública
federal da cultura no Brasil. Nossa hipótese é de que devemos considerar a organização narrativa e os
aspectos pragmáticos e discursivos presentes nos documentos oficiais da área na estruturação de seu
campo conceitual. Como resultado, defendemos que as unidades terminológicas estão associadas às
seguintes classes conceituais: a) às ações indutoras do MinC; b) ao papel do cidadão agente, dotado de
direitos; c) aos instrumentos para a ação; d) aos valores e princípios que norteiam as ações; e) aos
processos operacionais e f) aos objetos da política cultural do Estado e às entidades associadas como
secretarias e órgãos. Esses aspectos estão relacionados às classes conceituais de que trata Cabré (1999) e
permitem que os termos sejam agrupados em conjuntos em função de características compartilhadas.
Palavras-chave: Terminologia. Organização narrativa. Categorias terminológicas.
Abstract: This research is the result of a unique proposal for applying French semiotics theory in the
establishment of terminological categories in culture federal public management area in Brazil. As a
hypothesis, the narrative structure and pragmatics aspects in official documents should be considered for
organizing conceptual field of this area. Our answer for this hypothesis is that the terminological units are
associated to the following conceptual classes: a) MinC (Ministry of Culture) inductive actions; b) the
citizens’ role as agents and their rights; c) action instruments; d) values and principles which lead actions;
e) operational processes and f) cultural policies of the State and associated entities such as secretaries and
organs. These aspects are related to conceptual classes discussed by Cabré (1999) and enable terms
organization in groups according to their common characteristics.
Keywords: Terminology. Narrative structure. Terminological categories.

1 Introdução

Em conformidade com os dispositivos legais, administração pública refere-se ao
conjunto de organismos e entidades públicas vistos abstratamente em sua totalidade,
“por sua comum responsabilidade pela execução dos serviços públicos e pela satisfação
das necessidades coletivas e do bem-comum”725.
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BRASIL. Senado. Administração pública: normas e regulamentos. 4. ed. Brasília: Subsecretaria de
Edições Técnicas, 2012, p. 327.
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No âmbito das políticas públicas, os termos administração e gestão,
tradicionalmente, compreenderiam dimensões diferentes. Enquanto o primeiro estaria
associado aos planos e projetos implementados por um quadro dirigente que representa
uma organização em sua totalidade, o segundo diria respeito à execução das decisões
tomadas pela administração. Mais recentemente, no entanto, o termo gestão tem sido
amplamente adotado nas mais diferentes esferas da administração pública, sinalizando
para uma mudança de valores compatível com os ideais de especialização e de inovação
tecnológica preconizados no mundo contemporâneo.
A questão semântica que envolve os conceitos de administração e gestão é vista
como secundária “quando contrastada com a ampliação do escopo e das alternativas que
se oferecem para as ações inerentes ao trabalho de gerir, ou administrar” 726 . Neste
trabalho, em conformidade com a tendência atual apontada, adotamos o termo gestão
pública da cultura para nos referir a um campo de atividade técnica voltado para a
formulação, execução e avaliação das políticas públicas de cultura, a cargo do
Ministério da Cultura (MinC).
Nosso objetivo é apresentar a utilização que fizemos de princípios teóricos da
semiótica de linha francesa associados aos postulados da Teoria Comunicativa da
Terminologia desenvolvida por Maria Teresa Cabré (1999-2005); da Terminografia
Linguístico-Textual, proposta por Krieger e Finatto (2004) para a determinação das
categorias terminológicas que compõem a área da gestão federal da cultura no Brasil.
Esse trabalho é parte da tese de doutorado intitulada Terminologia da gestão pública da
cultura no Brasil: proposta de glossário, defendida em 2014, junto ao Programa de
Pós-graduação em Linguística Aplicada da UNISINOS (São Leopoldo – RS). Na tese
foram analisados os documentos oficiais produzidos no âmbito do Ministério da Cultura
no período de 2003 a 2010, durante os dois mandatos do presidente Lula, com vistas à
proposição de um glossário da terminologia da gestão pública federal da cultura. As
observações que fazemos aqui estão baseadas na análise dos documentos produzidos no
período mencionado.
Em relação à pesquisa que originou a tese citada, o primeiro passo na execução
da proposta foi considerar algumas características fundamentais da área. Em
decorrência da concepção atual da administração pública como campo de formulação e
de gerenciamento de políticas públicas, em que deixou de ser feita a separação entre
SANT’ANNA, V. “Gestão”. In: GIOVANNI, G.; NOGUEIRA, M. A. (Orgs.). Dicionário de Políticas
Públicas. vol. 1, São Paulo: Imprensa Oficial de São Paulo/Fundap, 2013, p. 401.

726

Anais Eletrônicos . 465

decisão política e atividade administrativa, a terminologia empregada pelo MinC,
considerando o período apontado anteriormente, se inscreve em um conjunto de textos
oriundos da área do direito, da antropologia, da administração, entre outras. Partimos da
hipótese de que a análise da organização narrativa dos documentos oficiais do MinC
forneceria uma base mais adequada para a classificação dos termos que representam o
ponto de vista dessa área, caracterizada tanto pela conceptualização quanto pela ação
intersubjetiva. Quando nos referimos a uma base mais adequada, queremos dizer que a
classificação dos termos da área deveria refletir um de seus aspectos definidores: o da
ação sobre o outro. Tradicionalmente os termos são classificados segundo critérios de
forma, função, significado e origem e tendem a ser vistos como uma grade conceitual
hierarquizada.
Para Cabré, no entanto, vários tipos de relacionamento surgem da interação entre
conceitos, processos e seus estados resultantes, os quais também devem ser vistos como
conceitos727. Desse modo, nossa reflexão guarda relação com as classes conceituais de
que trata Cabré (1999), mas adota um ponto de vista textual para pensar essa
classificação. Nesse caso, a estrutura cognitiva da área compreenderia também uma
dimensão de projeto, ou seja, de devir, em consonância com o pensamento de
Greimas728 sobre o esquema narrativo enquanto simulação do fazer que transforma o
mundo.

2 Campo da gestão federal da cultura: organização narrativa e estrutura cognitiva

Adentrar no espaço político é tratar do aspecto relacional do poder, da relação
entre os sujeitos políticos, o que, nas palavras de Volli729, insere o poder naturalmente
entre os objetos de natureza semiótica. Ao invés da força, a política mobiliza os sujeitos
por meio do dizer. Segundo os especialistas em políticas públicas e considerando a área
escolhida, as ações governamentais devem se propor a resolver situações de
desequilíbrio no acesso à cultura, concebida como direito de todos.
Em sentido semiótico, o destinador (governo) procura agir sobre o destinatário
(sociedade/agentes culturais), que se encontra em uma relação disjuntiva com o objeto
727

CABRÉ, M. T. Terminology: theory, methods and applications. Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins, 1999, p. 87.
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GREIMAS, A. J.; COURTÈS, J. Dicionário de semiótica. São Paulo: Cultrix, s/d.
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VOLLI, U. Manual de semiótica. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2012, p. 266.
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valor cultura (S U O). Esta relação disjuntiva deve ser concebida como parcial e não
absoluta. Delineia-se, assim, em linhas gerais, a organização narrativa das políticas
públicas de cultura desenvolvidas pelo MinC, como ilustra o esquema 1730:
Esquema 10 – Organização narrativa das políticas públicas do MinC

-----

-----

Objeto
Destinatário-sujeito
(valor investido)

Estatuto regulador
(ordem dos valores −
centro de controle do discurso)

Estatuto legitimador
(ser de direitos marcado pela falta
- demandante)

---------

---------Cognição -------------Manipulação
saber e fazer

S U O

Destinador

Sujeito
Ação --------------- Adesão/Legitimação
Fazer interpretante

Representação gráfica da organização narrativa dos documentos oficiais do MinC.
Fonte: Fani Conceição Adorne

No centro do esquema 1, temos a relação inicial de disjunção do sujeito
(sociedade) com o objeto (cultura), como indica a representação semiótica canônica (S
U O). Essa relação de disjunção é considerada nos documentos como uma situação de
desigualdade no que tange ao exercício da cidadania. Trata-se, como mostra o esquema,
de uma situação problemática, o que justificaria a intervenção do Estado. Do ponto de
vista semiótico, a situação almejada pela política pública é a de que o sujeito entre em
conjunção (S ∩ O) com o objeto. Para que a sociedade atinja essa situação é preciso que
lhe seja assegurado o acesso aos bens culturais tanto no que se refere à produção desses
bens (incentivo às artes e às manifestações culturais) quanto à circulação e à fruição.
Delineia-se, assim, o papel condutor assumido pelo Estado, ou seja, o MinC, por meio
das políticas de cultura, conduz a sociedade ao acesso e ao exercício dos direitos
culturais.
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Para a elaboração tanto do esquema 1 quanto do esquema 2, que será apresentado na sequência, nos
baseamos, sobretudo, em
COURTÈS, J. Introdução à semiótica narrativa e discursiva. Coimbra: Almedina, 1979.
FONTANILLE, J. Semiótica do discurso. Tradução de Jean Cristtus Portela. São Paulo: Contexto, 2008.
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Associando o esquema 1 aos documentos programáticos e aos manuais
produzidos pelo MinC para fazer-saber a política de cultura e para fazer-fazer, podemos
afirmar que esses textos são um discurso orientado para a instrução. Nesse tipo de
discurso, a ação do sujeito é um projeto, o que se espera que aconteça731. Não devemos
esquecer que se há um programa a ser executado (fazer transformador do sujeito), que
permita ao sujeito (sociedade) entrar em conjunção com o objeto valor (cultura), há
também um contraprograma que leva à situação de disjunção. Essa é configurada no
nível discursivo como desequilíbrio no exercício dos direitos. As condicionantes de
ordem socioeconômica que levam a essa situação de desequilíbrio devem ser
compreendidas como parte do contraprograma e estão pressupostas, daí o apelo que é
feito no texto às figuras da “interação”, do “entendimento”, do “pacto”, representadas
como “desafio” para o MinC.
A relação que une, por sua vez, o destinador (Governo/MinC) ao destinatáriosujeito (sociedade) é de caráter polêmico. Esse é um aspecto chave para compreender
que o destinador não se limita a comunicar um saber e um fazer necessários para que o
sujeito entre em conjunção com o objeto ou a mantenha, ele também manipula o
destinatário para obter sua adesão.
Essa adesão deve ser considerada com mais atenção. Não se trata de um mero
efeito da manipulação do destinador, uma vez que no campo das políticas públicas a
assimetria entre destinador e destinatário é relativizada. Como o esquema 1 pretende
assinalar, o destinatário tem estatuto legitimador. Há um simulacro da situação de
delegação do poder em que o documento-base expressaria a vontade do destinatáriosujeito que teria participado do processo de sua elaboração. Essa é uma estratégia
importante, uma vez que o discurso governamental para ser aceito como democrático e,
portanto, legítimo, deve parecer um discurso compartilhado, ou seja, um discurso que
emanaria da vontade popular e, por extensão, estaria baseado nos direitos de cidadania.
O caráter polêmico da interação também se refere ao fato de que, na esfera política, se
travam conflitos entre, de um lado, os direitos e, de outro, os interesses dos diversos
atores sociais. Em um cenário de lutas pelos direitos e por sua equanimidade, o “pacto
social” é tratado como um desafio pelo discurso governamental que busca criar o
consenso no campo da cultura.
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Se projetarmos sob o esquema da organização narrativa das políticas públicas
desenvolvidas pelo MinC os aspectos definidores de políticas públicas e gestão,
mencionados na introdução, obtemos uma representação geral da estrutura cognitiva da
área de gestão pública federal da cultura.
Para a obtenção dessa representação, foram observados os seguintes aspectos
recorrentes nas definições de políticas públicas: a) o alvo da gestão pública federal, b)
os atores envolvidos e seu estatuto e c) as ações pertinentes aos atores institucionais e
sociais. O esquema 2, reproduzido a seguir, procura mostrar a relação estabelecida entre
esses aspectos e a organização narrativa, apresentada no esquema1:

Objeto
Cultura

Destinatário-sujeito
Sociedade/Agentes culturais

Acesso

Estatuto legitimador
(ser de direitos – demandante)

Sujeito
Agentes culturais/Sociedade

Gestão e Política
Cognição ------------Fazer manipulador
/fazer saber/ e /fazer fazer/

--------------

-------------

SUO→
desigualdade
S∩O→

------

Estatuto regulador
(ordem dos valores −
centro de controle
do discurso)

Esfera social – situação problema

Destinador
Estado/MinC

-----

Esfera política englobante - intervenção
estatal

Esquema 2 – Organização narrativa e estrutura da gestão pública da cultura

Produção/Fruição
Participação
Ação ------------- Adesão/Legitimação
Fazer interpretante

Como procuramos demonstrar por meio dos esquemas 1 e 2, o programa
doutrinário do governo está baseado na compreensão da cultura como direito e sobre o
papel indutor do Estado. Esse programa se efetiva por meio de um aparato burocrático,
o que inclui considerações de ordem normativa, administrativa e institucional. Esses
dois componentes, base doutrinária e aparato burocrático, têm papel basilar na
representação do sistema conceitual da gestão pública federal de cultura.
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Mas para compreender a estrutura organizacional da área é preciso também levar
em conta um terceiro componente: os agentes. Essa estrutura inclui não só o objeto e os
instrumentos da gestão pública no campo da cultura, mas também tanto os agentes
públicos quanto os agentes sociais. Este último grupo é, na verdade, bastante
heterogêneo. Inclui, de um lado, a sociedade civil, beneficiária e usuária da política
pública como um todo; de outro, de forma mais específica, os agentes e gestores
culturais, considerando os diferentes setores criativos.
Com isso queremos chamar a atenção para a relação intersubjetiva que se
encontra na base da compreensão do setor público em sociedades democráticas e para as
imagens projetadas pelos agentes. Nesse cenário, é intenção do ente governamental
projetar junto à sociedade uma imagem positiva, de forma que certas áreas do Governo
possam se apresentar como mais identificadas com o conceito de bem-estar social
(welfare state). Não se trata aqui (devemos frisar) de medidas objetivas, mas, sim, de
percepções induzidas, o que nos remete para o papel de destinador-manipulador do
Governo. Por bem-estar social compreendemos aqui a prática política do Estado mais
diretamente ligada ao exercício dos direitos sociais, de modo a impor “limites aos
efeitos socialmente diferenciadores do mercado”732.
Diferentemente da imagem impositiva de certos setores do Governo, caso
exemplar é o da Receita Federal, em que predomina a imagem do cidadão como ser de
deveres e de obrigações para com o Estado. Em áreas sociais como a da cultura, ao
contrário, prepondera a imagem do Governo como ente que se autoatribui deveres junto
à sociedade vista como detentora de direitos. Sobressai, nessa análise semiótica, a
importância dos papeis actanciais na representação da estrutura organizacional do
campo da gestão pública da cultura.
É importante destacar que a análise semiótica nos permitiu revelar até aqui
aspectos condizentes com o conceito comumente aceito de políticas públicas como
intervenções do Estado na vida social para resolver situações problemáticas no exercício
da cidadania. No entanto, é possível ir além para considerar as políticas públicas de
cultura como um espaço de negociação, o que, do ponto de vista semiótico, refere-se
aos modos e técnicas “com os quais se harmonizam e se trocam os vários interesses que
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constituem o campo de tensão subordinado a todo sistema político” 733 . O sistema
axiológico (valores) aqui evocado joga um papel decisivo na área da gestão pública,
como campo de especialidade.
Nossa descrição da organização narrativa da área deve ser suficiente para
demonstrar que o sistema de valores vigentes na esfera política se encontra projetado
nos textos governamentais, destacando a importância do papel dos agentes.

3 Terminologia e léxico especializado

Por terminologia nos referimos ao conjunto de termos de um determinado
campo de especialidade. Cabré diferencia termos de palavras, do ponto de vista
pragmático: “i) por seus usuários; ii) pelas situações em que se utilizam; iii) pela
temática que veiculam, e iv) pelo tipo de discurso em que costumam aparecer”734.
À luz da Terminologia concebida como campo de conhecimento vinculado às
ciências do léxico, o termo é, portanto, “uma unidade lexical com um conteúdo
específico dentro de um domínio específico”735. Na prática terminológica, no entanto, é
usada a expressão candidato a termo para indicar uma fase metodológica anterior a de
validação pelo especialista. É após a validação que os candidatos a termo passam a ser
reconhecidos como unidades léxicas especializadas da área e podem constituir as
entradas de uma obra de referência, como um dicionário ou um glossário.
Para Cabré a melhor maneira de definir as chamadas linguagens especiais é
combinar dois critérios: o conceitual (referente ao assunto tratado) e o pragmático,
considerando o tipo de usuário736. Uma das consequências dessa reflexão é ampliar
nossa visão sobre o que é um campo de especialidade, de forma a compreender que a
especialização pode se dar por campo ou domínio, o que tradicionalmente inclui as
áreas técnicas e as ciências consolidadas; ou por circunstâncias pragmáticas, o que nos
levaria a considerar os usuários, o tipo e a situação de comunicação.
A despeito da visão hierarquizada que temos do conhecimento, campos de
especialidade são todos aqueles que não fazem parte dos conhecimentos gerais dos
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falantes e demandam, portanto, um processo de aprendizagem por parte de seus agentes.
Considerando nossa experiência cotidiana, é forçoso reconhecer a abrangência do
fenômeno terminológico. Estamos cercados de saberes, conhecimentos e técnicas, que
podem advir de tradições muito antigas como ser o resultado das mais recentes criações
humanas.
A multiplicidade de temas, de finalidades e de formas da comunicação
especializada tem levado a Terminologia cada vez mais a se interrogar sobre a natureza
dos conceitos que os termos designam. A reflexão sobre as classes conceituais tem
avançado nesse cenário. No caso específico desta pesquisa, nos debruçamos sobre a
área da gestão federal da cultura, que se apresenta como uma rede de sistemas
conectados, a saber: o administrativo, o legal, o cultural, o político e o social.

4 Classes conceituais e análise semiótica

Krieger e Finatto destacam o termo como o objeto essencial da Terminologia,
visto como elemento constitutivo da produção do saber e como componente linguístico
que favorece a univocidade da comunicação especializada 737 . Sua função básica é
representar os conceitos.
Em razão do enfoque aplicado da Terminologia, a reflexão teórica sobre os
conceitos orienta-se, segundo Sager, para uma explicação adequada das motivações
cognitivas que presidem a formação dos termos com vistas à estruturação de
vocabulários de uma forma mais eficaz do que aquela baseada tradicionalmente na
ordem alfabética738. É por meio da forma linguística do termo que operamos com os
conceitos que formam a estrutura conceptual de um campo temático, mas a
conceptualização é anterior a representação linguística. Como explica Sager, os
conceitos devem ser criados e devem existir antes que se possa formar os termos para
representá-los. Por sua vez, a denominação de um conceito deve ser vista como o
primeiro passo para sua consolidação como uma entidade socialmente útil e
utilizável739.
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Cada área de especialidade dispõe de uma terminologia que representa as
construções mentais utilizadas para classificar os objetos materiais e imateriais de uma
porção da realidade.

Desse modo, os conceitos são organizados em conjuntos

estruturados chamados de sistemas conceituais. Esses sistemas conceituais refletem o
ponto de vista sobre o mundo real construído pelos especialistas em uma disciplina ou
atividade740. Os conceitos são tradicionalmente agrupados em classes e subclasses de
acordo com as características que compartilham. Para Faber a vantagem de se
considerar as relações conceptuais está no fato de que quanto mais conexões o conceito
tiver maior será o nosso conhecimento sobre ele741.
No lugar de uma simples lista, os termos passam, a ser agrupados em categorias
abstratas em função de características compartilhadas. Estas características são os traços
definidores de uma classe conceitual, considerando as relações que os termos
estabelecem uns com os outros. Cria-se, assim, uma distinção entre o mundo do senso
comum e o dos campos de especialidade, estes caracterizados por um movimento de
abstração que apreende os objetos do mundo em sistemas interconectados. É importante
frisar que não há um modelo único, que apresente uma validade geral, mas diferentes
estruturas conceituais condicionadas ao modo predominante de produção do saber em
cada campo de especialidade.
Sager distingue os seguintes grupos de conceitos:
a) Entidades, que derivamos mediante abstração dos objetos materiais ou
abstratos;
b) Processos, operações e ações, aqui chamadas atividades, realizadas com,
mediante ou por entidades;
c) Propriedades ou disposições agrupadas sobre o nome de qualidades, com
as quais estabelecemos diferenças entre as entidades;
d) Relações que estabelecemos entre qualquer dos outros três tipos de
conceitos. Portanto, as relações são conceitos em si mesmas742.

Cabré743 apresenta as mesmas classes conceituais, são elas:


Objetos ou entidades;



Processos, operações e ações;



Propriedades, estados e qualidades;



Relações.
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Cada uma dessas classes de conceitos é predominantemente expressa por uma
classe funcional particular.
Objetos ou entidades

Nomes

Processos, operações e ações

Verbos, nominalizações de verbos

Propriedades, estados e qualidades

Adjetivos

Relações

Adjetivos, verbos e preposições

Considerando a análise semiótica, que pensa a organização narrativa como um
“espetáculo que simula o fazer do homem que transforma o mundo”

744

e as

representações semânticas que se manifestam nos documentos oficiais, as unidades
terminológicas da área da gestão federal da cultura podem ser agrupadas com base nos
seguintes aspectos narrativos e discursivos:
a) as ações indutoras do MinC;
b) o papel do cidadão agente, dotado de direitos;
c) os instrumentos para a ação;
d) os valores e princípios que norteiam as ações;
e) os processos operacionais;
f) os objetos da política cultural do Estado e
g) as entidades associadas como secretarias e órgãos.

Esses aspectos vêm se somar às classes conceituais apontadas por Sager (1993) e
Cabré (1999). Na perspectiva adotada neste trabalho, um campo conceitual é formado
da interação entre conceitos, processos e seus estados resultantes, o que pressupõe a
ação de sujeitos em busca de valores investidos, consoante aos princípios da semiótica
greimasiana 745 . Convém lembrar que a gestão federal da cultura não é uma área
científica stricto sensu, mas um campo de atividade técnica ligado à Administração
Pública, às políticas públicas e ao exercício político. Seu estatuto especializado se
define, portanto, por complexas articulações entre concepções, representações sociais e
aparato jurídico-institucional, o que evidencia o funcionamento pragmático e discursivo
de sua terminologia.
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5 Categorias terminológicas da gestão pública da cultura

Considerando a análise semiótica e as particularidades da gestão pública da
cultura a cargo do MinC, compõem a estrutura conceitual dessa área três grandes
categorias de termos746:
a) os que estão relacionados ao universo da cultura como objeto de políticas
públicas, no marco dos direitos culturais, da defesa da diversidade cultural e
dos valores democráticos;
b) os que se referem ao exercício das atividades gerenciais e institucionais e
c) os que advêm do discurso normativo referente, sobretudo, à legislação
cultural.
Na primeira categoria, são incluídos os termos que dizem respeito aos conceitos
referenciais das políticas de cultura em âmbito federal e que estão inscritos nos
documentos programáticos do Minc, na Convenção sobre a Proteção e Promoção da
Diversidade das Expressões Culturais, texto que foi ratificado pelo Brasil por meio do
Decreto Legislativo 485/2006, em publicações diversas como guias, cartilhas e outros
textos de divulgação das ações do MinC. Enquadram-se nessa categoria termos como
dimensão simbólica da cultura, diversidade cultural, democracia cultural, direitos
culturais, entre outros.
Na segunda categoria, alinham-se os termos que expressam conceitos
relacionados ao aparato institucional e aos mecanismos de gestão, que têm por função
indicar como a política de cultura se materializa em programas, em instâncias de
participação e de gestão, estabelecendo formas de funcionamento institucional e de ação
da sociedade e dos agentes culturais. Os termos incluídos nessa categoria são, por
exemplo, Plano Nacional de Cultura, Sistema Nacional de Cultura, indicadores
culturais, planos setoriais, Conselho Nacional de Política Cultural, Programa Cultura
Viva e economia criativa.
Na terceira categoria denominativa, estão os termos referentes aos textos
normativos e à legislação que trata dos mecanismos federais de incentivo e fomento à
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cultura. Entre os termos enquadrados nessa categoria estão Lei Rouanet, Lei do
Audiovisual, mecenato e patrocínio.
A determinação de um fazer por parte do governo federal justifica a inclusão de
unidades léxicas como produto cultural incentivado, recolhimentos, recurso
incentivado, com as quais o proponente de um projeto cultural precisa lidar. Temos,
assim, subcategorias de termos associadas aos aspectos pragmático-discursivos e à
organização narrativa, resultantes da análise semiótica. Essas subcategorias incluem,
por exemplo, os objetos da política pública da cultura, os quais abarcam as linguagens
artísticas, manifestações tradicionais; as entidades, como é o caso da Sefic, da Funarte;
as ações indutoras, que abrangem os programas do governo, e assim por diante.
Um resultado prático dessa proposição é que o candidato a termo inserido no
sistema conceitual deve ser enquadrado nas categorias terminológicas descritas e
classificado de acordo com as classes conceituais apontadas pela análise semiótica.

6. Relações conceituais no campo da gestão pública da cultura

Como destacamos no decorrer deste trabalho, o sistema conceitual da gestão
federal da cultura seria constituído por relações particulares entre os conceitos. Essas
relações decorrem das especificidades de uma área, que se configura como um espaço
discursivo. Os exemplos a seguir têm valor de amostragem e evidenciam relações
hierárquicas e não hierárquicas entre termos da área da gestão pública da cultura:
a) Relação partitiva: noção integrante – noção partitiva
1. Convênio
1.1 Projeto
1.2 Convenente
1.3 Contrapartida
Convênio é uma noção integrante, objeto considerado como um todo; 1.1, 1.2 e
1.3 são considerados parte de um convênio.
b) Relação genérica
1. Instrumentos de gestão
1.1 Plano Nacional de Cultura
1. 2 Sistema Nacional de Cultura
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Instrumento de gestão é um conceito genérico, 1.1 e 1.2 são termos que
expressam conceitos subordinados (noção específica).
Relações não hierárquicas presentes no sistema conceitual em foco são:
a) Relações sequenciais:
1. Elos da cadeia cultural:
Produção – Difusão – Fruição
Os elos da cadeia formam um circuito, indicam etapas de um processo que tem por
objeto a cultura.
b) Relações pragmáticas:
1. Sistemas de informação
1.1 Sistema Nacional de Indicadores e Informações Culturais (SNIIC)
1.2 Observatório da Economia Criativa
Os elementos referentes a 1.1 e 1.2 mantêm relações de coordenação conceitual com
sistemas de informação e não de subordinação entre si. Segundo Barros747, as relações
chamadas pragmáticas indicam que os “termos mantêm uma relação temática, não
havendo outro critério de conteúdo conceptual para a sua classificação.” Ao lado dessas
relações conceituais, o campo da gestão pública revela a presença também de
associações opositivas, exemplificadas a seguir:
c) Relações opositivas:
Cultura local X Cultura global
Tradição X Inovação
Homogeneização cultural X Identidade cultural
Cabré748 chama atenção para o fato de que os termos não são unidades isoladas
que ocorrem fora de um contexto específico, ao contrário, são unidades pragmáticas que
tomam parte em um sistema conceitual. Portanto, eles ocorrem em um ambiente
concreto que corresponde a um campo de especialização.
É importante destacar aqui que a presença dessas relações não hierárquicas deixa
mais evidente que os esquemas gráficos, como a árvore de domínio e mesmo o mapa
conceitual tradicional, enquanto ferramentas metodológicas utilizadas para representar
graficamente a estrutura conceitual de um campo de especialidade, a despeito de sua
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funcionalidade, apresentam limitações quando aplicados na investigação terminológica
sem considerar especificidades dos campos de especialidade.
A área que investigamos permite ilustrar a questão apontada. O termo cultura,
por exemplo, segundo as referências teóricas adotadas pelo MinC até então, tem uma
natureza multidimensional, associada a determinadas configurações ideológicas. Isso
implica diferentes inserções no sistema conceitual da gestão pública. De forma mais
concreta, significa dizer que se for dada ênfase à dimensão simbólica, cidadã ou
econômica, o termo cultura e demais unidades associadas se inscrevem de forma
diferente dentro do sistema cognitivo representado pelo mapa conceitual.
Para exemplificar o que acabamos de dizer, no quadro 1 (reproduzido a seguir),
apresentamos o conceito cultura e o que chamamos de traço ideológico para fazer
referência às diferentes representações sociais, políticas e estéticas no interior do
discurso governamental, o que nos remete à dimensão do fenômeno cultural que poderá
ser atualizada nos termos associados. Os segmentos textuais citados fazem parte de
cenários comunicativos presentes no corpus da pesquisa que resultou na tese de
doutorado anteriormente mencionada. Eles permitem ilustrar a inscrição dessas
unidades em pontos diferentes do sistema, mostrando a contraposição de visões
conceituais em função das forças que atravessam o espaço discursivo da gestão da
cultura.

Quadro 1 – Relações conceituais e traço ideológico

Conceito

Cultura

Traço
ideológico
Termos
associados
Cenário
comunicativo
em que se
inscrevem os
termos

Dimensão simbólica
Criação simbólica – criação artística – fruição
O acesso universal à cultura é uma meta estruturante do Plano que se
traduz por meio de estímulo à criação artística, democratização das
condições de produção, oferta de formação, expansão dos meios de
difusão, ampliação das possibilidades de fruição e intensificação das
capacidades de preservação do patrimônio. (Fonte: MINISTÉRIO DA
CULTURA. Por que aprovar o Plano Nacional de Cultura: conceitos,
participação e iniciativas. Brasília: MinC, 2009, p. 12-13.

Traço
ideológico
Termos

Dimensão econômica
Criatividade – consumo cultural − bens e serviços criativos
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associados
Cenário
comunicativo
em que se
inscrevem os
termos

Como ampliar e qualificar o consumo cultural no país, levando-se
em conta a emergência de 39.5 milhões de brasileiros e brasileiras à
classe média? (...)
Para enfrentar essas indagações precisamos de pesquisas, de
indicadores e de metodologias para a produção de dados confiáveis;
necessitamos de linhas de crédito para fomentar esses
empreendimentos, carecemos de formação para competências
criativas, de infraestrutura que garanta a produção, circulação e
consumo de bens e serviços criativos, dentro e fora do país. E mais.
É preciso avançar na elaboração de novos marcos regulatórios, de
natureza tributária, trabalhista, civil, administrativa e constitucional,
que nos permitam avançar.
(Fonte: MINISTÉRIO DA CULTURA. Plano da Secretaria da Economia Criativa:
políticas, diretrizes e ações. Brasília: MinC, 2011, p. 14 Disponível na
internetvia:http://www.cultura.gov.br/site/wpcontent/uploads/2012/05/livroinglesw
eb.pdf. Acesso em 22/10/2013.)

Traço
ideológico
Termos
associados
Cenário
comunicativo
em que se
inscrevem os
termos

Dimensão cidadã
Democratização do acesso – direitos culturais – diversidade cultural –
pluralismo cultural − identidade
Considerando essas duas faces da nossa realidade, o Estado
brasileiro, que representa o mais amplo contrato social vigente no
território nacional, tem o dever de fomentar o pluralismo, coibir
efeitos das atividades econômicas que debilitam e ameaçam valores e
expressões dos grupos de identidade e, sobretudo, investir na
equidade e universalização do acesso à produção e usufruto dos bens
e serviços culturais. (...) Populações tradicionais não estão
plenamente incorporadas ao exercício de seus direitos culturais (...).
(Fonte: MINISTÉRIO DA CULTURA. Plano Nacional de Cultura: diretrizes
gerais. Brasília: MinC, 2007, p. 11-12)

O exemplo permite ilustrar que os termos cultura e criatividade referem-se a
esferas diferentes do fenômeno cultural, das quais o MinC se ocupa. Esses termos não
podem ser reduzidos a uma dimensão puramente cognitiva, uma vez que remetem a
representações sociais e ideológicas que tensionam o espaço discursivo da gestão. A
gênese de uma terminologia político-administrativa da cultura está, portanto,
relacionada também ao componente ideológico. As representações sociais, políticas e
estéticas se encontram refletidas na estrutura conceitual e são parte do estatuto
especializado que as unidades lexicais adquirem no sistema de conceitos da área em
estudo. A adoção desse ponto de vista levanta questões metodológicas importantes, com
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reflexos na produção de um glossário, por exemplo. É o caso da elaboração dos verbetes
em que as definições podem incorporar dados sobre essas representações.
Outros desdobramentos também são possíveis. O sistema de remissivas ou
referências cruzadas, cuja função é guiar o leitor em sua busca por informações em um
dicionário ou glossário, deve levar em conta que os aspectos semânticos consideram os
traços cognitivos associados a aspectos de ordem política e ideológica, tendo em vista
os universos discursivos nos quais se inscrevem as unidades especializadas.

7 Considerações finais

A compreensão sobre a abrangência do fenômeno terminológico no mundo
contemporâneo leva necessariamente a uma reflexão sobre as classes conceituais, de
forma que possamos elaborar sistemas de representação mais condizentes com a
natureza diversificada dos campos de especialidade.

A vantagem de se superar a

simples elaboração de listas de termos está principalmente em saber mais sobre os
conceitos

que

resultam

dos

conhecimentos

produzidos.

Isso

nos

conduz

necessariamente à investigação sobre as unidades lexicais que expressam os conceitos
das áreas de especialidade e das relações que se estabelecem entre essas unidades. Nos
esquemas tradicionais de representação das estruturas conceituais, quando concebidos
de forma apartada dos textos onde a terminologia de uma área ocorre, é grande o risco
de que a transversalidade de determinados termos, sujeitos a diferentes inscrições
categoriais, fique em segundo plano.
Nossa conclusão é de que a reflexão semiótica associada à Terminologia pode
contribuir para a estruturação de sistemas conceituais mais condizentes com os
universos discursivos de onde emanam atividades especializadas como a da gestão
pública da cultura. É importante que a prática terminológica se volte para as teorias do
texto compreendo cada vez mais as complexas e produtivas relações entre conceitos,
termos e a trama dos sentidos, abrindo um espaço para o projeto, para o devir, em
consonância com as lições deixadas por Greimas.
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A inserção das marcas na vida social como estratégia de construção de valor e
sentido de pertencimento

The brands insertion in the social life as a strategy of value and sense of belonging
building

Resumo: No universo dessemantizado das marcas, associar valores de bem-estar, sustentabilidade,
responsabilidade social têm se mostrado escapatórias para solucionar o esgotamento da eficácia das
proposições publicitárias. Patrocínios, licenciamentos, nomeações de espaços culturais e esportivos por
parte das marcas estão entre as estratégias contemporâneas que tentam construir interações convocatórias
do fazer sensível dos consumidores, mobilizando suas paixões e estreitando laços para além das relações
comerciais. O texto analisa o caso da presença da marca Lego em exposição de arte ocorrida na cidade de
São Paulo em 2016, como exemplar desse modo de construção do sentido de pertencimento e de valor.
Palavras-Chave: Identidade de marca. Contrato de veridicção. Regimes de sentido e de interação.
Figuratividade. Lego.
Abstract: In the meaningless universe of brands, associating values of well-being, sustainability, and
social responsibility have proved to be an alternative to solve the exhaustion of advertising efforts
efficiency. Sponsoring, licensing, and naming of cultural and sporting spaces by brands are among the
contemporary strategies that attempt to construct interactions to stimulate consumers' sensitivity,
mobilizing their passions and strengthening ties beyond commercial relations. The text analyzes the case
of Lego´s brand presence in an art exhibition held in the city of São Paulo in 2016, as an example of this
way of value and sense of belonging building.
Keywords: Brand identity. Agreement. Sense and interaction regimes. Figurativity. Lego.

1 Marca e valor
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Ao descrever as fases evolutivas da teoria e das práticas de marketing, Philip
Kotler749 (2006) explicou que houve, com o passar do tempo, uma inversão da direção
de atividades das organizações – nas práticas de mercado primárias, era determinante
para as empresas ter produtividade, dada por boa capacidade técnica e conhecimento
sobre processos internos; em seguida vem a fase do produto, em que diferenças nas
ofertas significam ganhos de mercado; depois passa-se à competência de vender e
desovar estoques, para apenas então ingressar na era de marketing de fato, ou seja,
trabalhar a partir do mercado, o que inverte toda a cadeia: primeiro investiga-se o
exterior para depois tomar decisões no interior da empresa, resultando em produtos e
serviços mais atrativos e condizentes com expectativas e necessidades dos cidadãos, que
ofereçam valor aos interessados.
O conceito de valor tem origem numa abordagem econômica, cujo pressuposto é
de que os produtos tenham certo preço de acordo com seus custos e margem de lucro.
Desta forma, o valor pode ser considerado um componente da troca: o consumidor paga
pelo bem que lhe proporciona satisfação. Na visão de marketing, o valor também é
analisado no contexto de troca, mas a ênfase se dá nas percepções de valor do cliente ao
fazer suas escolhas entre produtos de marcas concorrentes. Percebe-se, assim, que o
conceito de valor é estritamente ligado ao de marca. Indo mais além, essa noção de
valor será subjetivada e, escapando ao valor monetário, chegará a constituir axiologias,
valores de ordem social, construídas nas interações entre sujeitos. São valores que ditam
comportamentos, crenças e modos de viver, e que dependem também da avaliação do
cliente.
Esses raciocínios sobre a abstração do valor apontam conexões entre as
concepções dos estudos de mercado e a semiótica, dentro da qual entende-se que o valor
será construído dentro do texto, em conexões que deixem ver a euforia e disforia das
categorias semânticas. Estabelecendo uma relação com o marketing, temos a sugestão
de Kotler 750 (1973, p. 94) de criar valor no social de quatro formas, tentando: 1)
conceber o objeto de forma mais atrativa (configuração); 2) colocar condições atraentes
no objeto (valoração); 3) adicionar significado simbólico ao objeto (simbolização) e 4)
tornar mais fácil para o mercado obter o objeto (facilitação). Tomando as diversas
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relações de uma corporação com seu público como texto, já que a semiótica assim nos
autoriza, temos essas quatro atitudes como articulações textuais que produzem sentido.
Seja manifestas nos formatos de embalagem, no sabor de um alimento, na organização
de uma obra social, nas instalações do ponto de venda, ou em outras atividades de
marketing, todas estão convocando a adesão do destinatário, que acontece a partir do
reconhecimento de valor no discurso, que aproxima a ambos.
A aproximação continuada, de forma estratégica e até mesmo programada tem
no marketing outra atividade recorrente – o marketing de relacionamento, que parece
conduzir a negócios mais sustentáveis, de longo prazo. Segundo os estrategistas, não
basta somente atrair clientes, é preciso fidelizá-los. Grönroos 751 (2002) critica a
abordagem tradicional dos 4 Pês consolidados nos anos 70 e afirma que, na prática, a
gestão do marketing mix consiste, em grande parte, na administração de uma caixa de
ferramentas orientada à produção. O autor defende uma abordagem que integre as
variáveis do marketing mix, explorando os relacionamentos de mercado e considerando
as reais necessidades e desejos dos clientes.
Todos esses conceitos, ainda válidos atualmente, tiveram outras nuances
acrescentadas após a virada do século XX para o XXI. Se o advento da modernidade
pregou muito a criação de valor como diferencial do produto, a pós-modernidade vem
trazer um deslocamento de valores do matérico para o não-matérico. Atender ou
surpreender um consumidor implica hoje proporcionar experiências inusitadas,
memoráveis, que ultrapassam em muito aquelas dadas pelos produtos e serviços
desenvolvidos por uma organização. É o valor da experiência superando o valor da
posse, mais ser e sentir do que ter, rumando na direção da economia e consumo
compartilhados. Nesse cenário, associar à marca valores de bem-estar, sustentabilidade,
responsabilidade social, tem se mostrado escapatória para as armadilhas de esgotamento
de proposições publicitárias.
Cada dia mais, percebe-se o deslocamento das verbas de comunicação de massa
das mídias tradicionais, (televisão, revista, jornal, rádio etc), para as mídias mais
segmentadas, online e below-the-line (BTL) que promovam o relacionamento e a
vivência do consumidor com a marca. Patrocínios, licenciamentos, nomeações de
espaços culturais e esportivos por parte das marcas estão entre as estratégias
contemporâneas que tentam construir interações convocatórias do fazer sensível dos
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consumidores, mobilizando suas paixões e estreitando laços para além das relações
comerciais.
Enquanto a publicidade tem um caráter mais invasivo e tenta persuadir ou
modificar atitudes, sem falar do alto custo de veiculação, o patrocínio de um evento, por
exemplo, pode se tornar uma experiência única na vida das pessoas. O patrocínio pode
englobar a associação comercial de uma marca com um evento esportivo ou um atleta, a
uma causa, atração cultural ou artística. Além de fornecer uma experiência de evento,
cria exposição e associações para a marca e possibilita demonstrar produtos. De acordo
com Aaker e Joachimsthaler752 (2007, p. 194), “o patrocínio oferece vantagens únicas
para a construção de marca”.
Novas práticas mercadológicas rodeiam essa ideia, e assim surgem
denominações como: marketing de experiência (vivências lúdicas, sensoriais ou mesmo
utilitárias, que aproximam consumidores e marcas porque inserem as últimas em atos
vividos pelos primeiros em ambientes digitais ou físicos, como redes sociais, shopping
centers e mesmo nos cenários urbanos do cotidiano); marketing de conteúdo (que
consiste no fornecimento de informações de marcas a consumidores e a qualquer
interessado nos dados que tal instituição possa ser considerada competente em
desenvolver); marketing social (conjunto de atividades em que a organização ou uma
marca abraça demandas sociais e realiza benfeitorias na área escolhida, seja no esporte,
cultura, meio ambiente, saúde, educação, associando esses atos à sua identidade).
Tais fenômenos contemporâneos trazem novos modos de relacionamento e de
significação para as marcas e para o modo como o consumo é entendido pelos
consumidores: não apenas um meio de solucionar necessidades físicas e emocionais,
mas como elo de ligação entre identidades. Então, hoje um consumidor adere a uma
marca porque esta oferece argumentos de prova suficientes para fazê-lo acreditar que
ambos compartilham os mesmos valores de vida e conduta social.
Desse modo, as tradicionais campanhas publicitárias veiculadas em mídias de
ampla circulação, ou mesmo segmentadas, que passam por argumentos inteligíveis de
compra, embora tenham sua função e seus resultados, não são suficientes para construir
fidelização e relações duradouras com clientes. Aquelas marcas que se mostram
competentes em concretizar seu projeto identitário para além do mix de marketing
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(produtos, preços, canais de distribuição e promoção), conseguindo engajamento social,
estão passos à frente no estabelecimento de conexões com seus consumidores.
Com base em vários estudos de caso, Aaker e Joachimsthaler 753 (2007)
apresentam dez diretrizes para ajudar aqueles que pretendem ir além da publicidade em
mídia para construir marcas, conforme demonstrado na fig.1.

Figura 1 – Construindo a marca além da propaganda

10. Ampliar o
programa de
construção de marca
9. Procurar a
autenticidade
e substância
8. Ligar a
construção de
marca à
marca
7. Sair da
confusão do
mercado

1. Esclarecer a
identidade, a proposta
de valor e a posição de
sua marca
2. Encontrar os
pontos de
ressonância
3. Encontrar a
idéia
impulsionadora
4.
Envolver o
cliente

Diretrizes para
construção de
marca além da
propaganda

6. Ter foco

5. Cercar o
cliente

Fonte: Aaker e Joachimsthaler (2007, p. 275)

Sintetizando as diretrizes, pode-se entender que a literatura sobre marcas indica
que esta deva ter sua identidade clara, uma proposta de valor que indique ao cliente-alvo
os benefícios funcionais e emocionais utilizando os pontos centrais de suas vidas e
conceitos pessoais que farão com que ele firme um relacionamento comprometido,
longo e leal com a marca. Para alcançar tais finalidades, é necessário envolver o cliente,
proporcionando-lhe a oportunidade de ter experiência com a marca. Os programas para
envolver o cliente devem ser coordenados, inovadores, e embasados numa ideia central,
impulsionadora e surpreendente, para que se destaque das concorrentes. Deve-se ter
753
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cuidado para planejar ações que realmente promovam a lembrança da marca e as
associações desejadas.
Todas essas colocações imperativas instauram as marcas nos papéis de destinadores dos
valores e assim elas exercem seu fazer social. Este, no entanto, carece da adesão dos
destinatários. Na definição do contrato de veridicção, Greimas754 (2008) estabelece que
para que exista adesão de um destinatário a um destinador, é necessário o sucesso da
operação de fazer-crer. Essa adesão passa pela problemática do dizer-verdadeiro, pois
todo texto é tanto produzido por seu autor quanto por seu destinatário, por isso os textos
são polissêmicos. Então a questão da adesão depende do crer do destinatário em um
parecer-verdadeiro do destinador, cujas provas contemporâneas já não se esgotam em
promessas cumpridas pelos benefícios de um produto ou serviço ofertado, mas pela
capacidade de uma marca em se mostrar próxima à vida diária de seus consumidores –
aí reside o argumento da prova qualificante. O autor afirma755 (Greimas, 2014, p. 122):
Se a verdade é apenas um efeito de sentido, conclui-se que essa produção
consiste no exercício de um fazer particular, de um fazer-parecer-verdadeiro,
isto é, na construção de um discurso cuja função não é o dizer-verdadeiro, mas
o parecer-verdadeiro. Esse parecer não visa mais, como no caso da
verossimilhança, à adequação ao referente, mas à adesão por parte do
destinatário a quem se dirige, e por quem procura ser lido como verdadeiro.
Tal adesão, por sua vez, só pode ser obtida se corresponder à sua expectativa;
ou seja, a construção do simulacro da verdade é fortemente condicionada não
diretamente pelo universo axiológico do destinatário, mas pela representação
que dele fizer o destinador, artífice de toda manipulação e responsável pelo
sucesso ou fracasso de seu discurso.

Greimas já deixava indicado aqui, embora sua intenção não fosse discutir
discursos de marca e de marketing, que há dois deslocamentos em relação ao que as
recomendações da comunicação em marketing pregavam até o final do século XX. O
primeiro aponta que o discurso é sempre um simulacro, o que não é uma acusação de
falso testemunho, mas a simples constatação de que uma vez colocada em discurso, a
verdade instrínseca, imanente e inapreensível passa por uma construção de linguagem.
O segundo confirma a situação atual das marcas, para quem não basta ter um projeto
identitário em sua política de branding, mas é necessário inserir as manifestações
textuais desse projeto no universo vivido dos destinatários. Na

teoria

semiótica

de
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Greimas, o texto é um todo de sentido, que reúne um plano de conteúdo com um plano
de expressão. Assim, textos podem ser expressões publicitárias, produtos, intervenções
urbanas, lojas, serviços de atendimento, ou seja, como dito todas as experiências vividas
pelos consumidores que os relacionem com uma marca colaboram na produção de
sentido dessa identidade, inclusive aquelas não programadas pelo destinador.
Mas outro problema se coloca: a questão do papel que uma marca com fins de
consumo deve exercer na cena social. E então novamente duas vertentes se opõem. De
um lado, as demandas da responsabilidade social colocam as organizações no cerne das
discussões sobre qualidade de vida, meio ambiente e outras demandas urgentes da
sociedade. Não há dúvida de que, sendo usuárias de recursos físicos e humanos
provenientes do ambiente onde estão inseridas, as empresas tenham por obrigação
reduzir o impacto ambiental de sua atividade econômica, prover boas situações de
trabalho para seus colaboradores, devolver ao ambiente, seja campo ou cidade, aquilo
que dele foi extraído, cuidar de seu entorno, e muitas outras responsabilidades daí
advindas. Em contrapartida, sabe-se que os níveis de atuação das várias organizações
quanto ao cumprimento das responsabilidades sociais, ou, para além disso, sua
sensibilidade em relação às demandas sociais que as circundam, são distintos.
Havendo empresas que não atuam muito fortemente por essas causas, abrem-se
lacunas para que aquelas que o fazem utilizem disso também parte de seu discurso
mercadológico, de modo que salientar esses feitos passe a ser valorizar sua marca,
supondo a adesão do consumidor a esses valores em divulgação. Sendo assim, a marca
sensível ao social se mostra integrada, ao fazer parte do cotidiano de seus consumidores,
sujeitos em igualdade de convivência, ambos engajados portanto. Quando atinge essa
condição, uma marca é bem-vinda na comunidade, passa a ser “mais um entre nós”, ou
melhor, “um ser admirado e bem-quisto por nós” e sua presença, ainda que estendida do
papel original de fornecedora de bens e serviços, e até distanciada dele, não causa
estranheza.
Um dos bem-sucedidos exemplos de experiência e grande interação da
comunidade com a marca e vice-versa, ocorre com a marca de brinquedos Lego.
Durante a montagem da Lego Tower, uma torre enorme de peças de Lego é construída
com ajuda do público formado por consumidores (crianças e pais), especialistas, como
engenheiros e designers, além de formadores de opinião. A Lego Tower surgiu em
1988, em Londres, e acontece todos os anos, em diferentes países. Em 2011, foi
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montada em São Paulo, no Shopping Center Norte, e chegou a 31,19 metros de altura,
batendo o recorde do ano anterior pertencente ao Chile, com 30,94 metros. Esta
intervenção mostrou a competência da marca enquanto destinador construtor de
valores 756 (MARTYNIUK, 2011). Aproximadamente seis mil pessoas ajudaram na
construção da Lego Tower em São Paulo 757 (O GLOBO, 2011). A cada ano, as pessoas
do local onde ocorre o evento se dedicam ativamente à montagem, buscando quebrar o
recorde anterior. Até o momento, a maior torre foi construída na Itália, em 2015, com
35,05 metros de altura758 (MOSEMAN, 2015).
Outra ação da Lego que buscou integrar a marca ao cotidiano dos seus
consumidores, ocorreu na exposição artística The Art of The Brick®. A presença da
marca de brinquedos Lego na exposição, que esteve em cartaz em diversos países do
mundo e em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, de agosto a novembro de 2016, será
analisada a seguir, sob o recorte da semiótica, de modo a exemplificar uma empreitada
de sucesso desse tipo, dando a ver como a marca consegue penetrar na vida do sujeito
consumidor, sem exercer o patrocínio convencional, divertindo-o e sendo bem-vinda em
uma prática inserida no social que não seria a do seu papel temático original (o de
vendedor de bens de consumo). Examinaremos como a figuratividade das obras,
alinhada com valores subjetivos do autor, faz ver a presença da marca dentro da
exposição, estruturando as relações intersubjetivas que projetam seu pertencimento no
universo do visitante.

2 Desmontando os blocos de sentido
A exposição, no espaço da Oca, centro de eventos do Parque do Ibirapuera, na
capital paulista, programava o roteiro dos visitantes pela sequência de mão única,
passando por salas temáticas onde se admirava esculturas e quadros do artista Nathan
Sawaya, todos compostos com os blocos coloridos. Acompanhando as obras havia
placas, cujo texto verbal trazia os nomes de cada uma e uma breve história, contada em
primeira pessoa, sobre aquela produção, geralmente com informando o número de peças
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empregado, o tempo dispendido para construí-la, o que o artista pretendia trazer ao
público quando a construiu. Nathan Sawaya é um artista norte-americano que, segundo
declarações apresentadas em vídeo na exposição, deixou sua vida de advogado para
criar figuras bi e tridimensionais com blocos do brinquedo Lego®. No catálogo da
exposição, o autor declara: “A arte mudou minha vida, do modo como me sustento à
expressão de minha criatividade...incluindo a tatuagem de Lego que tenho no pulso!”
Embora a marca Lego não assuma a enunciação do texto verbal na exposição, estava
convocada como ator em cena, protagonista na presença das peças e mesmo herói, pois
foi o libertador que transformou o advogado em artista. Diversas obras sugeriam uma
catarse da sua vida, das conquistas, da coragem de mudar para fazer algo por prazer.
Pode-se dizer, diante disso e ao contrário da primeira impressão, que a marca Lego tem
papel de destinador doador de competência ao artista, no fazer de suas obras.
Nas declarações do escultor e nas temáticas das obras são vistos os valores
compartilhados pelo ex-advogado, como ele mesmo se denomina e pela marca, além de
boa parte do público que por ali circulava, formando conexão entre os três sujeitos.
Resgatando a declaração de valores da marca Lego, disponível no site institucional da
empresa, temos759:
The LEGO Group is a privately held company based in Billund, Denmark. The
company is still owned by the Kirk Kristiansen family who founded it in 1932.
It is the LEGO® philosophy that ‘good quality play’ enriches a child’s life –
and lays the foundation for later adult life. We believe that play is a key
element in children’s growth and development and stimulates the imagination
and the emergence of ideas and creative expression. All LEGO products are
based on this underlying philosophy of learning and development through
play.

E a declaração de valores segue com três princípios: “Só o melhor é
suficientemente bom”, “Criatividade sistemática”, “Um impacto positivo.” Estão
colocadas então, como competências do usuário do brinquedo, não apenas a pragmática
de encaixar blocos conforme instruções de um manual (que costuma acompanhar o
produto), mas também a competência modal do querer fazer, e a competência sensível
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(aquela que emana do contato entre sujeitos, donde emerge um sentido por união). Essas
diferentes competencializações estão explicadas no trabalho de Landowski 760 (2005)
sobre os regimes de sentido e de interação, fundamentação pela qual o autor extrapola a
noção de sujeitos em relação mediados por um objeto de valor (regimes de programação
e de estratégia) e os regimes de união (acidente e ajustamento) nos quais o sentido se dá
pela co-presença dos sujeitos no espaço-tempo. O autor estende a obra de Greimas761
(2002), a partir das inquietações que ele mesmo deixou, sobre a emergência do sentido
nos acidentes estéticos e estésicos do cotidiano.
A competência pragmática exige procedimentos precisos para um bom
resultado. A exemplo da confecção da sopa ao pesto de Greimas 762 (2014), o visitante
da exposição seguirá passo a passo o roteiro programado. Logo na entrada do evento,
abaixo do painel de boas-vindas, uma montagem em “L” com blocos gigantes do
brinquedo colorido dá a ver a debreagem da voz do artista, no simulacro de seu sujeito
construído dentro do texto, para Lego, neste ponto convocada como ator de seu
discurso, pois acima dos blocos, assim como nas peças originais, vê-se a logomarca em
alto relevo nos círculos que promovem o encaixe das unidades (fig. 2a e 2b). Assim
colocados e elevados ao nível da narrativa, os dois sujeitos sancionam reciprocamente o
fazer do outro.
Figuras 2a e 2b – Presença da marca na entrada da exposição

Após a passagem por rampas e um vão livre, chega-se à entrada interna da exposição, para
acesso às obras. Blocos gigantes indicam o caminho (2a) e acima deles (2b), vê-se a inserção da marca.
Fonte: fotos Valdenise Leziér Martyniuk

760

LANDOWSKI, E. Les interactions risquées. Limoges: PULIM, 2005.
GREIMAS, A. J. Da imperfeição. Prefácio e tradução A. C. de Oliveira. São Paulo: Ed. Hackers
Editores, 2002.
762
GREIMAS, A. J. Op. Cit., 2014.
761

Anais Eletrônicos . 490

Nas salas temáticas da exposição podiam ser contempladas figuras de objetos do
cotidiano, da natureza, corpos humanos, reproduções de obras de arte dos grandes
mestres do classicismo, renascimento e expressionismo, retratos de ícones da cultura
pop, e em menor número, formas não figurativas. Destacamos aqui algumas delas,
agrupadas em classificação um pouco distinta daquela que a curadoria escolheu para a
exposição, de modo a deixar ver os valores que correspondem às escolhas do artista e
coincidem com as declarações de valores da marca Lego, expostas frequentemente em
suas falas corporativas e ações promocionais.
A história da marca Lego, empresa familiar dinamarquesa, se confunde com
esta, conforme contam as suas divulgações institucionais. A fábrica de brinquedos que
se originou de uma marcenaria passou por várias transformações ao longo de seus mais
de oitenta anos de história, saltos qualitativos motivados por experiências não tão boas.
Houve incêndios, problemas financeiros, crises de saturação de mercado, todos
suplantados com dedicação, resistência e garra de seus dirigentes, membros da família,
que, segundo a história, usaram as dificuldades como modo de superação, buscando e
acreditando em suas próprias ideias. Tal narrativa encontra paralelo em diversas obras
da exposição que aqui exploramos. Um exemplo é a escultura “Swimmer” (fig. 3a). Na
entrada da sala que a expõe, vê-se a inscrição: “Nade contra a corrente! Siga seu próprio
caminho! Descubra sua coragem interior!”. Outro caso esclarecedor é a obra “Stairway”
(fig.3b), cuja descrição aponta: “Como membros da raça humana, percorremos o mundo
em busca de oportunidades. Oportunidades para sermos felizes, para termos sucesso.
Mas frequentemente descobrimos que essas oportunidades não estão no mundo exterior,
mas dentro de nós mesmos. Essa escultura foi construída utilizando peças Lego
recicladas que me foram doadas”.
Figuras 3a - “Swimmer” e 3b – e “Stairway”
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A figuratividade da superação na construção de valor nas obras
Fonte: fotos Valdenise Leziér Martyniuk

No atual cenário em que as questões ambientais são problema global, somente
articulando essa inteligência com vontade de superação se encontra solução razoável
que garanta o futuro. A obra “Stairway” dá a ver também o sentido da auto-crítica, dada
sua composição, em que o sujeito que sobe a escada, e que está, portanto, avançando
positivamente, caminha na direção de si mesmo e é olhado por uma versão maior de si.
Temos de novo a isotopia de Lego sobre seus produtos e serviços, sempre em busca de
melhorias. Dentro do tema da superação, com inteligência e persistência, aparece-nos
então a guinada de perspectiva de uma situação ruim para uma oportunidade, um
avanço, que tanto é realizado pelo artista quanto por Lego.
O texto salienta essa outra característica fortemente repetida pela enunciação dos
valores da marca: a sustentabilidade, aqui figurativizada pelo uso de peças recicladas.
Se a declaração de valores da marca Lego menciona a construção de um futuro melhor
para as crianças a quem ela prioritariamente destina seus produtos, nas obras da
exposição essa perspectiva está contemplada na valorização da criatividade, da
esperança de transformação existente em cada ser humano.
A maior parte das obras da exposição, seja em forma de esculturas, ou em
quadros bidimensionais feitos também com as peças do brinquedo, contempla a figura
humana: corpos inteiros, partidos, unidos com outros corpos humanos ou não, crânios
(fig. 4a e 4b). Essa reiteração coloca o Homem como ser competente para fazer, criar,
solucionar. Tanto na exposição quanto no discurso de marca da Lego, a chave conectora
de inteligência e criatividade está no humano.
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Figuras 4a e 4b – Exemplos de esculturas trazendo figuras humanas

Fonte: fotos Valdenise Leziér Martyniuk

O ato criativo humano se dá tanto em momentos de euforia quanto de disforia.
Na escultura Grasp (fig. 5), o corpo humano figurativizado, construído em peças
vermelhas, tenta escapar de várias mãos anônimas que o agarram, impedindo-o de
prosseguir, e a legenda afirma, na fala do escultor: “O grande desafio da vida é
encontrar forças para escapar dessas amarras”. O cromatismo confirma o figurativo
dessa peça em tamanho natural que vem ao encontro do destinatário visitante da
exposição, como que pedindo a ele que lhe dê a mão para que fuja daqueles que o
aprisionam.
Figura 5. - “Grasp”

Fonte: fotos Valdenise Leziér Martyniuk
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“Ascension” (fig.6), por sua vez, reitera a ideia de movimento ascendente,
evolutivo, de um ponto de vista auto-motivacional e eufórico, também reincidindo no
cromatismo vermelho, apaixonante e intenso, que opera em sincretismo com a
verticalidade da obra, no rosto da figura que aponta para o alto. Essa mesma
verticalidade é recurso da expressão frequentemente usado nas enunciações da marca
Lego, por exemplo, em seu vídeo institucional, quando as reiterações do tema da
superação vêm alinhadas com imagens de corpos e construções verticais, em oposição
aos momentos de crise, em que os mesmos estão dirigidos para baixo ou permanecem
na horizontalidade, em uma relação semissimbólica que aqui se repete. De acordo com
Floch
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(1993), as realizações semissimbólicas ocorrem quando categorias da

expressão e do conteúdo são homologadas entre si, dando mais consistência à axiologia
do texto.
Figura 6. – “Ascension”

As categorias da expressão (cromático vermelho e verticalidade homologam o conteúdo da
superação, reiterado nas manifestações da marca Lego.
Fonte: fotos Valdenise Leziér Martyniuk

763

FLOCH, J-M. Semiótica, marketing y communicación: bajo los signos, las estrategias. Tradução
Maria del Rosario Lacalle e Maria Francisca Fernandéz. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1993.

Anais Eletrônicos . 494

A construção e reconstrução do ser coincidem com o processo de utilização do
brinquedo, que é feito para montar e desmontar, sempre resultando em um produto final
diferente. Embora na prática do artista esse procedimento seja desrespeitado (já que ele
cola as peças de modo a garantir a permanência da montagem e viabilização de
exposições), várias de suas criações tematizam a reconstrução de si mesmo, conforme
ilustra “Building Red”, que vem acompanhada do texto: “Todos os dias, a vida nos
arranca pedacinhos, e todas as noites nos refazemos. E vamos ficando um pouco mais
fortes nesse processo.” Essa descrição serviria perfeitamente para contar a trajetória da
marca familiar, hoje líder mundial de mercado.
Esse ato de montagem de peças, que conta com a criatividade e capacidade do
usuário do brinquedo está ancorado na ideia de bricolagem, uma construção amadora
que reúne peças, muitas vezes já utilizadas. Assim, Lego atua junto de seus destinatários
por um refazer contínuo, que permite a eles exercer sua sensibilidade, do mesmo modo
que o faz o artista. No ajustamento, unidades sintagmáticas minimais são captadas, por
exemplo enquanto um sujeito brinca com o objeto moldado por Lego e da sua
criatividade propõe formas como um músico que compõe uma melodia. Essa operação
estésica só pode funcionar na liberdade criativa e expansiva do sujeito em ato. O sentir
então se manifesta na expressão da composição dos blocos, na combinação de cores, nas
dimensões das formas. Ainda assim, falar-se-á em ajustamento reativo
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(cf.

Landowski, 2005), dado que este se realiza entre um ser humano e um objeto, ou seja,
não há contrapartida sensível nessa relação.
A bricolagem, para além da montagem dos blocos, está materializada também na
exposição, quando o artista recorre a grandes nomes da arte, tentando reproduzir obras
clássicas, traduzindo-as para as peças do brinquedo. Assim, em tom de homenagem, ele
constrói sua “Vênus de Milo” (fig. 7a), seu “David”, seu “Pensador” (fig. 7b) e ainda o
“Auto-retrato” de Rembrandt, “O Grito” e a “Monalisa” (fig. 7c). Essa operação de
tradução constrói o efeito de sentido de aproximação com o destinatário. Trazer tais
obras para tão perto do cotidiano modifica os mitos - da obra e do grande artista, de
talento inimitável. Sem ofender os mestres, o escultor de Lego provoca o público, dando
a ver sua competência pragmática, mas também convidando-o a fazer o mesmo e
convocando o valor da coragem: “A maioria das pessoas não tem um bloco de mármore
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em casa, mas espero que hoje deixem a exposição suficientemente inspirados para pegar
um kit de Lego e se aventurar por caminhos menos explorados”.
Figuras 7a, 7b, 7c – Grandes obras traduzidas pelo artista na remontagem em blocos de Lego

Fonte: fotos Valdenise Leziér Martyniuk

A coragem e a valorização do indivíduo reiteram-se ainda em outras obras, sob a
vertente do sujeito. Nas composições “Everlasting” e “Torsos”, de modo bastante
simbólico, são trazidos estereótipos das diferenças sociais estigmatizadas. No primeiro
caso (fig. 8), o autor valoriza o amor em detrimento da aparência física e no segundo
(fig. 9), explora os diferentes modos de pensar, expressos nas formas circular, triangular
e quadrangular e nas cores amarelo, azul e vermelho, como exemplos de diferentes que
convivem em harmonia.
Figura 8 – “Everlasting”

Fonte: fotos Valdenise Leziér Martyniuk
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Figura 9 – “Torsos”

Diferentes cores e com distintas cabeças, ou modos de pensar.
Fonte: fotos Valdenise Leziér Martyniuk

O discurso em primeira pessoa do artista não esconde a intenção da
autoafirmação, em uma operação de fazer-crer que o postula como destinador
competente de toda essa obra e seus valores. Ainda assim, ancora-se na competência
dada pelo destinador maior de sua obra e catarse, que é Lego. Como atores
coadjuvantes, ele insere na exposição explicações em vídeo sobre o modus operandi de
seu atelier, no qual conta com uma equipe de apoio, para juntar partes das esculturas
pré-montadas e colar umas às outras. Não está descartado, então, o trabalho em equipe,
que também faz parte da declaração de valores da marca Lego.
Outro procedimento no atelier do escultor é o planejamento das produções por
meio de esboços computadorizados. Nas montagens de quadros, usa-se com frequência
a técnica da pixelização, que neutraliza o efeito das duas dimensões, colocando o objeto
em perspectiva, como se vê nos retratos de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Dylan e
Andy Warol (fig. 10a e 10b), os quais, como figuras do mundo pop, também dão a ver
as intenções do autor em dialogar com o contemporâneo na relação da expressão
carregada de tecnologia com a tematização de seus ídolos.
Figuras 10a e 10b – Montagens de blocos em quadros de duas dimensões - Bob Dylan e Andy
Warol

Fonte: fotos Valdenise Leziér Martyniuk
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3 Por dentro do sentido

Diferentes presenças do poder econômico são colocadas em paralelo ao mote da
arte. Outras marcas são patrocinadoras da exposição, nos moldes tradicionais de
inserção de viabilizadores financeiros e institucionais: assim vê-se abaixo do título da
exposição, nos painéis de entrada e saída e na divulgação midiática: Brasilprev,
Ministério da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. Pode-se assim perceber como o nível
de aproximação com o destinatário varia pela importância dada aos actantes na
enunciação. Enquanto estas são colocadas como apoiadoras, Lego está totalmente
imbricada nos valores e fazeres da exposição, como facilmente pode ser visto na
imagem título do evento, Yellow (fig. 11), que foi midiatizada para convidar à
exposição. Enquanto as marcas patrocinadoras estão abaixo do evento, Lego está
literalmente dentro dele.
Figura 11 – Painel na entrada e na saída do evento

Imagem foi midiatizada nos vários canais de divulgação da exposição. Patrocinadores e
apoiadores abaixo e Lego onipresente em “Yellow”.
Fonte: fotos Valdenise Leziér Martyniuk

Se o engajamento é tão almejado pelas marcas e suas agências de publicidade,
preocupação que se manifesta fortemente em relação aos meios digitais, vemos que nos
espaços físicos, estar ao lado do consumidor, provendo e vivendo experiências com ele,
é de igual ou maior importância. À saída do evento, havia uma sala repleta de blocos do
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brinquedo onde os visitantes podiam ficar e criar suas próprias obras. Não era incomum
ouvir frases como: “Que vontade de comprar um Lego bem grande e levar para casa”,
ou “Será que consigo viver brincando de Lego como ele?”, manifestando a adesão ao
valor tanto da marca, quanto do artista.
Assim fica clara que a adesão dos sujeitos não se dá apenas por argumentos
inteligíveis, mas as experiências vividas levam a adesões mais profundas e sólidas,
aproximando esse sujeito (ainda que uma marca vendedora e com fins lucrativos) de
outro (seu consumidor) de modo a estabelecer relações de empatia no consumo de
valores subjetivos. No ambiente contemporâneo, consome-se mais ideias que fomentam
práticas de vida que produtos e serviços, muito embora as primeiras resultem na compra
dos últimos, exigindo dos consumidores desse tempo uma nova competência que é a
desvendar as intencionalidades do vendedor que estão obscurecidas nos rótulos do
entretenimento e da experiência lúdica vivida no cotidiano do consumidor com as
marcas.
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Alessandra Cristina Bonilha Morau (PUC-SP)

Aporte da semiótica estrutural para uma análise do espaço da marca:
As lojas

The contribution of structural semiotics to an analysis of the brand space:
The stores

Resumo: O artigo seguinte apresenta um breve panorama da marca a partir da sociossemiótica,
delimitando o estudo no espaço de consumo de rua - as lojas. De seus modos de manifestações
e interações entre os sujeitos, foi possível estabelecer as tipologia destes espaços que agem
como simulacro da marca. O objetivo deste trabalho é categorizar os objetos, recortado em
algumas lojas da Rua Oscar Freire. E ainda, compreender a posição atual que cada uma delas
ocupa dentro das tipologias analisadas sob a ótica da semiótica estrutural, baseado
principalmente nos estudos que Jean-Marie Floch efetuou no supermercado de Lyon. O
semioticista redefine a configuração plástica do espaço a partir da interpretação dos desejos dos
consumidores, na medida em que demonstram os valores do consumo de modo prático,
utópico, crítico e lúdico.
Palavra-chave: 1.sociossemiótica; 2.marca; 3.valores de consumo; 4.tipologia; 5.loja.
Abstract: The following article presents a brief overview of the brand from the sociosemiotic, delimiting
the study in the space of street consumption - the stores. From its modes of manifestations and
interactions between the subjects, it was possible to establish the typology of these spaces that
act as a simulacrum of the brand. The objective of this work is to categorize the objects, cut in
some stores of Rua Oscar Freire. Also, to understand the current position that each of them
occupy within the typologies analyzed from the perspective of structural semiotics, based
mainly on the studies that Jean-Marie Floch carried out in the supermarket of Lyon. The
semioticist redefines the plastic configuration of space from the interpretation of the desires of
the consumers, as they demonstrate the values of consumption in a practical, utopian, critical
and playful way.
Keywords: 1.sociosemiotic; 2.brand; 3.consumption values; 4.typology; 5.store.

1 Sociossemiótica da marca: identidade e valores
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Com o mercado cada vez mais difícil para atuação das marcas, Semprini 765
afirma que os produtos não se firmam apenas com os atributos tradicionais
(distribuição, preço, qualidade, etc.), é necessário enriquecê-los com uma comunicação
atrativa a respeito de sua identidade. Sendo assim, a comunicação versa cada vez mais
sobre os aspectos imateriais do produto do que os materiais. Tais elementos convocam a
subjetividade e imaginação, características que, para poderem ser captadas pelo
consumidor, trazem desafios a essa comunicação.
A marca constrói no entorno do produto um mar de significados. Longe de
limitá-lo a uma mera função de mercadoria, a marca o diferencia e enriquece, tornandoo único. A marca funciona como um texto literário ou como um obra em criação,
construindo mundos possíveis, distintos por suas próprias especificidades.
Semprini766 alerta que reconhecer a natureza semiótica de uma marca implica
em uma intricada análise teórica, metodológica e operacional. A identidade é intangível,
mas a marca só pode ser compreendida e apreendida por intermédio de sua identidade,
que por sua vez é manifesta e materializada no discurso. Uma das principais
preocupações das empresas responsáveis pela marca é se diferenciar ao máximo das
marcas concorrentes, já que a história das ciências humanas e a antropologia nos
demonstra que um indivíduo só adquire identidade própria, na medida em que se
diferencia de outro indivíduo.
O estudioso diz que a identidade de uma marca é um objeto semiótico, ou seja,
discursivo, sendo assim, não pode ser definido como uma mensagem emitida por
empresa e recebida por um consumidor. O destinador produz a sua mensagem que está
condicionada pelo contexto e pelo destinatário para o qual se dirige. Assim, esta
enunciação pode variar consideravelmente, uma vez que há uma enorme autonomia na
elaboração e interpretação das mensagens.
A identidade de uma marca é resultante de uma complexa manobra de
interatividade e de transformação, não se limitando na perspectiva da empresa e do
consumidor. A distinção entre o sistema de produção e sistema de recepção é útil do
ponto de vista analítico, mas não se deve considerar que apenas a dialética entre os dois
sistemas gera a identidade de uma marca. A proposta de identidade só pode se
concretizar pelo contrato entre o lado do encarregado pela produção e resolução e o lado
765

SEMPRINI, A. El marketing de la marca: Una aproximación semiótica. Barcelona- Buenos Aires México: Ediciones Paidós, 1995, p 62-75.
766 SEMPRINI, A. Op. cit., 1995, p.62-63.
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da recepção. Somente o encontro dessas duas instâncias estabelece a essência
discursiva, denominada de identidade de marca.
O estudioso diz que a identidade de uma marca é um objeto semiótico, ou seja,
discursivo, sendo assim, não pode ser definido como uma mensagem emitida por
empresa e recebida por um consumidor. O destinador produz a sua mensagem que está
condicionada pelo contexto e pelo destinatário para o qual se dirige. Assim, esta
enunciação pode variar consideravelmente, uma vez que há uma enorme autonomia na
elaboração e interpretação das mensagens.
A identidade de uma marca é resultante de uma complexa manobra de
interatividade e de transformação, não se limitando às perspectivas da empresa e do
consumidor. A distinção entre o sistema de produção e sistema de recepção da
comunicação é útil do ponto de vista analítico, mas não se deve considerar que apenas a
dialética entre os dois sistemas gere a identidade de uma marca. A proposta de
identidade só pode se concretizar pela interação entre ambos os sujeitos, o que
estabelece o sentido.
Semprini767 nos elucida que há três propriedades reconhecidas pelo público para
adesão à proposta de valor da marca: a credibilidade, a legitimidade e afetividade. Dessa
maneira, se a marca reúne as três propriedades, aumenta sua probabilidade de aceitação
pelo público de sua proposta de identidade. Uma marca crível está menos vulnerável
aos ataques da concorrente. Uma marca legítima pode se diferenciar e há garantia da
introdução de uma diversidade de produtos em novos territórios. Uma marca munida de
forte carga afetiva produz em seus consumidores maior chance de fidelização.
Greimas postula que o significado surge em um percurso gerativo, ou melhor
dizendo, o significado é produzido pelo enriquecimento progressivo a partir de uma
rede elementar, em que estão presentes os valores que formam a sociedade.
Considerando a marca como o objeto significante, explica Semprini que há :
(...)produção de sentido como um processo de desenvolvimento e de
complexidade progressivos, no qual se percorre da construção dos
valores de base de um texto, ou de um enunciado (aqui uma
manifestação da marca), até seu surgimento (suas manifestações),
passando por uma fase de entrelaçamento768.
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SEMPRINI, A. Op. cit, 1995, p. 62-75
SEMPRINI, A. A marca pós-moderna: Poder e Fragilidade da marca na sociedade contemporânea.
Trad. Elisabete Leone. 2a. ed. São Paulo: Estação das Letras, 2010, p. 153.
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Resumindo, a identidade de uma marca, fundamentada na teoria da semiótica, toma
como pressupostos um número reduzido de valores que sucessivamente são
transformados em narrações e em discursos, devido aos diferentes meios semióticos que
possuem à sua disposição e que constituem um arsenal de comunicação. As lojas são
importantes compostos de comunicação da marca. À vista disso, foram selecionadas
como objeto de análise.

2 Valores de consumo: prático, utópico, crítico e lúdico
Jean-Marie Floch compôs uma articulação dos valores de consumo, nos moldes
do quadrado semiótico 769 pelo qual é possível analisar as quatro categorias: prático
(valores utilitários); utópico (valores existenciais); lúdico (valores não-utilitários);
crítico (valores não-existenciais). Sendo assim, empregaremos esta teoria elaborada por
Floch e estudada por Semprini como forma de categorizar as tipologias das lojas, por
meio dos valores intrínsecos manifestos em cada uma delas, visto que, em qualquer
narrativa, pode-se identificar os valores que inspiram e dão sentido ao texto.
A valorização prática refere-se a um “produto-orientado”, ou seja, aquele
produto que permite uma maior leitura das questões utilitárias. Neste ponto de vista, não
são destacadas a beleza ou simpatia do produto, mas a sua funcionalidade, solidez e
adequação. A valorização prática afeta além dos produtos, também os bens imateriais,
por exemplo, os serviços, atendimentos, distribuição, audiovisual, etc.
A valorização utópica define-se por seu vínculo com os valores de base, logo,
está em oposição ao valor prático, em relação à identidade da marca e não à
funcionalidade do produto. O autor explica que deve-se tomar cuidado ao usar o termo
“utópico”, pois pode induzir ao erro, por não se tratar de uma valorização fundamentada
em “ideais elevados e belos para o futuro da humanidade” (tradução livre) 770. É em sua
natureza teleológica (estudo da finalidade) que se encontra a legítima especificidade da
valorização utópica. Se de um lado a valorização prática tende ser um “produtoorientado”, por outro, a valorização utópica tende a ser um “futuro-orientado”.
Enquanto a valorização prática está mais aqui, presente, a valorização utópica está mais
além, alhures. Sua característica primordial é a projeção para o futuro, sua ausência.
769

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. 2. ed., 3a impressão. São Paulo: Contexto,
2016, p. 400-404.
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SEMPRINI, A. Op. cit, 1995, p.111. “ideales elevados y belos para el futuro de la humanidad”
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Portanto, ela se distingue por suas variáveis subjetivas e contextuais. O valor utópico
não exclui os objetos, mas permite que o produto demonstre sua capacidade de assumir
algo que o transcende.
A valorização crítica se define basicamente pelo questionamento e afastamento
voluntários que suscita. Deveras, dentro do conceito de crítica existe a ideia de
comparação, avaliação e juízo. Na análise do supermercado, Floch771 discrimina como
“consumista” o sujeito ao qual o discurso revelava uma valorização crítica. Considerou
consumistas os frequentadores que idealizaram um supermercado no qual a qualidade
dos produtos fosse de fácil identificação. A importância da valorização crítica se dá aos
detalhes e às propriedades dos produtos. Em um primeiro momento, pode se confundir
aos valores críticos com os práticos. Neste último o produto se basta por si próprio, já
na valorização crítica, o produto está subordinado a constantes exames baseados nos
juízos externos. Na valorização crítica é relevante enfatizar que há uma sucessiva
preocupação em atribuir sentido sobre as identidades da marca e do produto, conferindo
significado a eles.
As valorizações crítica e lúdica presumem mais uma modulação da oposição
principal que uma segunda dicotomia. De fato, uma atitude consumista se enquadra
completamente na valorização crítica com tendência prática, enquanto uma valorização
crítica com tendência utópica implica um projeto utópico de transformação dos valores
coletivos, afirma Semprini772.
A valorização lúdica se caracteriza pela falta de distanciamento, cumplicidade e
participação do destinatário com o objeto. Ao contrário da valorização crítica que
implica em racionalidade e análise, a valorização lúdica emite emoção. Esta valorização
busca diminuir a intensidade das possíveis avaliações críticas do sujeito, para apreender
melhor o lado emotivo e sensível da interação. Para a comunicação de um produto
conceber a valorização lúdica, deve proporcionar prazer e uma visão alegre e agradável
do mundo.
Basear a identidade da marca nos valores lúdicos pode ser vantajoso, mas muito
perigoso. A vantagem acontece com a relação afetiva entre a marca e seu público e o
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perigo advém da facilidade com que essa cumplicidade afetiva pode se romper e o
sujeito perder o encanto pela marca.

3 Tipologia dos espaços de consumo de rua
Tratando sobre o varejo tradicional, Grazziotin 773

afirma que o principal

objetivo de um lojista é comprar e vender. Com a mudança do mundo, do consumo e da
indústria, a demanda dos processos de compra está mais científica e técnica.
Atualmente, os lojistas se preocupam com variados fatores que afetam o ato da venda,
tais como quem é seu cliente, os valores do produto, se a mercadoria tem giro ou é
estacional, diversidade e segmentação.
Nos estudos da literatura sobre o tema, há uma preocupação constante com os
lucros, balanços de venda, a economia, o controle de estoque, as estratégias de venda, a
localização da loja, o visual merchandising, entre outros. Sendo estas estratégias
diferentes em cada tipo de loja, cada uma com sua singularidade.
Existem diversos segmentos do comércio, como alimentação, automóveis,
calçados, cama, mesa e banho, jóias, acessórios, produtos de beleza, lingerie, etc, com
formatos variados de pontos de venda, no intuito de se diferenciarem e atraírem os
consumidores. Logo, as marcas buscam inovação nos modos de presença e interação da
loja com seus frequentadores, em que cada tipo possui características diferentes em
vários aspectos, como na escolha do local, formato da estrutura física, exposição de
produtos, quantidade e precificação dos objetos comercializados, etc.
O especialista em multiformato de varejo Pastore774 nos esclarece que no início
as empresas tinham um modelo especifico de varejo e com o tempo foram se
modernizando e se transformando conforme o perfil dos consumidores. Esse movimento
foi demonstrado por marcas como Walmart - do modelo de bazar para o auto-serviço. O
varejo multiformato trata dos diferentes modelos de loja de uma mesma empresa, ou
seja, seus meios físicos e virtuais relacionados aos seus consumidores. Escolhemos a
explicação de Semprini no intuito de justificar as mudanças ocorridas nos últimos
tempos:
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...os pontos de venda se tornaram elementos mais importantes na
construção de mundos possíveis das marcas contemporâneas. Em
relação à comunicação tradicional, a loja oferece aos receptores uma
relação bem mais interativa, concreta e pessoal, propondo-lhes aquilo
que os especialistas chamam uma ‘experiência de marca’,
possibilidade de viver, quase do interior, o mundo da marca 775.

Neste trabalho foi explorada a tipologia das lojas, categorizando-as conforme os
estudos de Floch, sob a ótica da teoria da semiótica estrutural. Mas antes, as elencamos
conforme a classificação sugerida por Demetresco776, a partir do diagnóstico de suas
características diversas:

3.1 Loja de departamento

Desde meados de 1830 as lojas de departamento se estabelecem nas cidades
grandes. Variedades de produtos são expostos e reunidos por semelhança ou utilidade,
independente da marca, como cosméticos, acessórios, moda feminina, infantil ou
masculina, móveis, entre outros, feitos igualmente em supermercados. Geralmente a
arquitetura possui muitos metros quadrados, podendo se propagar em diversos andares.
Alguns exemplos de lojas de departamento são Le Printemps e Gallerie Lafayette em
Paris, Macy’s em Nova Iorque, Harrod’s em Londres, e no Brasil , a Daslu e Mappin
que já não existem mais, mas representaram bem esta tipologia, uma vez que
contemplava uma diversidade de marcas, situada em um espaçoso prédio na metrópole
de São Paulo.

3.2 Multimarcas
Trata-se de uma loja que comercializa diversas marcas. Comumente encontrada
em comércio de bairros ou cidades pequenas, geralmente segmentada, por exemplo,
uma loja de surf, jeans, etc. Reúne grandes marcas nacionais e importadas que seguem a
tendência de moda por estar longe do centro, onde se encontra marcas específicas.
“Pode ser encarada como uma miniloja de departamento especializada.777”

3.3 Showroom
775

SEMPRINI, A. Op. cit., 2010, p. 189.
DEMETRESCO, Sylvia. Vitrinas e exposições: Arte e técnica do Visual Merchandising. São Paulo:
Editora Erica/Saraiva, 2014, p. 21 - 29.
777 Idem, p. 22.
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Showroom é um grande espaço voltado para uma marca específica vender ou
apenas exibir seus produtos para clientes finais ou revendedores. Os segmentos que
mais utilizam esse tipo de espaço são os de automóveis, móveis, eletrodomésticos,
revestimentos ou vestuário. Geralmente, o cliente/revendedor executa os pedidos das
mercadorias no próprio local. Esses showrooms vendem seus produtos por atacado, por
consequência os preços baixam para que os revendedores repassem suas taxas e ganhos.
Estão localizados, por vezes, em áreas de baixo custo.

3.4 Pocket shop

Este tipo de loja refere-se a uma miniloja que reúne produtos valorizados. Elas
existem para se fazerem visíveis aos entusiastas por uma marca. Os objetos
comercializados são de design, ou seja bem projetados e exclusivos, em pouca
quantidade. Localizadas em lugares arrojados, onde circula seu público consumidor.
Mais encontradas na Europa, como as marcas Calvin Klein, Comme de Garçons.

3.5 Loja efêmera

São espaços comerciais criados pelas marcas, por pouco tempo, normalmente
por seis meses, no intuito de produzir um evento e experiência significativos com a
marca, para os que a conhecem ou não. Muitas vezes estes espaços são montados para
lançamento de uma coleção ou uma megaliquidação. A Natura, a Arezzo e a Seda, já
instalaram seus espaços efêmeros na rua Oscar Freire com a rua da Consolação, em São
Paulo, no mesmo lugar, mas com concepções distintas.

3.6 Loja virtual no espaço físico

Estas lojas são desenvolvidas junto às atuais tecnologias, como o caso do
supermercado Pão de açúcar, situado no shopping Iguatemi, do supermercado Zona Sul
no Rio de Janeiro e da marca Tesco na Coreia, todos vendendo suas mercadorias pelo
QRcode. O cliente escaneia o código, com seu celular, anexado no produto exposto e
automaticamente compra o produto que logo chegará em seu endereço.
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A marca de e-commerce Dafiti instalou uma loja temporária na rua Oscar Freire,
a Dafiti Live, em que possibilita ao consumidor conhecer o produto materializado, antes
da compra virtual. Dessa maneira, a marca atrai o público off-line e ainda cria vínculo e
confiabilidade em seus consumidores, além de estabelecer sua identidade.

3.7 Loja tecnológica

São as lojas que empregam tecnologias inovadoras provocando novas
experiências e interações entre os sujeitos. Genesini, esclarece sobre os benefícios da
tecnologia no consumo:
A tecnologia tem sido uma grande aliada no desenvolvimento de
novas experiências de compra, já que ela combina, facilmente, aquilo
que o consumidor procura, praticidade, e independência na hora de
cumprir tarefas, a uma conexão pessoal e um senso de
‘maravilhamento’778.

Um bom exemplo para ilustrar esta tipologia de loja é o caso da Nespresso, que
idealizou em 2008 um “bar interativo”, em que as xícaras de café continham um tag
eletrônico que, ao se aproximar da superfície high tech (tecnológica) e touch screen
(sensível ao toque) da mesa, obtinha informações particulares ao café que havia
consumido.

3.8 Pop-up store

As pop-up store ou temporary store são lojas provisórias, em que a marca usa
um local temporariamente para demonstrar alguns produtos ou exclusividades.
Genesini 779 , esclarece que o espaço pode ser utilizado com um outro fim ou até
desaparecer por completo. Esta ideia foi criada por uma marca de Los Angeles em 1999
chamada Vacant. A marca percebeu um acontecimento curioso na cidade de Tóquio, no
qual alguns varejos vendiam rapidamente seus produtos e ficavam fechadas por um
tempo até reabastecer o estoque. A Vacant pegou emprestado o conceito de
efemeridade, porém, não reabriu a loja após a venda dos produtos, mudando para um
novo ponto. A ideia se disseminou rapidamente e foi empregada por algumas marcas
famosas como Gucci e Colette, que utilizaram o termo pop-up store como parte da
778
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campanha publicitária. Demetresco780 acrescenta que “geralmente a marca procura fazer
um happening com convidados especiais que amam a marca, com bebidas e DJs para
criar uma imagem positiva da marca de modo totalmente original (...)”. Esta tipologia
de varejo é uma das estratégias mais eficientes para atrair o público ao ponto de venda e
consumir a marca.

3.9 Loja conceito ou concept store

As lojas conceito, nas áreas de comunicação e marketing, são encaradas como
táticas, alicerçadas pela técnica de merchandising como instituidora de experiências. Ao
contrário das lojas convencionais, as lojas conceito proporcionam situações que
aproximam e submergem seu público, além de estimular os sentidos dos participantes.
Conseguem ainda fornecer informações e sanar dúvidas pontuais sobre os produtos,
como funcionalidade, qualidade, valor e outros, imediatamente. No entanto, o termo
loja conceito é tratado pelo mercado e por especialistas de forma difusa, não havendo
clareza sobre suas atribuições, apesar do consenso sobre a experiência de marca ali
proporcionada.
Podemos dizer que o termo loja conceito é novo e vem se popularizando nos
últimos tempos. No entanto, há mal entendidos e confusão ao discutir o tema. Este tipo
de varejo diferenciado surgiu na Europa no final dos anos 90. Seu principal objetivo é
comunicar um estilo de vida, o valor do serviço por meio da exposição de produtos,
interatividade, tecnologia digital, além de se fazer como uma grande experiência de
compra, de acordo com Rexhepi781 e Davis782. Por ser encarado como um recurso de
marketing, a loja conceito geralmente é abordada pelas disciplinas da administração,
embora essas também não definam propriamente a nomenclatura.
Demetresco783 afirma que a proposta da concept store é se diferir dentre as lojas
de massa e além disso, apresentar produtos exclusivos, ou seja, elas possuem até três
estações de produtos à frente das outras, escolhidos ou criados por renomados
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designers. Esse tipo de varejo apresenta do prêt-à-porter (pronto para usar) e também
produtos criativos que produzem admiração, justificando seus altos preços. A autora
define concept store como:
(...) oferta diferenciada com produtos de forte identidade, originais e
de qualidade, a exemplo da Colette e Merci, em Paris, Micasa VolB e
Melissa, em São Paulo, Marc Jacobs e Corso Como, em Milão, Farm,
no Rio de Janeiro e na Vila Madalena, em São Paulo 784.

Diversos autores, como Kent785; Semprini786; Camargo787; Rexhepi788; Ali789;
Janjar790, afirmam que tais espaços são propícios para uma vivência de experimentações
e interações que estimulam os sentidos de seus participantes.
3.10 Flagship

Por flagship entende-se o ponto principal de uma rede de varejo. Segundo o site
American Marketing Association (https://www.ama.org), flagship se exprime da
seguinte forma: “In a local department store organization, the main or downtown store,
especially when it is large or dominant in relation to other company stores.”791. Ela tem
uma função comercial, que promove e comunica a marca, a fim de se mostrar como
suporte de experimentação para novos designs, produtos e maneiras de trabalho, isso
implica relações sociais, esclarece Kent792. Flagship é traduzida para o português como
a palavra “navio da marinha”, ou seja, a nau capitã, como pode ser assumida pela
marca. O termo significa, segundo Farfan793 "carro-chefe", assim refere-se ao maior
navio, o mais rápido, novo, conhecido, melhor armado, ou o navio de ligação de uma
DEMETRESCO, S. Op. cit., 2014, p. 23.
KENT, T. BROWN, R. Flagship marketing. Concepts and places. New York, 2012, p. 01 - 31.
786 SEMPRINI, A. Op. cit., 2010, p.187.
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em: 8 de abril de 2016.
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frota. A autora explica que ao ser aplicado a uma loja de varejo particular, a designação
de "carro-chefe" é dada à localização principal do varejista, ou seja, uma loja em um
local de destaque, a maior loja de uma cadeia, a loja que mantém ou vende o maior
volume de mercadoria, geralmente de uma marca muito conhecida, podendo ser
também, o primeiro ponto de venda de uma cadeia, um local de armazenamento com
decoração ou mix de mercadorias que é distintamente diferente do resto da cadeia, ou o
estabelecimento principal de uma rede que apresenta um atendimento e produtos
exclusivos aos clientes mais sofisticados. São espaços muitas vezes grandes e
imponentes, ou podem ser menores, servindo como um nicho de mercado, diz Kent794.
Demetresco esclarece a tipologia flagship da seguinte maneira:
O sucesso é a experiência na loja, a exibição de todos os produtos de
modo excelente. E ‘é na flagship que se realizam os novos
lançamentos e os eventos da marca. Havaianas e Chilli Beans em São
Paulo, Hemès e Nespresso em Paris, Fendi e Salvatore Ferragamo em
Roma são exemplos de flagships795.

Tanto flagships quanto lojas conceito tem seu primeiro marco estratégico
definido pela escolha do local que ocuparão no espaço urbano.
Cabe ressaltar que o uso da tipologia de lojas pode ser híbrido, já que as
características e modo de consumo são encontradas em mais de um tipo de loja. Por
exemplo, há tecnologia nas lojas conceito, assim como nas lojas virtuais em espaços
físicos. A loja Pop up store também é temporária, assim como, a efêmera. Portanto, os
atributos são complexos e existentes em mais de uma categoria.

4 Categorias dos tipos de lojas

Considerando a tipologia acima pelo ponto de vista da categorização de Floch,
obtemos um novo cruzamento, no qual se delineiam os modos de interação sugeridos
por cada tipo de espaço comercial.
Nas lojas tradicionais, multimarcas e departamentos, encontramos diversidade
de produtos ou marcas, por isso foram enquadradas na categoria “prático. Na maioria
das vezes, elas se preocupam primeiramente em vender os artefatos expostos ali, isto
posto, as questões existenciais e conceituais ficam em segundo plano. Geralmente, se
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estabelecem e permanecem por longo tempo em algum ponto comercial, dificilmente se
realocam.
A tipologia de loja Pop-up store transita entre as categorias “utópico” e “lúdico”
por expor os conceitos da marca. A venda não é um quesito primordial, pelo contrário, a
intenção é proporcionar aos sujeitos visitantes uma experiência sensorial por sua
plasticidade que intenciona demonstrar a essência da marca. Já as lojas tecnológicas,
atraem pela vivência experimentada ali no momento, fazendo com que o sujeito se
emocione e estreite seus laços afetivos com a atmosfera e o ambiente, e
consequentemente com a marca, mantendo o foco no “lúdico”.
Os showrooms existem especificamente para revenda de produtos para os
clientes. Nestes espaços os representantes conhecem muito bem os detalhes dos
produtos e marca, no intuito de passar credibilidade aos seus revendedores. Localizamse geralmente perto da fábrica, escritório ou integrado a própria empresa, para reduzir
gastos. Sendo assim, foram categorizados como “críticos”.
Tendenciosa à categoria prático, a loja virtual está no espaço físico, além de
possuir propriedades utilitárias, o enfoque nas vendas online promove a visibilidade da
marca e seus atributos da marca. Nesse aspecto aponta também para a categoria
“utópico”.
Na loja conceito, na pocket shop, na loja efêmera e na pop-up store. Estas
possuem um caráter que aproxima seu público às marcas, traduzindo a essência que a
marca deseja transmitir, por meio de seu enunciado. Demonstram os mais exclusivos,
especiais produtos e conceitos da marca. Portanto se posicionam na categoria “utópico”.
A loja flagship está categorizada no termo complexo, em razão de circular
dentre as categorias prático, lúdico e utópico. Diz-se prático por ofertar liquidações e ser
o maior ou principal ponto de venda da cadeia; utópico, pois promove eventos voltados
aos clientes, o espaço interno expõe e lança novos produtos e ainda, o conceito está
conectado aos valores da marca, logo, é possível apreender a identidade da marca; e
pode ser lúdico, já que existe a possibilidade de sentir prazer ao estar no ambiente, por
sua atmosfera, plasticidade e acontecimentos. Geralmente espaçosa, apresenta maior
apelo sensorial. Portanto, se faz relevante uma observação mais criteriosa a respeito
deste tipo e de sua confusão com a ideia de loja conceito, uma vez que ele transcorre as
categorias do quadrado teórico.
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4.1 Análise de um recorte do objeto a partir da categorização de Floch.

O critério de seleção do objeto deste trabalho primeiramente realizou-se a partir
da caracterização dada pelo senso comum, por sites específicos ou como as próprias
marcas denominam este tipo de varejo - lojas conceito. Ao analisar com maior cautela,
observou-se que há uma tênue diferença entre loja conceito e flagship, levando ao uso
inadequado das terminologias, que inicialmente pode parecer pouco importante, mas
não se trata apenas de confusão dos termos, e sim, do que são esses tipos de lojas, dos
modos de presença delas na sociedade, na transformações ocorridas pelas interações
entre os sujeitos, além de esconder por detrás destes templos de consumo a produção de
sentido e axiologia que dá significação à identidade da marca. Desta maneira, se faz
relevante este diagnóstico sob a contribuição da semiótica estrutural, possibilitando
executar, a priori, a categorização dos objetos analisados, situados na cidade de São
Paulo.
Para justificar o recorte dos objetos é importante considerar que a cidade de São
Paulo é um dos principais pólos comerciais do pais, e ainda a capital inovadora,
frenética, socioeconômica e culturalmente, provedora de consumo em vários segmentos,
sede de multinacionais, possuidora de grandes shopping centers, temos que ela
proporciona ao comércio variáveis possibilidades. A cidade abriga a Rua Oscar Freire
que aloca a maior parte das lojas de marcas famosas, principalmente na área da moda e
de alto padrão da cidade, mas também acolhe espaços especializados, como o da loja
Audi automóveis. A Alameda Gabriel Monteiro da Silva é outra via que atende uma
grande demanda de espaço comercial de luxo, do campo de mobiliários e produtos de
design. Sendo a maioria deles assinados por grandes arquitetos e artistas, por exemplo,
Marcio Kogan, escritório Super Limão, irmãos Campanas, entre outros.
Dentre os locais citados acima, delimitou-se o recorte do objeto na Rua Oscar
Freire, por considerá-la menos segmentada que a Rua Gabriel Monteiro da Silva, a qual
se volta para o comércio da decoração. Dessa maneira, avaliou-se os pontos de venda
apontados como loja conceito pelas próprias marcas, que serão reavaliadas neste
trabalho. São as seguintes: Chilli Beans, Audi, Galeria Melissa, Havaianas, Nike,
Osklen e Schutz.
A princípio, a loja Chilli Beans da Rua Oscar Freire, atinge alguns critérios
essenciais para se considerar uma loja conceito, como por exemplo, a fachada possui
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uma iluminação colorida e vibrante, seu interior contém produtos voltados ao público
(na sua maioria jovens, informais e atuais), sendo os objetos expostos de maneira
despojada e divertida, como guitarra e bicicletas pendurados nas paredes. Outros
quesitos importantes são os acontecimentos de eventos no interior da loja, como alguns
shows de bandas, produtos exclusivos, funcionários jovens vestidos e atendimento
informal e amigável, conforme a identidade da marca.
A Audi Lounge localizada na Rua Oscar Freire, 565, foi criada no intuito de
aproximar o frequentador e a marca, proporcionando maior experiência e conhecimento
antecipado dos novos produtos. O espaço possui 600 metros quadrados, sendo uma
demarcação de área dedicada a contar a história da Audi por meio de experiência
interativa e tecnológica (painel sensorial). Tal tática, segundo princípios do marketing,
visa desse modo, conferir aos seus produtos um status de diferenciação, pela construção
do simulacro do grupo-referência que serve de modelo ao seu consumidor padrão.
Já a Galeria Melissa propõe seu conceito de marca perfeitamente realizado no
seu espaço, utilizando a entrada principal como forma de expressão artística e
interatividade com o público, atraindo-o divertidamente, como exige a identidade da
marca. O interior tem um design que atrai pelos sentidos visual, olfativo, auditivo.
Entende-se que a intenção da marca ao escolher a localização aconteceu por conta da
diversidade local e ponto principal do varejo de luxo.
Por ser uma marca exótica e diferenciada a Melissa já foi analisada por alguns
estudos acadêmicos, pelo viés do marketing e consumo. As lojas Melissa e Audi
possuem as característica intrínsecas que todas as lojas intituladas como conceito
deveriam alcançar. Pelo fato de colocarem em primeiro plano a exclusividade dos
produtos, acima da venda ou quantidade deles.
O ponto de venda da Havaianas é mais um espaço que atende alguns prérequisitos importantes para se declarar loja conceito. Foi projetada pelo famoso
arquiteto Isay Weinfeld, pensada como um espaço temático, com uma abordagem bem
nacionalista, a feira de rua. A comunicação da identidade pela experiência vivida
acontece de forma espontânea, como demanda a marca. Da mesma maneira que a Chilli
Beans e a Melissa, a Havaianas optou pela Oscar Freire como local de visibilidade.
Examinando a loja Schutz, percebeu-se a ausência em diversos pontos
fundamentais para tratá-la como loja conceito. Mesmo possuindo um design arrojado,
expondo seus produtos de maneira diferenciada, sua iluminação e design transmitindo
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uma ambiência contemporânea, ainda assim, não satisfaz uma experiência vivida, que
estimule os sentidos de seus frequentadores. Ela não rompe com o modo de varejo
convencional. Faltou propor um atendimento diferenciado, realização de eventos, ou
alguma intervenção artística estimulante e emocionante para considera-la loja conceito,
Dessa maneira, adequa-se melhor nos parâmetros de uma flagship.
O espaço da Nike proporciona uma atmosfera high-tech com uma projeção na
parede, que possibilita a troca de imagens, trazendo traços da tecnologia. Considerando
os eventos esportivos que acontecem no interior da loja, alguns tênis pintados de prata
pendurados, como intervenção artística, proporcionando efeito decorativo ao espaço,
pode-se dizer que ela se realiza como loja conceito.
O ponto de venda da Osklen apresenta menos características para encará-la
como uma loja conceito. Não há eventos, pouco apelo sensorial ou qualquer outra
diferenciação em comparação às outras, se mantendo como um varejo convencional.
A observação sobre os estabelecimentos permite entender como esses ambientes
temáticos fazem sentido para o comércio. Todos aqueles que diferenciam sua
espacialidade, por meio da expressão sincrética ou da promoção de eventos e
experiências lúdicas dentro de sua demarcação, realizando assim o projeto identitário de
suas marcas no ponto de venda, de modo que este atue não apenas como canal
comercial, mas como comunicador desse projeto, podem ser consideradas lojas
conceito.
O quadrado semiótico proposto abaixo é um primeiro exercício de categorização
que visa compreender as diferenças entre as abordagens das marcas supracitadas,
embora elas sejam classificadas comercialmente de modo similar. A complexidade das
operações concebidas nas lojas, entretanto, sugerem que elas ocupem, por vezes,
estágios intermediários entre as oposições. Dessa maneira, constitui-se a partir do
quadrado semiótico uma elipse, que apresenta a dinâmica e os possíveis
desdobramentos de uma loja.
Percebe-se na elipse que as lojas possuem essa dinamicidade, podendo ser isto e
aquilo simultaneamente. Apesar disso, a colocamos numa posição fixa para então
compreendê-las em sua performance existencial, ilustrado abaixo no quadrado
semiótico e após, na elipse como mostra o esquema 1 e 2796:
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Para elaboração do quadrado semiótico e elipse apresentados, a autora se baseou nas seguintes obras:
FLOCH, J.-M. Op.cit., 2014, p. 21-47.
SEMPRINI, A. Op. cit., 1995.

Anais Eletrônicos . 515

Esquema 1- Quadrado semiótico dos valores

Reúne uma variedade de
produtos;
Venda rápida e fácil;
Venda é prioridade da loja;
Permanente.

PRÁTICO

CRÍTICO
Venda por atacado;
Menor preço;
Localização de baixo custo;
Escolha de produtos no local;
Credibilidade.

Recursos plásticos;
Elementos signficativos
que compõe a marca;
Exclusividade de
produtos; Amigável
Interior espaçoso;
UTÓPICO
Localização
arrojada.

LÚDICO
Experiência emocional;
Tecnologia;
Fruição;
Distração.

Dinâmica das lojas nas categorias de valores
Fonte: própria autora- Alessandra Cristina Bonilha Morau

Mediante um prognóstico dos estudos sobre as categorias, no intuito de
qualificar as características atribuídas a uma loja conceito, foram classificadas as
seguintes: Audi, Melissa e Chilli Beans. O critério estabelecido para a escolha destes
espaços foi possuírem apelos sensorial e inteligível pelo uso de recursos plásticos
sincretizados como cores, formas, texturas, materiais, iluminação, arranjos de objetos
arrojados e inovadores. Também levou-se em conta que os espaços contém com outros
modos de expressão sensorial, como cheiro e música ambiente. Foram considerados
ainda a exclusividade dos produtos, a venda como plano de fundo, o volume de fluxo de
pessoas, o diferencial de atendimento, e a ocorrência de acontecimentos como eventos
ou intervenções artísticas e uso de recursos tecnológicos, propondo espaços
experimentais e interativos. Portanto, essas três lojas atuam entre as categorias utópico e
lúdico, como observado no estudo das tipologias.
A loja da marca Havaianas transita entre as categorias, passa pela prático, pelo
fato de ser um comércio voltado para as vendas, apesar de prevalecer as valorizações
utópica e lúdica, já que atinge os fatores que fundamentam tais categorias, como a
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plasticidade, espaço amplo, artfício que representam a marca, proporciona experiência
sensorial e afetiva. Por conseguinte, ela se posiciona como uma flagship.
Já a Schutz, possui um caráter dominantemente prático em vez de utópico,
mesmo dispondo de um visual estimulante e plástico, ela não extrapola ao ponto de
determiná-la estática em uma determinada categoria. Outro fator é que a loja não
contém apenas produtos exclusivos e também oferece produtos de liquidação. Assim
como a Havaianas ela também se instala como flagship.
Pode-se dizer que a Nike é uma flagship, pois está localizada no polo comercial
relevante, junto às outras, possui atributos coerente com a denominação e neste caso, se
encaixa entre as categorias prático, utópico e mais próxima do lúdico, posto que,
desenvolve eventos e experiências que excitam a distração nos frequentadores.
A loja Osklen apesar de possuir diversos elementos que constituem a identidade
e valorização da marca, contudo, não prevalece uma postura de flagship ou loja
conceito. Ela se estabelece como ponto de venda tradicional mais arrojado e original.
Desta forma, ela se dispõe entre as categorias prático e utópico.
Esquema 2 - Elipse das categorias

Dinâmica das lojas nas categorias de valores
Fonte: própria autora- Alessandra Cristina Bonilha Morau

As lojas se fazem ver e sentir, não só como lugar de consumo, mas como espaço
de convivência, de experiências vividas ali, construtoras de um discurso que produz
sentido para ser experimentado e sentido pelos sujeitos frequentadores.
De todas as tipologias de lojas aos objetos, esta análise foi de extrema
importância para compreender que o sujeito loja se coloca com tal posicionamento pelo
destinador marca, mas como observado nos valores da identidade, ele depende de
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fatores externos como contexto de consumo, sociocultural e outros. Ainda, pelo
intermédio do quadrado semiótico, desenvolvido por Floch, foi possível categorizar e
checar pelos atributos de cada objeto analisado a colocação que ocupam atualmente,
resultando numa maior clareza de posicionamento da loja - o espaço utilizado como
meio de comunicação pela marca.
Através destas explorações apresentadas, é capaz de ver e compreender com
lucidez que as lojas propõem experiências diversas e diferenciadas umas das outras,
podendo ser mais utilitárias cedendo lugar ao econômico e ágil, o oposto, um espaço
amigável, em que a existência é colocada em voga antes mesmo da praticidade, ou
transitar entre uma categoria e outra. Percebe-se que pode ocorrer transformações que
mudam as características das lojas e consequentemente a sua verdadeira natureza.
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A Nostalgia no Discurso Mercadológico: Uma Leitura à Luz da Semiótica
Greimasiana

Nostalgia in Marketing Discourse: An Analysis in the Light of Greimasian
Semiotics

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo: a) compreender como os temas história, memória e
tradição são apropriados pelo discurso publicitário veiculado na mídia de massa brasileira; b) explorar os
sentidos depreendidos pelo consumidor a partir do discurso em questão; e c) apresentar o uso
mercadológico da nostalgia como um discurso mítico que constrói sentido a partir da oposição de base
tradição vs. inovação. O corpus da pesquisa foi composto por mais de quatro centenas de anúncios
veiculados na Revista Veja, desde 2008 aos dias de hoje, e por depoimentos de consumidores coletados,
em 2016, por meio de grupos de foco. A reflexão desenvolvida neste trabalho, situada na fronteira entre
os estudos de Linguística, História, Comunicação Social e Marketing, espera enriquecer o diálogo
existente entre as áreas e, sobretudo, contribuir para a leitura crítica dos discursos publicitário e de
marketing.
Palavras-Chave: Publicidade. História. Nostalgia. Memória. Semiótica.
Abstract: The present work seeks to: a) understand how the themes of history, memory and tradition are
made use of in the advertising discourse offered by the Brazilian mass media; b) explore the meanings
awakened in consumers by the discourse in question; and c) present the market-based use of nostalgia as
a mythical discourse that builds meaning based on the opposition tradition versus innovation. The data
were collected from more than four hundred advertisements in the Veja magazine, from 2008 to 2016,
and by testimonials taken from consumers in 2016 using focus groups. It is hoped that the ideas
developed in this work, which lie on the boundaries between History, Linguistics, Social Communication
and Marketing, will help enrich the dialogue that exists between these different fields of study and, above
all, contribute to a critical reading of advertising and marketing discourses as a whole.
Keywords: Advertising. History. Nostalgia. Memory. Semiotics.

1

Considerações iniciais

No centenário de nascimento do mestre lituano, nascido em 9 de março de 1917,
o Colóquio Internacional Greimas – organizado pelo Centro de Pesquisas
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Sociossemióticas da PUC-SP, visa refletir sobre o legado de seu projeto científico,
sobre os percursos traçados e novos caminhos de investigação. Neste contexto, os
autores deste trabalho pretendem colaborar com o debate apresentando um estudo sobre
a nostalgia, uma paixão objeto da atenção de Greimas em texto dos anos 1980797. Mas,
no presente artigo, o interesse recai sobre uma faceta específica da nostalgia (ou,
melhor, “do uso” da nostalgia), sua apropriação pelo discurso mercadológico. Cabe
observar que o trabalho enquadra-se no projeto “História, memória e tradição no
discurso publicitário”, coordenado pelos autores do artigo e apoiado pelo CNPq, pela
FAPERJ e pela PUC-Rio, sob a forma de bolsas de iniciação científica e verbas para
pesquisa. Iniciada em 2012, a pesquisa apresenta diversos produtos e desdobramentos.
Este texto, especificamente, organiza alguns resultados da pesquisa e projeta para o
território da Semiótica greimasiana a discussão em andamento.
Nos últimos anos, a literatura de Administração de empresas aponta que os
temas história, memória e tradição vêm sendo utilizados estrategicamente pelas
organizações como forma de fortalecer a marca e a identidade das empresas no
mercado; de contribuir para a gestão de uma melhor comunicação interna e externa; e
de desenvolver mecanismos que viabilizem o autoconhecimento da organização por
meio do resgate de processos, princípios e valores empresariais.
De forma mais específica, este interesse também pode ser identificado na área de
marketing, que se aproxima do tema a partir da apropriação do conceito de nostalgia.
Marketing nostálgico, retromarketing com foco no consumidor, retrobranding e
nostalgia boom são algumas manifestações da abordagem mercadológica do tema. Com
efeito, o atual contexto de consumo é marcado pela globalização e por rápidas e
sucessivas inovações tecnológicas que reduziram o ciclo de vida dos produtos;
entretanto, de forma aparentemente paradoxal, as empresas parecem ter abraçado a
influência crescente da nostalgia no desenvolvimento e no design de produtos, bem
como na comunicação publicitária. São exemplos dessa tendência produtos como o New
Beetle da Volkswagen, eletrodomésticos com design retrô, MP3 players que simulam
toca-discos e o revival de séries de cinema, como a continuação de Star Wars.
Neste contexto, Stephen Brown, Robert V. Kozinets e John F. Sherry Jr.
publicaram, em 2003, texto fundamental para o campo de estudos denominado como
GREIMAS, A. J. “De la nostalgie”. In: BERTRAND, D. (Org.). Les Passions: explorations
sémiotique. Bulletin du groupe de recherches sémio-linguitiques de l’Ecole des Hautes Estudes em
Science Sociales. Paris: Institute National de la Langue Française, 1986.
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marketing nostálgico798. No trabalho em questão, os autores propõem o composto de
marketing para a gestão de “marcas retrô ou nostálgicas” (Allegory, Arcadia, Aura e
Antinomy), baseados, em especial, em uma leitura/adaptação de conceitos apresentados
na obra de Walter Benjamin, pensador vinculado à escola de Frankfurt.
Dentre as diversas manifestações do discurso de marketing, este trabalho optou
por analisar o discurso publicitário. Tal opção, para além da necessária delimitação
operacional, origina-se na ideia de que o movimento de materialização e uso estratégico
do passado feito pelas organizações ocorre, em grande parte, através dos meios de
comunicação e tem como um de seus principais objetivos construir e fortalecer a marca,
a identidade e a reputação das empresas no mercado. Nesse sentido, os meios de
comunicação, ao fazerem cada vez mais usos do passado entrecruzando uma
“multiplicidade de tempos”, passam a ser o principal lugar de memória e de história das
sociedades. E assumir que os meios de comunicação podem ser entendidos como
lugares de memória, significa atribuir a estes um espaço de construção e reconstrução
de uma memória socialmente compartilhada e, por isso, coletiva. Cabe observar que é
de Pierre Nora799 – conhecido como o historiador da memória - a ideia de que existem,
contemporaneamente, lugares de memória. Na perspectiva deste autor, para uma melhor
compreensão acerca do que estes lugares seriam (ou poderiam ser), deve-se considerar
que estes: (1) precisam ser entendidos como lugares onde se cristaliza e se refugia a
própria memória; (2) pertencem, ao mesmo tempo, tanto ao domínio da memória quanto
ao domínio da história; e (3) podem ser (simultaneamente, variando apenas em graus)
lugares tangíveis (e/ou materiais); lugares funcionais; e lugares simbólicos.
Tendo em vista o pano de fundo apresentado, o presente artigo – no momento de
sua apresentação no Colóquio Greimas, ainda em fase de desenvolvimento - tem como
objetivo: a) compreender como os temas história, memória e tradição são apropriados
pelo discurso publicitário veiculado na mídia de massa brasileira; b) explorar os
sentidos depreendidos pelo consumidor a partir do discurso em questão; e c) apresentar
o uso mercadológico da nostalgia como um discurso mítico que constrói sentido a partir
da oposição de base tradição vs. inovação. O corpus da pesquisa foi composto por mais
798

BROWN, S.; KOZINETS, R. V.; SHERRY, J. F. Teaching Old Brand New Tricks: Retro Branding
and
the Revival of Brand Meaning. Journal of Marketing, v. 67, n. 3, p. 19-33.
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NORA, P. Between Memory and History: Les lieux de mémoire. Representations, 26, University of
California Press, 1993.
NORA, P. “Reasons for the Current Upsurge in Memory”. In: Olick, J.K.; Vinitzky-Seroussi, V.; Levy,
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de quatro centenas de anúncios veiculados na Revista Veja, desde 2008 aos dias de
hoje, e por depoimentos de consumidores coletados, em 2016, por meio de grupos de
foco.

2 Mídia de massa, discurso publicitário e história
Conforme discutido por Costa e Pessôa800, a sociedade contemporânea tem no
consumo um conceito central não apenas da esfera econômica, mas, também da
expressão individual e do estabelecimento das relações sociais entre os indivíduos801.
Nesse cenário, o discurso publicitário (aqui entendido como “a face mais visível do
marketing” e como articulador de narrativas do consumo), estabelece “uma
cumplicidade entre a esfera da produção com sua serialidade, impessoalidade e
sequencialidade e a esfera do consumo com sua emotividade, significação e
humanidade”802.
A publicidade, no sentido concebido nos dias de hoje, emerge como fenômeno
específico no século XIX, a reboque da evolução do sistema de produção capitalista.
No momento de sua concepção, a publicidade concentrou-se em descrever os produtos
com base em seus valores de uso e, pela força das informações e descrições elogiosas,
em estimular o desejo de compra. Em meados do século XX, com a implantação da
denominada “sociedade de consumo” no Ocidente, a publicidade atingiu o atual grau de
relevância socioeconômica e desenvolveu, definitivamente, sua dimensão simbólica.
Nesse processo, a imagem criada pela publicidade para os produtos e serviços substituiu
a materialidade do objeto e as mensagens passaram a se situar preferencialmente no
plano do imaginário803.
Desse modo, a publicidade, destinada em suas origens a suscitar o consumo dos
bens produzidos, converte-se ela mesma em objeto de consumo: a descrição da utilidade
do produto é substituída pela sua descrição afetiva e imaginária, gerenciando a
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distribuição social de valores – como a sofisticação, a segurança e a beleza – que
permitem a classificação dos indivíduos e grupos804.
Conforme observa Carvalho805, a mensagem publicitária não se limita ao mundo
dos sonhos, mas concilia o princípio do prazer com o da realidade, impondo valores,
mitos, ideais e outras elaborações simbólicas, utilizando os recursos próprios da língua
que lhe serve de veículo. Para Semprini806, o caráter abstrato e desmaterializado de uma
parte crescente do consumo contemporâneo encontra nas marcas e na comunicação
publicitária seu meio natural de expressão. Uma das principais propriedades da marca é
sustentar uma rede de atributos cognitivos e simbólicos no interior da qual o produto
pode encontrar um sentido e um vetor de projeção.
Pode-se, portanto, falar de um “mercado de mitos”807, caracterizado nem tanto
pela competição entre produtos (e, portanto, satisfação de necessidades funcionais), mas
pela competição entre identidades de marcas que oferecem ao consumidor mitos que
resolvem contradições culturais. Essa mediação simbólica, uma construção linguística, é
aceita como natural pelos indivíduos, o que facilita a absorção da mitologia criada ou
reproduzida pela publicidade, conforme ensina Barthes:
Na realidade, aquilo que permite ao leitor consumir o mito inocentemente é o
fato de ele não ver no mito um sistema semiológico, mas sim um sistema
indutivo: onde existe apenas uma equivalência, ele vê uma espécie de
processo causal: o significante e o significado mantêm, para ele, relações
naturais. Pode-se exprimir esta confusão de um outro modo: todo o sistema
semiológico é um sistema de valores; ora, o consumidor do mito
considera a significação como um sistema de fatos: o mito é lido como
um sistema factual, ao passo que é apenas um sistema semiológico 808.

Direcionando a análise ao tema do presente trabalho, pode-se argumentar que a
narrativa publicitária que evoca a história de uma organização ou de determinada
categoria de consumo constrói imagens do passado (ainda que “atualizadas” do ponto
de vista tecnológico, do design ou de outra variável) que passam a ser consumidas –
elas próprias, em complemento às marcas ou produtos aos quais estão a serviço - pelos
indivíduos, passando a compor um imaginário do passado. De acordo com Barbosa, por
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exemplo, pode-se pensar em cinco eixos de análise quando se busca melhor
compreender a relação entre meios de comunicação e História, quais sejam:
os estudos que se utilizam de uma perspectiva meramente factual; os que
priorizam as modificações e a estrutura interna dos jornais como fator de
mudança do curso da história; os que enfocam os meios de comunicação
como portadores de conteúdos políticos e ideológicos; os que enfatizam o
contexto histórico, desconsiderando a dimensão interna do meio [de
comunicação] e a lógica própria do universo comunicacional; e, (...) um
quinto grupo que considera a dimensão processual da história e da
comunicação (...) no qual ganha relevo o conteúdo, o produtor das mensagens
e a forma como o público entende os sinais emitidos pelos meios809.

É a partir desse quadro teórico que o projeto de pesquisa analisa a apropriação
dos temas história, memória e tradição pelo discurso publicitário das organizações;
neste trabalho especificamente, tomando como objeto a nostalgia nos discursos
publicitários e de marketing. Na perspectiva de Rowlinson et al 810 , as corporações
recorrentemente se apropriam de várias formas de memória social e coletiva da
sociedade, lembrando, relembrando e legitimando o passado "em uma série de
documentos e eventos organizacionais disponíveis publicamente, tais como relatórios
anuais, comunicados de imprensa, páginas da web, revistas, eventos corporativos,
comemorações de centenário, artefatos, produtos, lembranças, decoração e edifícios".
Assim, ao veicular, na mídia de massa, campanhas publicitárias que materializam o seu
passado, as organizações contribuem para os processos de construção da memória social
e, também, de legitimação dos meios de comunicação como lugares de memória.

3 Memória, história e tradição no discurso publicitário
Na primeira etapa deste trabalho pretende-se apresentar como os temas história,
memória e tradição são apropriados pelo discurso publicitário veiculado na mídia de
massa brasileira. As diferentes estratégias de utilização dos temas história, memória e
tradição no corpus de anúncios analisado são sintetizadas em cinco categorias811: (1) a
história como assinatura, (2) a história como comemoração, (3) a história como
oportunidade, (4) a história como foco, e (5) a história como sustentação.
BARBOSA, M. “Meios de comunicação e história: um universo de possíveis”. In: RIBEIRO, A.P.G.;
FERREIRA, L.M.A. Mídia e Memória: a produção de sentidos nos meios de comunicação. Rio de
Janeiro: Mauad X, 2007, p.16.
810
ROWLINSON, M; BOOTH, C.; DELAHAYE, A.; POCTER, S. Social remembering and
organizational memory. Organization Studies, v.31, n.1, p. 69-87, 2010, p.13.
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A “história como assinatura” agrupa as propagandas em que a menção temporal
surge apenas como assinatura, sem relação direta com a mensagem central do anúncio,
pelo uso, em especial de expressões como “desde...” ou “... x anos”. Essa categoria
evidencia a ideia de que a simples menção da existência de uma organização no
mercado pode ser utilizada como ferramenta de gestão de comunicação e de
fortalecimento da marca e da identidade da empresa. Além disso, a noção de
longevidade possui atributos que vinculam a empresa a ideias como perpetuidade,
permanência, continuidade, consistência.
A segunda categoria, “história como comemoração”, tem como objetivo agrupar
os anúncios de comemoração, como aniversários de empresas, marcos históricos na
trajetória de determinados grupos empresariais, etc.
Nessa categoria percebe-se a história, a memória e a tradição como algo
construído socialmente e que se materializa por meio da criação de calendários de festas
e eventos comemorativos, e de livros e publicações corporativas 812 . Desse modo,
constrói-se uma memória coletiva que corrobora a produção e reprodução discursiva de
imagens, símbolos, mitos, estórias que sustentam valores culturais e identitários.
A “história como oportunidade” é uma categoria em que as narrativas
publicitárias fazem uso de datas especiais, edições especiais de revista com algum tema
específico, ou alguma outra oportunidade identificada, para fazer referências históricas
da sua trajetória no mercado com relação a um tema específico.
Essa categoria evidencia a ideia de que muitas vezes as tradições são recentes,
inventadas e formalmente institucionalizadas e, como desdobramento, podem ser
entendidas como instrumentos que permitem que stakeholders: (a) identifiquem valores;
(b) reforcem vínculos; (c) criem empatia com a trajetória da organização; (d) e reflitam
sobre expectativas futuras em relação à empresa813. Pode-se perceber que, na tentativa
de criar algum vínculo com o tema (datas, mote das edições especiais, etc.), as empresas
utilizam-se, por vezes, de argumentos poucos sólidos.
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A quarta categoria, “história como foco”, agrupa os anúncios cujas narrativas
enfatizam um histórico ou tradição em determinada área. Nesse tipo de narrativa, a
tradição é o principal atributo a ser destacado e/ou vendido pelo anunciante. No entanto,
(...) a tradição resgatada nos anúncios expressa a ideia de “fazer as coisas há
muito tempo” (como fabricar carros há 100 anos) e não necessariamente
“fazer as coisas a muito tempo sempre da mesma maneira”. A opção por tirar
essa dimensão de conservadorismo do conceito de tradição talvez possa ser
explicada por um possível receio das empresas em serem entendidas como
inflexíveis e/ou contrárias à modernidade. Tal opção fica evidente na fórmula
“tradição em inovação” (quase um oximoro), muito utilizada em várias peças
publicitárias analisadas. (...) Esse processo ocorre por meio da transmissão
de uma imagem discursiva publicitária de credibilidade e solidez vinculadas
a noção do tempo: nos exemplos selecionados busca-se um contraste entre
consumidores de tempos históricos diferentes.814

Assim, em muitos dos anúncios selecionados, nota-se a presença de fotos antigas
e atuais em uma mesma peça, com pessoas de diferentes décadas utilizando os produtos
da empresa, passando simultaneamente as ideias de tradição e contemporaneidade
daquela marca ou de um produto.
A quinta e última categoria é a “história como sustentação”. Essa categoria tem
por objetivo expressar os anúncios nos quais a tradição é a sustentação ou comprovação
de outro atributo que seria o foco central da narrativa. Pode-se observar que, nesse caso,
a tradição apresenta diferentes níveis de importância. Pode ser o grande
sustentáculo/comprovação de um posicionamento mercadológico ou, simplesmente,
mais um atributo citado. Seu principal fundamento teórico norteador é que a história
pode ser entendida como um processo estratégico e legitimador das práticas de
gestão815.
4 O discurso do consumidor

Nesta etapa da pesquisa, pretende-se explorar os sentidos depreendidos pelo
consumidor a partir do discurso em análise. Partindo do princípio de que os meios de
comunicação são lugares de memória e que as organizações fazem uso de seu passado
de forma estratégica em seus discursos publicitários, verificou-se por meio de dois
grupos de foco como as categorias criadas na etapa anterior são percebidas pelos
consumidores.
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Cada grupo de foco contou com nove participantes e três mediadores (dentre
eles os autores do presente texto). O primeiro grupo foi composto por alunos de pós –
graduação de diversos departamentos da PUC-Rio, com idades variadas, entre 20 e 60
anos. Já o segundo foi composto por sujeitos mais jovens, na faixa dos 20 anos, alunos
de graduação da mesma instituição. A discussão foi conduzida a partir de roteiro
semiestruturado e os participantes receberam cópias dos anúncios mais representativos
do corpus da pesquisa para que pudessem debater o tema. Ambos foram realizados no
segundo semestre de 2016, seguindo os protocolos de pesquisa qualitativa em
administração.
Os resultados dessa etapa da pesquisa permitem observar que algumas categorias
são identificadas pelos participantes antes mesmo de serem apresentadas formalmente
pelos mediadores; enquanto outras sequer têm suas menções aos temas história e
memória percebidas.
Na categoria “história como assinatura”, a assinatura das empresas em relação
ao seu tempo de mercado passaram despercebidas em ambos os grupos. Já as peças da
categoria “história como foco” foram as primeiras, em ambos os grupos, a chamar a
atenção dentre os dez anúncios que faziam parte do set de propagandas escolhidas para
compor o material de estímulo. Para os participantes, os temas história, memória e
tradição estão claros no discurso das peças desta última categoria. Afirmam, ainda, que
há um “dinamismo na junção do futuro e do passado”. Essa dinâmica indica, na
perspectiva do consumidor, a solução do paradoxo tradição vs. modernidade que será
objeto da próxima seção do texto.
Destaca-se que, para ambos os grupos, o discurso aparentemente paradoxal de
“tradição com inovação” não se mostra um problema. Os sujeitos pesquisados percebem
como positiva a “atualização” das marcas, a junção da tradição que carregam (“Há x
anos no mercado...”) com novas tecnologias que oferecem ao consumidor ao longo dos
anos.
Alguns participantes (novamente de ambos os grupos) apontam a diferença entre
o que seria uma marca ou produto “velha(o)” e “tradicional”. Os sujeitos avaliam
positivamente o “tradicional”, a permanência ao longo dos anos, mas, desde que haja
uma atualização aos padrões contemporâneos. Os participantes deixam claro que sem
atualização tecnológica e inovação (“todos os recursos que existem na atualidade”), eles
não continuariam a consumir as marcas ou produtos.
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Outra questão levantada nesta etapa do trabalho diz respeito ao sentimento de
nostalgia por parte dos sujeitos de pesquisa. Não se pode afirmar se por questões
geracionais ou de ciclo de vida os participantes do segundo grupo não demonstram
marcas desse sentimento em seus discursos. Observam-se alguns traços de nostalgia em
relação a comidas ou brinquedos (citados espontaneamente), mas não induzidos pelos
anúncios analisados. Por outro lado, o primeiro grupo se mostra mais nostálgico,
identificando-se com os discursos das peças publicitárias, por meio de memórias
individuais e coletivas.
Apesar da nostalgia não estar presente no discurso do segundo grupo, seus
participantes chamam atenção para a categoria de “sustentação”. Após diversas
provocações pelos mediadores (pois o tema não surgiu espontaneamente), percebeu-se
que a tradição não é um fator de decisão de compra forte para esse grupo, ainda que
identificassem a credibilidade que está ligada a ela.
Os grupos também foram questionados sobre o possível sentimento de falsidade
em relação ao discurso dos anúncios da categoria “história como oportunidade”. Nessa
categoria, percebeu-se, em alguns casos, a tentativa de criar vínculos históricos
utilizando argumentos poucos sólidos. Quando lhes foi questionado sobre essa falta de
solidez, ambos os grupos afirmaram que não se sentiram enganados ou que o discurso
parecesse falso. Acreditam que, no contexto em que está inserida, a mensagem é
aceitável, não constituindo algo negativo na visão dos consumidores.
5 O “marketing nostálgico” como um discurso mítico

Finalmente, nesta seção, pretende-se apresentar o uso mercadológico da
nostalgia como um discurso mítico que constrói sentido a partir da oposição de base
tradição vs. inovação. Entretanto, é necessário, inicialmente, problematizar o conceito
de “marketing nostálgico” conforme apresentado na literatura de marketing.
Brown et al.816 propõem o composto de marketing (Allegory, Arcadia, Aura e
Antinomy) para a gestão de “marcas retrô ou nostálgicas”, baseados, em especial, em
uma leitura de conceitos apresentados na obra de Walter Benjamin, pensador vinculado
à escola de Frankfurt. Um primeiro desafio seria, portanto, discutir a apropriação dos
conceitos de Benjamin pelos autores, apontando possíveis problemas na transposição
816

BROWN et al. Op. Cit., 2003.
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feita pelos autores do pensamento do filósofo alemão para o contexto contemporâneo de
mercado.
Com efeito, os autores citados baseiam-se em especial nos conceitos
apresentados por Benjamin 817 no texto seminal A obra de arte na época de sua
reprodutibilidade técnica, publicado originalmente em 1936. Ainda que Brown et al818.
tenham observado e respeitado a grande distância entre os contextos enunciativos da
obra de Benjamin e sua proposição de composto do marketing nostálgico, haveriam os
autores cometido o erro de descontextualizar o pensamento do filósofo alemão?
A análise em questão apresenta-se complexa, pois, além das “obras de arte”, os
objetos cotidianos, os bens de consumo, as tecnologias ultrapassadas e mesmo certos
modismos esquecidos, também foram alvo da atenção de Benjamin. Considerando-se o
pensamento de Benjamin como representativo das primeiras décadas do Séc. XX (o
autor nasceu em 1892 e suicidou-se em 1940), quando o capitalismo já apresentava
parte de sua configuração atual (sendo o autor alemão um crítico severo deste sistema),
poder-se-ia questionar a transposição conceitual operada por Brown et al. Apesar dos
autores do presente texto considerarem importante pontuar a questão, não se pretende,
aqui, avaliar a pertinência teórica da proposição do composto de marketing nostálgico.
O caminho escolhido foi o de apresentar uma leitura semiótica do “marketing
nostálgico”. Para entender a proposta, é necessário retomar a definição dos termos do
composto do marketing nostálgico segundo Brown et al.819:
- Alegoria: alegorias de marca (ou de marketing) são narrativas simbólicas ou
metáforas estendidas. A alegoria é frequentemente usada em publicidade ao promover
histórias didáticas que evocam e oferecem resoluções para estados de conflito moral do
consumidor. As alegorias são dinâmicas, se alteram em resposta aos gostos e tendências
populares.
- Arcadia: evocação de um sentido “quase utópico” em relação a mundos e
comunidades do passado. A ideia do passado como um tempo especial, um “lugar”
mágico, ainda que atualizado pela mais recente tecnologia, é parte integrante do
marketing nostálgico.

BENJAMIN, W. “A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica”. In: Magia e Técnica,
Arte
e Política. Ensaios Sobre Literatura e História da Cultura. Obras Escolhidas. Vol. 1. São Paulo,
Brasiliense, 1994.
818 BROWN et al. Op. Cit., 2003.
819 Idem.
817

Anais Eletrônicos . 529

- Aura: diz respeito à presença de um poderoso sentido de “autenticidade” da
marca. De maneira geral, a busca dos consumidores por autenticidade é um dos pilares
do marketing contemporâneo, sendo a essência das marcas percebida pelos
consumidores por seus atributos considerados únicos, algo que faz parte do “DNA
distintivo” de uma marca. No marketing nostálgico, a aura se apresenta na forma como
o consumidor dialoga e confronta as marcas nostálgicas com sua autenticidade, seu
passado e sua essência.
- Antinomia: paradoxo não passível de solução “que repousa no coração da
filosofia de Benjamin”. O filósofo considerava o progresso científico e tecnológico
inexorável como a causa fundamental do desejo humano de retornar a tempos mais
simples, mais lentos e menos estressantes. No marketing nostálgico, este paradoxo
inerente se reflete na presença simultânea do novo e do velho, da tradição e da
tecnologia, do primitivismo e do progresso, do igual e do diferente.
O conceito central para a leitura semiótica do marketing nostálgico seria a
“Antinomia”. Ainda que se possa argumentar a favor da proposição de um paradoxo
não passível de solução no pensamento de Benjamin, o discurso publicitário – sob o
prisma da semiótica greimasiana – não raro se apresenta como um discurso mítico, no
sentido proposto por Claude Lévi-Strauss, e utilizado por Greimas, de um discurso no
qual a lógica narrativa visa a estabelecer a conciliação de dois termos contrários de uma
categoria. Portanto, os autores do presente texto defendem que o marketing nostálgico,
entendido como discurso, conciliaria a tradição e a modernidade, resolvendo o paradoxo
apontado por Brown et al.820
Tal interpretação dialoga com outros trabalhos. Floch 821 , em seu estudo da
publicidade francesa de automóveis apresenta exemplo cabal dessa lógica. Mais
recentemente, Pessôa822, inspirado em Floch, discute o caso da publicidade brasileira de
seguros.
A dificuldade dessa etapa do trabalho está na “separação metodológica” entre o
pensamento de Benjamin (que supostamente apontaria para o paradoxo insolúvel), a
interpretação dessas ideias por Brown et al. 823 e, finalmente, o entendimento do
marketing nostálgico como um discurso mítico. Tendo em vista que os autores de
820

Ibidem.
FLOCH, J.M. Sémiotique, Marketing et Communication: sous les signes, les stratégies. Paris: PUF,
1990.
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PESSÔA, L. A. G. de P. Op. Cit., 2013.
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BROWN et al. Op. Cit., 2003.
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marketing citados não adotam a perspectiva da semiótica greimasiana, deve-se tomar as
devidas precauções para que os mesmos não sejam criticados a partir de um pressuposto
epistemológico

estranho

ao

seu

trabalho,

apontando

para

um

vício

de

“descontextualização”.
Finalmente, vale observar que a oposição tradição vs. modernidade é
fundamental no debate das ciências sociais e humanas, tema que será aprofundado em
etapas posteriores desta pesquisa.

6 Considerações finais
No contexto do projeto de pesquisa “História, memória e tradição no discurso
publicitário”, coordenado pelos autores do artigo, o presente trabalho teve como
objetivo: compreender como os temas história, memória e tradição são apropriados pelo
discurso publicitário veiculado na mídia de massa brasileira; explorar os sentidos
depreendidos pelo consumidor a partir do discurso em questão; e, finalmente, apresentar
o uso mercadológico da nostalgia como um discurso mítico que constrói sentido a partir
da oposição de base tradição vs. inovação. O corpus da pesquisa foi composto por mais
de quatro centenas de anúncios veiculados na Revista Veja, desde 2008 aos dias de
hoje, e por depoimentos de consumidores coletados, em 2016, por meio de grupos de
foco.
As análises realizadas conduziram à organização do corpus de anúncios em
cinco categorias de utilização dos temas da história, da memória e da tradição como um
conteúdo relevante de comunicação: a história como assinatura; a história como
comemoração; a história como oportunidade; a história como foco; e a história como
sustentação. Ao mesmo tempo, como desdobramento da análise das peças publicitárias,
parece possível afirmar que os meios de comunicação podem ser compreendidos como
expressão de lugares de memória, fortalecendo o pressuposto inicial do estudo. E
lugares de memória com especificidades da contemporaneidade, quais sejam: os
indivíduos consumidores são levados a percorrer trajetórias históricas (contextos,
paisagens, situações, rastros e experiências do passado) a partir de perspectivas e
narrativas de consumo. Ressalta-se, também, que o percurso desses consumidores não é
pavimentado apenas pelos anúncios, mas, também, pelo diálogo da publicidade com
outros discursos da indústria cultural. Já do ponto de vista do discurso dos
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consumidores, as falas sobre o tema são marcadas mais pela reflexão sobre a
credibilidade dos anúncios e a longevidade das organizações do que por traços de
nostalgia. Observou-se, também, que a conciliação entre a tradição e a inovação foi
considerada “natural” pelos sujeitos pesquisados, o que reforça o pressuposto inicial da
pesquisa acerca do caráter mítico do discurso publicitário em questão.
A reflexão desenvolvida neste trabalho, situada na fronteira entre os estudos de
Linguística, História, Comunicação Social e Marketing, espera enriquecer o diálogo
existente entre as áreas e, sobretudo, contribuir para a leitura crítica dos discursos
publicitário e de marketing.
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Lize Antunes de Oliveira (PUC-SP)

O Rock in Rio e os sujeitos da construção do espetáculo: As primeiras narrativas
de uma marca duradoura

Rock in Rio and the subjects of the construction of the show: The first narratives
of a lasting brand

Resumo: O texto a seguir sintetiza a problematização do objeto de estudos Rock in Rio, enquanto marca
que extrapola a noção de festival de música para se construir como uma experiência de vida e que
interage com seu público. A sua construção, ao longo de sua história de 30 anos, dá-se pelas constantes
interações de diversos sujeitos essenciais em sua montagem para além do espetáculo, das quais emergem
sentidos que são identificados a partir da análise dos discursos que o permeiam. Assim, tem-se por
objetivo a compreensão do como se deram as primeiras narrativas a partir da análise do nível narrativo,
parte do percurso gerativo proposto por A. J. Greimas. As conclusões revelam as formas de manipulação
por parte do destinador Roberto Medina, produtor do evento, a fim de fazer determinados sujeitos
aderirem ao objeto de valor, o festival de música propriamente dito, e se tornarem seus sancionadores,
creditando a ele força suficiente para se perpetuar como forte destinador.

Palavras-Chave: Semiótica discursiva.

Percurso gerativo de sentido. Festival de música.

Rock in Rio

Abstract: The following text summarizes the problematization of the object of studies Rock in Rio, as a
brand that extrapolates the notion of music festival to be built as a life experience and that interacts with
its audience. Its construction, throughout its history of 30 years, is due to the constant interactions of
several essential subjects in its assembly beyond the show, from which emerge meanings that are
identified from the analysis of the speeches that permeate it. Thus, the goal is to understand how the first
narratives were derived from the analysis of the narrative level, part of the generative path proposed by A.
J. Greimas. The conclusions reveal the forms of manipulation on the part of the destinator Roberto
Medina, the event’s producer, in order to make certain subjects to adhere to the object of value, the
festival of music itself, and to become its sanctionors, crediting it enough force to be perpetuated as a
strong destinator.

Keywords: Discursive semiotics. Generative path of meaning. Music Festival. Rock in Rio.
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Introdução
Para que a marca Rock in Rio fosse construída e se consolidasse para além de
um festival de música, foi necessária a interação constante de diversos sujeitos que
assumissem diferentes papéis na montagem para além do espetáculo. As relações
estabelecidas entre sujeitos são desveladas a partir de discursos que articulam
destinador e destinatário.
Afirmar, hoje, após trinta anos de história, que o Rock in Rio se constrói a partir
de um destinador-complexo tem suas origens na primeira sequência narrativa que
podemos identificar na trajetória do festival: eram inúmeros discursos cuja função era
fazer marcas patrocinadoras e artistas aderirem a um objeto de valor, no caso a ideia de
festival, para que ele se fizesse concreto.
No intuito de desvelar a construção do destinador complexo do Rock in Rio, é
necessário olhar para o nível narrativo – no qual, de acordo com Diana Barros,
organiza-se a narrativa pela perspectiva de um sujeito824 - do percurso gerativo, modelo
pelo qual, de acordo com “a disposição de seus componentes uns com relação aos outros” 825 , é produzido
o sentido de qualquer objeto semiótico,

pois é através dele que seremos capazes de articular

sujeitos em suas narrativas e compreender as transformações que se realizam em seu
interior. São essas transformações, passagens de um estado a outro, que revelam a
eficácia do fazer do destinador do discurso a partir do contrato que propõe.
Da capitalização às junções
A primeira transformação a ser analisada é a adesão de marcas patrocinadoras ao
projeto do festival de música Rock in Rio, que se faz por um regime de estratégia.
Roberto Medina, publicitário, ao conceber o projeto do Rock in Rio juntamente com a
agência de publicidade Artplan, na qual atuava profissionalmente, desenhara um festival
de música “perfeito”, mas que parecia financeiramente impraticável - naquilo que
projetara, a venda de todos os ingressos disponíveis representaria apenas 30% dos

BARROS, D. D. Teoria semiótica do texto. São Paulo: Ática, 2011, p. 8.
COURTÉS, J; GREIMAS, A. J. Dicionário de semiótica. Tradução de Alceu A. Lima et al.. São
Paulo: Contexto, 2016, p. 232.
824
825
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custos totais do festival 826 , fazendo-se, assim, necessária a participação de outros
agentes capazes de financiar o restante do projeto. Os sujeitos que seriam, então,
fundamentais para a concretização do projeto inicial do Rock in Rio eram as marcas
patrocinadoras, capazes de investir altas cifras e viabilizar o festival. Courtés e
Greimas 827 definem manipulação por “uma ação do homem sobre outros homens,
visando a fazê-los executar um programa dado”; assim, é possível afirmar que o
primeiro programa narrativo diz respeito à ação de Medina e a produção do Rock in Rio
agindo sobre potenciais marcas patrocinadoras a fim de concretizar o evento. A
narrativa da manipulação – que convencionamos chamar de estratégia, seguindo as
concepções dos regimes de sentido e de interação de Landowski 828 – é definida por
Fiorin a partir de uma sequência canônica que compreende quatro fases: a manipulação,
a competência, a performance e a sanção – em ordem de pressuposição lógica829.
Na primeira fase, a de manipulação, “um sujeito age sobre outro para levá-lo a
querer e/ou dever fazer alguma coisa” 830. Diante do diretor de marketing da cerveja
Brahma, primeira marca potencial a assumir o papel de patrocinadora do festival,
Roberto Medina teve a oportunidade de apresentar o projeto que desenvolvera e
persuadir o patrocinador, pois, para que de fato houvesse a adesão da marca ao festival,
ele precisaria estar convencido do seu potencial e dos benefícios que obteria dessa
relação. Nesses primeiros passos, os organizadores do Rock in Rio já começavam a se
moldar como um destinador forte, que opera pelo /fazer-crer/ para /querer-fazer/ e
/fazer-fazer/, posicionando-se como sujeito ativo em interações estratégicas da ordem da
junção. De acordo com as definições propostas por Landowski831, modalizar um sujeito,
que se revela como destinatário, por parte do destinador, a /querer-fazer/ algo e aceitar
um contrato proposto por esse mesmo destinador – que envolve um objeto, o qual é
investido valor pelo destinador, definido como objeto de valor – é pressuposto do
regime de estratégia, no qual o destinador-manipulador é capaz de levar o destinatário a
atuar num sentido determinado.

826

CARNEIRO, L. F. Rock in Rio: A história do maior festival de música do mundo. Rio de Janeiro:
Editora Globo, 2011.
827
COURTÉS, J; GREIMAS, A. J. Op. cit., p. 300.
828
LANDOWSKI, E. Interações arriscadas. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2014.
829 FIORIN, J. L. Elementos da Análise do Discurso. 15ª edição. São Paulo: Contexto, 2013
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FIORIN, J. L. Op. cit., p. 29.
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Garantir patrocínios que viabilizem o festival financeiramente era a razão da
articulação de dois sujeitos832: Medina, destinador, e Brahma, destinatário e possível
patrocinador. A força-tarefa de Medina e sua equipe foi de convencer a marca do
potencial do Rock in Rio que poderia resultar em benefícios para a marca – entre elas, o
“privilégio” de ser a única cerveja disponível no festival, o que garantiria uma venda
bastante substancial do produto. Assim, é possível dizer que existe um programa
narrativo em que o sujeito Medina, em uma conduta estratégica previamente definida,
fez o sujeito Brahma entrar em conjunção com o projeto do Rock in Rio, aqui dado
como objeto de valor, na expectativa de que este acate o que Medina propõe. Assim,
sugere-se que o programa narrativo, definido como “um enunciado de fazer que rege
um enunciado de estado”833 , detalhado seja:
PN = [S1 (Medina) -> (S2(Brahma) ∩ Ov (Rock in Rio)]
A equipe do festival idealiza um evento atrativo o suficiente para persuadir e
convencer aqueles que lhe são interessantes para assumir o papel de patrocinador. Por
trás dessas ações, existe uma intencionalidade do sujeito destinador que pretende
conjungir o destinatário ao objeto de valor, o próprio Rock in Rio, que assim o faz. A
possibilidade de ser um produto único a disposição do público estimado em 1,5 milhão
de pessoas, no caso da cerveja Brahma, é bastante tentadora à marca, que, dotada de um
/poder fazer/, que define a fase de competência definida por Fiorin834 , materializado em
forma de investimento monetário, finda por acatar o patrocínio. Essa mudança de um
estado a outro, de marca não-patrocinadora para marca patrocinadora, é o que sintetiza a
fase da performance.
A última fase da sequência canônica é a da sanção, na qual “ocorre a constatação
de que a performance se realizou e, por conseguinte, o reconhecimento do sujeito que
operou a transformação” 835 . O reconhecimento por parte do Rock in Rio viria da
presença de público de mais de 1,5 milhão de pessoas em um espaço no qual seu
832
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produto estaria disponível para venda. De acordo com Landowski 836 , a eficácia da
persuasão dá-se pelo compromisso do manipulador de retribuir o sujeito manipulado
que, em sua competência e autonomia, é capaz de avaliar os valores e as vantagens da
transação oferecida pelo manipulador. Com certeza a avaliação, por parte da Brama, da
oportunidade de ser a única cerveja a disposição de um público amplo é bastante
positiva principalmente no que se diz respeito a resultados financeiros.
Como já mencionado, conquistar marcas a fim de patrocinar o Rock in Rio é
apenas uma das sequências de programas narrativos no discurso complexo desse
destinador. O grande objetivo do destinador Rock in Rio, nos antecedentes da edição de
1985, que começava a desenhar sua própria história naquele ano, era, de fato, fazer
aquele festival concretizado, o que necessariamente dependia de uma sucessão de fatos
para que fosse efetivado – entre elas, atrair um público massivo e marcante, conquistar
patrocínios e contratar artistas que tocariam no evento. Se considerarmos “concretizar o
festival Rock in Rio” como programa narrativo principal, pode-se dizer que ele, junto
de outros, compõe programas complexos e hierarquizados, ainda que seja o de base que
sustente o discurso do evento em 1985. Esse programa é importante na análise da
diacronia da construção dessa identidade pois pressupõe todo o fazer posterior do
destinador que se constrói ao longo de seus 30 anos de história.
Assim, define-se a hierarquia desse programa principal, ou de base, e dos
programas secundários, ou de uso, que aquele pressupõe837, como:
PN1 de base = concretizar o festival Rock in Rio
PN2 de uso = atrair o público ao Rock in Rio
PN3 de uso = contratar artistas atrativos que tocariam no Rock in Rio
PN4 de uso = conquistar a mídia global para comunicação do Rock in Rio
PN5 de uso = conquistar patrocínios que viabilizem financeiramente o Rock
in Rio
PN6 de uso = ter um projeto atrativo do Rock in Rio
Observa-se nos programas narrativos acima elencados o encadeamento dessas
ações; são pressuposições para a realização do programa de base, ou a concretização e
realização do festival. Mas elas também revelam uma pressuposição da anterior para a
836
837
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realização da seguinte: pode-se dizer que para concretizar o Rock in Rio, é necessário
atrair o público ao festival; para atrair o público, é necessário contratar artistas atrativos
que tocariam no evento e assim sucessivamente. Nota-se, portanto, que, ainda que sejam
programas narrativos definidos de forma isolada, o encadeamento acima revelado
comprova a tese de Fiorin: considerando que em cada um desses programas existe uma
competência, é nela que se encaixa um próximo programa narrativo838. Pegando como
exemplos os PN1 e PN2, podemos dizer que para que o Rock in Rio se concretizar, é
necessário atrair o público. Portanto, a atração do público é a competência necessária
para se fazer o evento. Mas, para garantir a presença de público, é necessário contratar
artistas, sendo que, nesta, a contratação dos artistas é a competência.
Ao longo de seus trinta anos de história, a junção de marcas patrocinadoras ao
objeto de valor, o festival Rock in Rio, adquiriu novas dinâmicas. Os modos pelos quais
as marcas patrocinadoras constroem discursos a fim de gerar sentido para elas, para o
público e para o próprio Rock in Rio se dão pela apropriação do espaço promovido pelo
festival, em seu momento de acontecimento e, também, antes e depois, sempre no
intuito de se conectar com o consumidor para além da venda de seus produtos. As
dezesseis edições do Rock in Rio não apenas revelam a longevidade do festival e a
maturidade da marca, mas, inclusive, o papel de protagonismo que as marcas passam a
assumir.
No momento da primeira edição em 1985, marcas patrocinadoras, destinatárias
que aderem ao objeto de valor, assumiam o papel temático principal de financiadoras,
beneficiando-se de uma doação de competência por parte do Rock in Rio, o que as
permitiam gozar do espaço por ele criado no objetivo de vender seu produto para
aqueles que lá estavam. Já a partir de 2011, elas tomam o evento também como “seu”, e
a mesma doação de competência compete a ela a oportunidade de criar seus próprios
discursos, de forma a realizar a performance da interação com o público presente;
discursos esses carregados de sua própria identidade e conteúdo, mas que tantas vezes
se confundem com o do próprio Rock in Rio.
O que justifica essas mudanças na relação entre marcas patrocinadoras e festival
são as transformações contemporâneas no que diz respeito às estratégias
mercadológicas de marcas e anunciantes, que revelam seu novo papel temático que
extrapola o de investidor: junto do Rock in Rio, elas criam e promovem discursos
838
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pertinentes a sua comunicação, beneficiando-se de valores intrínsecos ao festival para
também propagar-se pela ambiência que aquele cria. Uma das razões dessas
transformações é explicada pela Economia da Experiência, como postulam Pine &
Gilmore839. Diante de um mercado concorrido em plena era do consumo, as marcas
conduzem suas reinvenções no intuito de se conectar emocionalmente com
consumidores e potenciais consumidores, promovendo, assim, experiências que
extrapolam os limites das funcionalidades e serviços agregados aos produtos. Através
de conexões sensíveis, as marcas acreditam oferecer ao seu público determinados
valores agregados que justifiquem a escolha por tal marca em detrimento da outra.
Dessa forma, torna-se nítido o novo papel temático que as marcas que aderem ao
objeto de valor adquirem; no programa narrativo promovido pelo Rock in Rio a fim de
conquistar marcas patrocinadoras, a tentação – na qual, segundo Fiorin , “o manipulador
propõe ao manipulado uma recompensa, ou seja, um objeto de valor positivo, com a
finalidade de leva-lo a fazer alguma coisa” 840 – não diz respeito apenas ao grande
público presente que pode adquirir seus produtos, mas, inclusive, de com eles se
conectar de forma autêntica e sensível. A doação de competência às marcas pelo Rock
in Rio é a mesma em qualquer edição do festival, mas é como elas se apropriam disso e
realizam sua performance de interação com o público, reverberando a si próprias e
estimulando a conexão marca-público, que pode determinar seu papel como destinador,
ao alinhar-se com o Rock in Rio e compor, com ele, um destinador complexo,
pertinente à edições atuais do festival.
Os primeiros passos de Medina e sua equipe em prol da concretização do Rock
in Rio foi regida por programas narrativos que regulassem a tomada de decisões e os
riscos admitidos na adesão de marcas patrocinadoras ao festival. Evidentemente,
incertezas sempre existiam, mas, para isso, a estratégia da persuasão os guiava de forma
a ter certo controle daquilo que dependia do poder de decisão dos destinatários. Houve
contratempos, dado o próprio risco inerente ao regime da estratégia, que por vezes
demandavam da equipe de produção do festival outras formas a fim de conjungir outros
sujeitos ao objeto de valor. Uma dessas situações foi a demora na contratação dos
primeiros artistas que, sabendo do histórico nada favorável do Brasil no que diz respeito
ao tratamento dispensado, desacreditavam no potencial do festival.
839
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A virada de jogo aconteceu quando, ao seguir a orientação de um empresário,
Medina, que recentemente conquistara o patrocínio da Brahma e Rede Globo – sendo
esta último o destinador midiático, responsável pela transmissão ao vivo dos shows e
que sanciona o festival –, ofereceu um coquetel para a mídia americana com o objetivo
de apresentar o projeto, que rapidamente conquistou a primeira capa dos principais
jornais, noticiando que “o maior festival de música da história seria realizado no Rio de
Janeiro, nos primeiros dias de 1985” 841 . Tal anúncio, importante na construção da
atratividade do evento, fortaleceu a imagem do Rock in Rio e, rapidamente, vieram os
primeiros contratos com artistas que tocariam no evento: Ozzy Osbourne e Queen. Após
essas bandas, segundo Carneiro, “foi uma avalanche. Se os ingleses do Queen, a maior
banda de pop-rock do planeta da época, avalizavam o evento, quem mais teria
dúvidas?” 842 . Nesse breve relato, identifica-se que a guinada se deu quando o
destinador, Rock in Rio, conseguiu fazer outro importante destinatário aderir ao objeto
de valor – nesse caso, a mídia norte-americana, que sucedeu a adesão dos
patrocinadores Brahma e Rede Globo.
A reverberação das performances icônicas
Não por acaso, o Rock in Rio atribui grande importância a artistas que
fortaleçam o festival, por isso foram tão valiosas as primeiras contratações. A inclusão
de artistas Ozzy Osbourne e Queen na escalação das apresentações ao vivo não apenas
revelavam o aspecto ambicioso do festival, mas anunciavam, em 1985, o seu impacto e
a força de marca que viria a se construir.
Conquistar artistas de magnitude não foi tarefa fácil. Assim como nas narrativas
de adesão de marcas patrocinadoras, foi de estratégias que o Rock in Rio se muniu para
seduzi-las e convencê-las de seu potencial. Se em um primeiro momento o festival
deparou-se com inúmeras recusas, foi o fato dele se fortalecer, como destinador, a partir
da adesão de sujeitos como Brahma, Rede Globo e a mídia norte-americana, que
influenciaram diretamente na mudança decisiva de alguns artistas. Foi o caso da banda
Queen que, primeiramente, se negou a participar por não acreditar que o festival seria
possível, mas voltou atrás de sua decisão ao ver o Rock in Rio estampado na mídia
estrangeira e após um segundo contato com Medina e sua equipe. Se considerarmos,
841
842

CARNEIRO, L. F. Op. cit., 2011, p. 27.
Idem, p. 27.

Anais Eletrônicos . 540

portanto, Medina como destinador, Queen como destinatário e Rock in Rio como objeto
de valor, sugere-se o seguinte programa narrativo:
PN = [S1 (Medina -> (S3 (Queen) ∩ Ov (Rock in Rio)]
A notação é similar àquela sugerida para o discurso de adesão da Brahma ao
festival, mas, além de, nessa, o sujeito destinatário ser a banda Queen, é no contexto em
que moram suas peculiaridades. Entende-se contexto por “conjunto do texto que
precede e/ou acompanha a unidade sintagmática considerada e do qual depende a
significação”843, sendo, portanto, necessário abordá-lo quando da análise de algum texto
ou discurso. São poucos os relatos que revelam, de fato, qual o tipo de argumento usado
por Medina para convencer a banda de participar do evento, mas, dados alguns aspectos
do artista quanto do destinador, é possível chegar a algumas conclusões. A banda
Queen, uma das poucas do headline de 1985 que já passara pelo Brasil em datas
anteriores ao evento, era uma das mais populares do mundo. Nas décadas de seu
sucesso, 1970 e 1985, era pouco comum que artistas de tamanha abrangência
conseguissem excursionar e levar suas turnês para outros países além dos da Europa e
da América do Norte, por questões técnicas e, principalmente, financeiras. Dessa forma,
grande parte da sua popularidade limitava-se à experiência reprodutiva de registros por
parte dos fãs.
O artista em ato, durante sua performance, é a concretização de um imaginário
criado a partir da audição de seus registros fonográficos, imagéticos – registros esses
que definem uma distância entre artista e audiência. Os shows são a oportunidade dos
artistas reduzirem essa distância e trazer o público, os fãs, mas próximos do que eles são
– ainda que essa aparente percepção, por parte dos fãs, de que os artistas “são reais” seja
apenas por uma performance que os aproxima em co-presença, mas que não reduz a
distância dos papéis temáticos do sujeito-artista e sujeito-público. O artista em cena,
durante suas performances, constrói continuamente imagens de si que compõem o seu
papel. Sendo ele carregado de figuratividade, é, uma “tela do parecer” 844 . Se “todo
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parecer é imperfeito”845 por ocultar o ser, pode-se dizer que o que o fã vê no palco é,
portanto, o simulacro do artista, cujo efeito de sentido, para o público, é o de “ser real”.
Participar de festivais como o Rock in Rio é a oportunidade desses artistas
extrapolarem a experiência da audição ou visualização de seus registros, encurtarem
essa distância física entre eles e o público e dar a ele a sensação de “estar junto”, sendo
essa, talvez, a razão pela qual as pessoas vão até shows de música ao vivo e festival:
para conferir, com seus próprios olhos, que seus ídolos, de fato, existem naquele papel
que constroem.
Uma rápida análise do contexto da banda permite sugerir que os tipos de
manipulação para fazer o Queen aderir ao Rock in Rio tenham sido sedução e tentação.
Se, no discurso, a transformação da competência modal do destinatário, no caso o
artista, conjunge a um /querer fazer/, diz-se que são do tipo sedução ou tentação846. O
Rock in Rio, no seu desejo de ter o grupo entre os artistas a se apresentarem no festival,
acentuou a tentação de tocar para um público amplo que não se limitava apenas aos
presentes, mas, também, àqueles que assistiriam ao show pela transmissão televisiva,
realizada por um outro destinatário, a Rede Globo, que adere ao seu objeto de valor e
passa também a sancionar o festival, como uma oportunidade inclusive de se revelar
para outros públicos e expandir o seu alcance. Para o Queen, assim, conclui-se que foi
através da proposta de uma de um objeto de valor positivo847 que adere ao Rock in Rio
– ou seja, é a tentação de “ter” um público ampliado pela sua participação no festival.
Mas não apenas por isso. De acordo com o autor, se o manipulador leva o sujeito a fazer
algo, transformando seu estado de forma a manifestar um juízo positivo sobre a
competência do manipulado, há uma sedução”

848

. Podemos considerar que a

competência do Queen é ser popular; se, para o Rock in Rio, a ideia da banda tocar na
Cidade do Rock era positiva principalmente pelos valores que atribuiria ao festival e
pela possibilidade de atrair muitas pessoas a comparecerem ao evento, reiterar sua
popularidade e sugerir uma abrangência ainda de seu sucesso caso aceitassem participar
do festival foi crucial nessa conquista – sendo assim, portanto, uma sedução pela
exaltação do “ser” popular.
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Não por acaso, foi no Rock in Rio que aconteceu um dos momentos mais
memoráveis da banda, segundo ela própria849: a performance de Love Of My Life, em
que o público assume a voz de Freddie Mercury por quase toda a canção e causa na
banda um grande espanto e admiração ao assistir o seu coro.850 Brian May, guitarrista
da banda Queen, em entrevista durante sua passagem pelo Rock in Rio de 2015, afirma
que “essa é uma coisa especial. Foi o Brasil que meio que descobriu essa música. Se tornou
um hino aqui no país. (...) A lembrança principal que levo até hoje”851, após Adam Lambert,
atual vocalista que se agrupou aos integrantes remanescentes para formar Queen + Adam
Lambert, compartilhar que, segundo os outros integrantes que viveram aquele momento em
1985, “o público do Brasil é o melhor do mundo”852.
O depoimento de outros sujeitos da construção do Rock in Rio, a Rede Globo, que
afirma, trinta anos depois, que “o Queen foi a maior atração do Rock in Rio em 1985”
(FANTÁSTICO, 2015), mesmo quando lá performaram artistas como AC/DC, Ozzy
Osbourne, Yes e Iron Maiden, igualmente populares naquele momento, é a prova da
transformação pela qual a banda passou em 1985. Se não fosse aquele momento
emblemático, tal afirmação jamais existiria; e se não fosse o seu valor para o Rock in
Rio, ela não seria convocada novamente para compor a edição comemorativa do festival
em 2015, dado que a sua identidade, de 1985 a 2015, é transformada principalmente por
aquela performance daquela canção. O retorno da banda para a edição de 2015, assim
como para a que ocorrera em Lisboa no mesmo ano, revela uma dupla sanção: por parte
do Rock in Rio, que não apenas qualifica positivamente a performance como
“apoteótica” e “uma verdadeira antologia de quase todos os estilos do rock” 853, tanto
por parte do Queen, que, ao retornar, assume outro papel temático, deixando de ser
meramente destinatário e enunciador para ser sujeito desse destinador complexo,
materializando como lembrança do festival que é convocada pelo Rock in Rio para
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construir seu objeto de valor. Fora, de fato, uma revisitação àquele show que marcara a
história do festival que celebrava a sua memória e a construção de uma marca que
irrompia os limites físicos do evento.
Considerações Finais
Nota-se que, ao longo de sua história, o Rock in Rio fortemente se constrói –
tanto como marca quanto destinador. Se, em 1985, os riscos inerentes das interações
compreendidas entre Roberto Medina e seus destinatários, potenciais marcas
patrocinadoras e bandas, podiam colocar em cheque a própria realização do Rock in
Rio, hoje é a sanção de cada um desses sujeitos aderidos ao festival que confirmam seu
potencial e a ele creditam sua força.
Um dos principais indícios desse “reconhecimento” está na mudança dos papéis
temáticos dos sujeitos antes tidos apenas como destinatários, que, também em
consequências das novas dinâmicas do mercado de consumo, ressignificam essas
relações de forma a tirar maior proveito do “estar” do festival, tornando-se assim
protagonistas na construção do ambiente em que também é destinador de seus próprios
discursos - discursos esses que, nas edições mais recentes do festival, propõem novas
interações e ressignificam as antigas, como se o festival por ele próprio fosse um
organismo capaz de estimular constantemente essas interações entre os que julga serem
os sujeitos dos espetáculo que promove: as bandas, as marcas patrocinadoras e, é claro,
o público presente.
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SEMIÓTICA DO POLÍTICO E DA POLÍTICA
Maria Paula Piotto da Silveira Guimarães (CPS – PUC:SP)

Lula, no corpo político, um ato de fé

Lula, in the body politic, an act of faith

Resumo: O presente estudo se propõe a analisar a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva, protagonizado
por Lula, de operário da indústria da metalurgia à presidente da República Federativa do Brasil e
circunscreve nesta etapa da investigação os modos de presença de Lula na Presidência e sua escolha
peculiar de portar chapéus. À luz da gramática narrativa legada por Algirdas Julien Greimas, arcabouço
teórico e metodológico da Semiótica Discursiva, e dos desdobramentos realizados por Eric Landowski,
esta investigação abarca um corpus de imagens fotográficas e videográficas de circulação midiática e tem
como visada depreender a política do Lula com o qual o Brasil e o mundo se colocam face à face. Das
quase quatro décadas que separam o ex-líder sindical do ex-presidente da República, tomadas sob a
perspectiva do parlatório do Planalto Lula é hoje um ato de fé.
Palavras-Chave: Corpo 1. Política 2. Figuratividade 2. Presença 3. Visibilidade 4. Regimes de interação
e de sentido 5.
Abstract: The present study proposes to analyze the trajectory of Luiz Inacio Lula da Silva, played by
Lula, as a worker of the metallurgy industry to the president of the Federative Republic of Brazil, and
circumscribes at this stage of the investigation Lula's presence in the Presidency and his choice
characteristic of wearing hats. In the light of the narrative grammar bequeathed by Algirdas Julien
Greimas, theoretical and methodological framework of Discursive Semiotics, and the developments made
by Eric Landowski, this investigation encompasses a corpus of photographic and videographic images of
media circulation and its aim is to understand Lula's politics with which Brazil and the world faces face to
face. Of the almost four decades that separate the former union leader from the former president of the
Republic, taken from the perspective of the Lula plateau Parliament is now an act of faith.
Keywords: Body 1. Politics 2. Figuration 3. Visibility 4. Presence 5. Regimes of interaction and sense 5

“(...) e que ele pareça, ao ser visto e ouvido, todo piedade, todo fé, todo integridade, todo humanidade,
todo religião – de resto, parecer possuir esta última qualidade é o que há de mais necessário. Os homens em geral
julgam mais com os olhos que com as mãos; porque todos são capazes de ver, mas poucos, de sentir; todos veem
aquilo que você parece, poucos tocam aquilo que você é; e estes poucos não ousam opor-se à opinião de muitos, que
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contam com a majestade do Estado para defendê-los; enfim, nas ações de todos os homens, especialmente nas dos
príncipes, quando não há juiz a quem apelar, o que vale é o resultado final”854.

A narrativa de um sujeito que atravessou do nordeste ao sudeste do Brasil, um
caminho ordinário para muitos porque, a despeito das dimensões continentais do país, é
encetado pela desigualdade. Numa ponta, a vida miserável, na outra, a oportunidade da
vida, de modo que a busca é a única coisa que resta quando já não se tem quase nada. A
exemplo do que acontece nas narrativas dos contos maravilhosos, esse percurso
migratório também contempla a falta, e não é a perda do sapatinho de cristal, e
transformações, que não contam com o beijo de um príncipe que salva do sono da
morte, antes, a formação de um principado.
O documentarista João Moreira Salles, em artigo855 publicado no dia 9 de março
de 2016, portanto, cinco dias após a condução de Lula à Polícia Federal, assume um
ponto de vista relevante quando escreve que:

(...) Elas [uma seleção de fotos] variam de lugar a lugar, mas o motivo se
repete: Lula sobre galhadas de braços que se estendem para tocá-lo, como nas
romarias. É a retórica do herói do povo, feliz junto aos seus, nos quais busca
as energias para a luta política. Sem dúvida um contraponto legítimo à
narrativa visual dos veículos da grande imprensa, nos quais Lula em geral
aparece isolado (eis um uso político das fotografias e, como se verá, das
lentes), seja de cabeça baixa, seja de rosto crispado, a demonstrar raiva,
quando não fúria856.

Sabe-se que esse querer ser visto de Lula sob a “galhada de braços” constitui
também uma escolha política, faz parte de um modo de presença contagioso e que,
reiteradas vezes o Lula, presidente da República, lançou mão não só desse artifício
como de pequenos delitos857, cônscio de que os fotógrafos de plantão o flagrariam858,
dito de outra forma, o expediente habilidoso de sensibilizar engendra uma estratégia
manipulatória de Lula.
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Ainda dentre as imagens que compõem a matéria de Salles há o excerto de um
vídeo documental859 que dá conta da presença de Lula numa reunião sindical no Estádio
da Vila Euclídes, em São Bernardo do Campo, em 1979. Ao analisar o fragmento este
documentarista descreve:

(...) Os operários ocupam a praça à espera da fala do líder. Ele está lá, mas a
massa não o vê. Surgirá, todos sabem, no terraço elevado que dá para a praça,
espécie de parlatório improvisado onde outros sindicalistas já discursam.
Lula aguarda a hora. Está recuado, a uns dez passos do guarda-corpo,
invisível à multidão. A câmera de Adrian Cooper o mostra de corpo inteiro.
Veste uma camisa estampada de manga comprida e fuma. Tenso, porque
seria irresponsável não estar, e determinado, porque o desenlace dependerá
dele, parece ter plena consciência de que este é um momento histórico do
qual é ele o protagonista.
Alguém lhe diz qualquer coisa ao pé do ouvido; Lula responde com duas ou
três palavras. Outro vem com o braço estendido e o enlaça estreitamente;
Lula inclina a cabeça e ouve uma recomendação que logo descarta com um
meneio firme, afastando o braço do companheiro. Até o plano terminar,
quase um minuto depois, ninguém mais lhe dirá coisa alguma.
Aos 34 anos, Lula exala autoridade, não hierarquia. Num gesto que só pode
existir entre iguais, alguém puxa sua mão e acende um cigarro no dele. Lula
nem olha. Mantém os olhos fixos na direção de onde chega o rumor da
multidão. Todos se agitam à volta dele, satélites sob efeito de seu campo
gravitacional. Lula, ele próprio, não sai do lugar. Embora cercado de
companheiros, nessa hora grave é um homem sozinho. Nada chama mais
atenção do que isso860.

Essa pequena narrativa realizada por Lula guarda a compleição de um rito de
passagem. No deixar de ser um corpo presente entre os seus companheiros do sindicato,
no sair da introspecção e no se colocar na instância do eu-tu com os operários grevistas
está contido o mise en scène de Lula. Um corpo político que surge na tribuna como uma
entidade, espera o instante em que é fortemente aclamado e começa a discursar para a
multidão. Ora, esta vivência não sela uma espécie de fratura861?

1 O Planalto como parlatório

Ao tomar posse como presidente da República no dia 1º de janeiro de 2003, Luiz
Inácio Lula da Silva estava concretizando o que cerca de 53 milhões de brasileiros
sancionaram nas urnas. A imagem do ex operário recebendo das mãos do sociólogo
Fernando Henrique Cardoso a faixa presidencial na cerimônia de transmissão do cargo
859
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vai se constituir emblemática, no entanto, é apenas um dos muitos ornamentos que vão
compor o discurso midiático como síntese desse dia de glória. Destaca-se que a
expressão ornamento aqui tem fundamento em Fiorin, quem, ao escrever sobre “A
dimensão figurativa na retórica”, ensina que:
(...) o sentido inicial de ornatus em retórica não era “enfeite”, mas “bem
argumentado”, “bem equipado para exercer sua função”, o que quer dizer que
não há uma cisão entre argumentação e figuras, pois estas exercem sempre
um papel argumentativo. O ornatos no dizer de Vieira é a ordem das estrelas,
“mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça favor” (= enfeite). A
Retórica a Herênio diz que a ornamentação serve para realçar, enriquecer
aquilo que se expõe (Exornatio est, qua utimur rei honestandae et
conlucupletandae causa, confirmata argumentatione (n, 28, p. 118). Não
podemos esquecer-nos de que a palavra argumento é formada com a raiz
argu-, que significa “fazer brilhar, cintilar” e que está presente nas palavras
portuguesas argênteo, argentário, argente, argentar, argentaria, argentífero,
todas provindas do latim argentum, “prata”. O argumento é o que realça, o
que faz brilhar uma ideia.862

A chegada de Lula ao Palácio do Planalto coroa um percurso figurativo que
guarda na subjacência vários papéis actanciais. O menino pobre é o migrante nordestino
filho de mãe de oito filhos que tem de prover sozinha a subsistência da família que o pai
abandonou. O rapaz que adquire formação profissional e ingressa no serviço da
indústria é o operário que tem a mão mutilada numa prensa mecânica e, ao receber
atendimento médico só horas depois do acidente, é um “um peão metalúrgico fedendo a
graxa”863 que tem o dedo inteiro arrancado pelo médico. O jovem que se enamora e se
casa, mas que perde a mulher e o primeiro filho no parto é o viúvo porque “ela morreu
como morre (sic) milhares de brasileiros hoje por...” 864 . Ao examinar, ainda que
brevemente, o excerto de um discurso de cunho publicitário 865 do Lula candidato à
Presidência da República, menos importante do que precisar quando Luiz Inácio se
tornou Lula, e essa transmutação talvez seja mesmo da ordem de um dito espírito de
liderança e carisma que o conduziram de membro do sindicato à consagração como
dirigente sindical, é o fato de se deparar face à face com as marcas de sua maturidade
política. O processo de transformação do líder sindical em líder partidário culmina no
Lula que se dá a ver agora de cabelo e barba grisalhos e bem aparados, de impostação
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serena, de gestos comedidos, que se articulam ora com olhos marejados, ora com uma
inclinação de cabeça que alude ao acanhamento ou a um sorriso largo de regozijo, à
medida que ele enceta uma espécie de depoimento na condição de filho de uma heroína
nordestina desterrada e afirma: “eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter uma
profissão, eu fui o primeiro a ter uma casa, eu fui o primeiro a ter uma televisão, eu fui
o primeiro a ter um carro”866. Nesse viés, Lula, a despeito de todas as vicissitudes,
sempre prodígio, vai se construindo como o primeiro operário, filho do Brasil, que é
sujeito qualificado para assumir o posto mais alto do país porque a sua trajetória até
então dá prova disso. De certo modo é o “menino pobre que, com trabalho ingente,
torna-se muito rico”867 e, longe de parecer o “sapo barbudo” das candidaturas anteriores,
mas também sem qualquer pretensão de ser príncipe, Lula é a cara do Brasil justamente
porque contrasta e assemelha-se. E é essa narrativa que é reiterada quando Lula,
presidente eleito, ao tomar posse no Congresso Nacional, conclui a sua fala afirmando
categoricamente:

O que nós estamos vivendo hoje, neste momento, meus companheiros e
minhas companheiras, meus irmãos e minhas irmãs de todo o Brasil, pode ser
resumido em poucas palavras: hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo
mesmo. Agradeço a Deus por chegar até aonde cheguei. Sou agora o servidor
público número um do meu país. Peço a Deus sabedoria para governar,
discernimento para julgar, serenidade para administrar, coragem para decidir
e um coração do tamanho do Brasil para me sentir unido a cada cidadão e
cidadã deste país no dia-a-dia dos próximos quatro anos. Viva o povo
brasileiro!868.

É nesse aqui e agora que o Lula líder sindical e o Lula líder partidário dão lugar
ao Lula líder de governo. Uma liderança que, ao assumir seu lugar de fala, instaura na
relação entre o governante e os governados a presença de um Deus que medeia, um
destinador maior ao qual se atribui a graça de ter alcançado a glória e no qual se
deposita a esperança de descrever uma trajetória exitosa. Lula, então, alude à profecia
do retorno, afinal “é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo”, do Brasil que é ele,
Lula, do Brasil que é o povo brasileiro – um só corpo presente nesse “o que nós
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estamos vivendo hoje, neste momento”! E, de novo, Lula é um filho prodígio, “o
servidor número um” do país que retorna, ou, em outras palavras, aquele que volta, em
nome de uma entidade superior, para promover a salvação. Esse ato enunciativo pode
ser melhor compreendido quando se recorre à Landowski, que é quem ensina, ao
postular um “princípio explicativo, que permita esclarecer em termos racionais o que,
efetivamente, nos ‘leva’ à confiança ou à esperança, ‘mais do que a lógica nos
autoriza’”, que:

Três actantes nela se acham envolvidos: a) o objeto sobre o qual repousa o
“crer” (ou a “dúvida”): problema da verossimilhança; b) um primeiro sujeito,
que, encarregando-se do exercício de um fazer “persuasivo”, deve ao mesmo
tempo, enquanto enunciador, “querer” e “poder ser acreditado”: problema de
credibilidade; c) enfim, um enunciatário, sujeito do fazer “interpretativo”,
igualmente dotado de uma competência, pois, para crer, é preciso ainda o
“querer” e o “poder”: problema de credulidade (não emprestando aqui, é
claro, nenhuma nuança depreciativa a esse metatermo) 869.

Independente da figura do salvador, o Lula governante provou ser um sujeito
competente para exercer um mandato de quatro anos, realizou uma performance tão
bem sucedida que, candidato à reeleição, foi reconduzido ao cargo para um segundo
mandato. Se os oito anos do seu governo contaram com crescimento econômico e
reformas sociais importantes, é inegável que as investigações do Mensalão870, ainda no
primeiro mandato, sem atingir diretamente o presidente, derrubaram homens fortes de
seu governo. Contudo, não afetaram o seu capital político, de modo que a figura
magnânima de Lula não só cumpriu um segundo mandato como elegeu Dilma Rousseff,
a primeira mulher a ocupar a Presidência da República do Brasil que, na sequência,
também foi reeleita para um segundo mandato.
É obvio que a década que o Partido dos Trabalhados se manteve à frente do
governo não pode ser reduzida apenas à figura de Lula, quer seja tomada sob a pecha do
populismo, como insistem os seus opositores, ou promotora de transformações sociais
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imprescindíveis, como proclamam os seus simpatizantes. Contudo, saltam à vista a
figura singular do Lula governante e o modo como ele se dá a ver no governo e, por
isso, este é o escopo que este artigo circunscreve nos parágrafos subsequentes.

1.1 A política com o chapéu do outro

No exercício do seu governo Lula fará uma escolha bastante peculiar: o chapéu.
E parece que o presidente é o tipo do sujeito que só faz escolhas relevantes, por
exemplo, para assinar o termo de posse do seu primeiro mandato ele não levou sua
própria caneta, tomou emprestada a do presidente do Congresso Nacional, quem, em
seguida, dando conta do quanto o objeto havia sido ressignificado naquele ato,
ofereceu-o de presente a Lula. É plausível ponderar que por um descuido ou tomado
pela emoção do ritual Lula tenha se esquecido de levar sua própria caneta. Ora, sim, é
possível, ainda que o ato de tomar posse da Presidência da República não seja
experiência dada como ordinária na vida de ninguém, e que, a priori, se não é notado,
não é importante, ou seja, se não é percebido não é valor. No entanto, concernente à
indumentária, Greimas é quem ensina que “(...) Vestir-se é coisa séria e toda a
inteligência sintagmática é empregada neste ato: eis uma sequência de vida “vivida”
como uma sucessão ininterrupta de escolhas e que conduz pouco a pouco à construção
de um objeto de valor”871, daí o relevo de se examinar o quanto o chapéu significa nas
escolhas de Lula.
Ante qualquer contraponto que se apresente, vale rememorar as figuras de
Juscelino Kubitschek e de Getúlio Vargas, dois exemplos de presidentes da República
brasileiros que não só portaram chapéu como podem ser lembrados por usá-lo. O gesto
de Juscelino acenando com o chapéu está intimamente relacionado com os valores de
otimismo e de esperança da política dos “anos dourados” no qual ele queria inscrever o
seu governo, por sua vez, Getúlio, erguendo o chapéu para saudar o povo reiterava a
marca de uma espécie de deferência, do político que tira o chapéu para aqueles que
governa, eis o governo do povo. Colocado em relação, no que concerne à apreensão de
uma marca distintiva do Lula governante, há pelo menos duas variantes a considerar:
não se trata da forma como ele acena ou ergue o chapéu, porque ele não faz isso, mas o
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ato mesmo de portá-lo, e, ademais, o que está em jogo não é o chapéu, mas os chapéus
de Lula.
A fim de estabelecer um ponto de partida para a análise, tem-se a perspectiva de
uma grade de significação dada pela cultura, a partir da qual é possível a apreensão
desse aparato, o chapéu, de um ponto de vista simbólico. Ao examinar o objeto na sua
forma dicionarizada, tem-se que:

(...) O papel desempenhado pelo chapéu parece corresponder ao da coroa*,
signo do poder, da soberania, sobretudo quando se tratava antigamente, de
um tricórnio (v. chifre*). (...) O chapéu, em sua qualidade de peça que cobre
a cabeça do chefe (fr. couvre-chef = “chapéu”, trad. Literal: cobre-cabeça),
simboliza também a cabeça e o pensamento. É, ainda, símbolo de
identificação; como tal, assume toda a sua relevância no romance de
Meyrink, O Golem*: o herói tem os pensamentos e empreende os projetos
cujo chapéu está usando. Mudar de chapéu é mudar de idéias, ter uma outra
visão do mundo (Jung). “Usar o chapéu” significa, em francês coloquial
(porter le chapeau), assumir uma responsabilidade, mesmo por uma ação que
não se tenha cometido872.

Publicadas na mídia impressa de grande circulação e/ou nos principais sites de
notícias brasileiros, as fotografias a seguir compõem um corpo de imagens que dão
conta de um Lula presidente e, em algumas circunstâncias, já ex presidente, que escolhe
usar chapéus. Algumas dessas imagens foram captadas pelo fotógrafo oficial de Lula,
outras, por profissionais que fazem a cobertura fotojornalística da Presidência da
República. Há pertinência em pensar que se é o fotógrafo do presidente o que se tem é a
imagem de como o Lula quer ser visto, contudo, não é menos plausível que a forma de
se dar a ver também passa pela escolha de Lula. É sabido que a estratégia do corpo
político de Lula873 contempla um fazer manipulatório que visa promover um efeito de
sentido de ruptura com vistas a uma interação sensível, por isso, é importante destacar
que não há qualquer tipo de flagrante na captura dessas fotografias, ao contrário, há
uma flagrante cosmeticidade que perpassa todas elas.
Figura 1 – O líder de governo
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1i

1j

De um lado o Planalto, o lugar de consagração do político, de outro, a política do parlatório: Lula agora é
uma estrela de magnitude aparente e de chapéu.
Fonte: 1a. Ricardo Stuckert /PR. 1b. Dida Sampaio/AE. 1c. Roberto Stuckert Filho. 1d. Fabio-Motta-AE.
1e. Ricardo Stuckert. 1f. Ricardo Stuckert. 1g. Ricardo Stuckert. 1h. Marcelo Sayao/EF. 1i. Ricardo
Stuckert/Instituto Lula. 1j. Ailton de Freitas / O Globo.

O prisma de visão aqui assumido é o do analista e tem como ancilar o artigo
Flagrantes delitos e retratos874, no qual Eric Landowski, ao analisar uma seleção de
imagens do território publicitário e político, coletadas do discurso midiático, constrói
uma tipologia que dá conta de quatro dimensões do retrato, a saber: mimética,
hermenêutica, cosmética e estética. Parte-se da premissa, e sempre de acordo com o que
ensina este semioticista, que se o retrato na sua “dimensão mimética” é da ordem da
identificação, do “reconhecimento”, ao passo na “dimensão hermenêutica” contempla
um “flagrante delito”, que é o escopo de um fazer interpretativo ou da “busca de
conhecimento”, enquanto que na dimensão estética destaca a poética da imagem, a
priori,

é

na

“dimensão

cosmética”,

que

se

distingue

por

“efeitos

de

‘desconhecimento’”, que as imagens do corpo político de Lula, circunscritas das figuras
1a a 1j, ambas inclusive, podem ser categorizadas. Sob esta premissa, a escolha do
adereço, o chapéu, e também da vestimenta, visam que tipo de ocultação?
O cangaceiro, o boiadeiro, o petroleiro, o chefe da tribo, o campesino, o
pantaneiro, o caipira, o turista e o mafioso são algumas das variações figurativas que
revestem um mesmo sujeito, Luiz Inácio Lula da Silva. Sabe-se que ele já foi menino
pobre, líder sindical, líder político e chegou à Presidência da República. Na condição de
líder de governo, assume um novo lugar de fala, e não se trata mais da tribuna do
sindicado, tampouco do palanque partidário. Ao chegar ao Planalto, Lula fará do posto
874
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mais alto da República o seu parlatório. Enunciador competente, à medida que vai
modulando o seu discurso verbal de acordo com o seu enunciatário, observa-se que não
é diferente com o modo como Lula articula a sua visibilidade.
Reconhecer o presidente não basta, é preciso deparar-se com o chefe do cangaço
ou o chefe da boiada (Figuras 1a e 1b). De um lado, o Lampião e sua Maria Bonita, de
outro, o boiadeiro que, ladeado por seus caboclos, se dá a ver enlevado diante do que vê
– a visão do gado? E, salvo o cromatismo que confere um tom de “céu de brigadeiro” ao
momento político, não é muito diferente substituir o chapéu pelo cocar (Figura 1c), as
reses pela tribo e, em lugar de Maria Bonita, o cacique e sua eleita, Dilma Rousseff. Na
orientação da “flauta mágica” empunhada por Virgulino, está lá, com o capacete da
Petrobrás, reiterado no bolso do macacão: o “Presidente Lula” (Figura 1d). Ele, desta
vez não é apreendido numa relação vis à vis, porém, faz ver quem tem o Petróleo nas
mãos e, com as mãos, vai gravando a marca dessa pujança e reiterando que tem o poder.
É inescapável observar a presença de Lula, quer seja na moldura de um rosto
teso (Figura 1e) ou de um sorriso largo (Figura 1f). A figura do líder campesino,
vestindo a camisa vermelha do líder partidário, a despeito de toda gravidade que a
expressão fisionômica possa sugerir ao discurso que não se ouve, é motivo de idolatria
da audiência que fotografa, e é mais, é de tirar o chapéu. De outra parte, ver-se
surpreendido por esse tipo de “Crocodilo Dandee” pantaneiro que vem no primeiro
vagão como motorneiro do trem da alegria e extravasando otimismo. Dois modos de
presença que se constrõem figurativamente como um modo de governar e, de novo,
reiteram o momento político. Da mesma forma, Brasília é uma festa e dá lugar ao
grande arraial da Presidência (Figura 1g), que em matizes cor de rosa vai sendo
conduzida pelo cavalheiro e sua dama que vão puxando a quadrilha, e agora é uma
espécie de “la vie en rose” que dá o tom à política. Se a festa não é na capital, vê-se o
turista (1h), num modo de presença que vem de alhures. Poderia ser o presidente da
República e a primeira dama, mas o ritmo é outro e Lula o acompanha no batuque da
mão. Então, poderia ser o Pierro e a sua Colombina, mas não, familiarizados aos
palanques sabem que esse é profano, nesse lugar Lula e Dona Marisa são estrangeiros.
O Lula presidente da República vai se dar a ver como chefe de Estado,
cumprindo a normativa vestimentar do paletó e da gravata, normalmente quando do
encontro com outros chefes de Estado. De modo recorrente, na sua relação com o povo,
quem vai ser visto é um líder do povo, saído do povo e à imagem e semelhança do
Anais Eletrônicos . 555

povo. Em suma, trata-se de um corpo em dois retratos oficiais, que dispostos em relação
desvelam o homem da política e a política do homem da política ou a manutenção
versus a mudança, o que desvela um sentido de descontinuidade na manifestação e,
possivelmente, de continuidade na imanência. No postulado de Landowski, o conceito
de cosmetização da imagem do sujeito vai ao encontro das normatizações sociais, num
arranjo que visa tornar a aparência do sujeito retratado convergente ao estatuto que ele
ocupa na sociedade. Pelo que, com os retratos aqui elencados não é diferente, uma vez
que eles são da ordem da figuração de um governante “homem do povo” e, a preposição
de Landowski sobre a função de cosmeticidade do retrato oficial é que:
(...) ele trabalha o “perfil” do sujeito retratado — o engrandece, o “embeleza”
se quisermos, ou antes o normaliza — de maneira a tornar sua aparência tão
conforme quanto possível a um cânone de representação da função ou do
estatuto que ele assume na sociedade. Ao impor assim ao indivíduo um
modelo identitário pré concebido, espécie de traje prêt-à-porter no interior do
qual ele deverá se deixar moldar, tal regime iconográfico reserva, por
definição, um lugar apenas marginal para a exploração das singularidades
individuais. É preciso de fato apagar tudo o que possa destoar na pessoa para
que o personagem, elemento de uma classe — política, social, profissional ou
outra —, possa entrar na galeria dos retratos que celebrará “oficialmente” sua
memória (ou, em outra escala, segundo a tradição das boas famílias, no
álbum ou nos porta-retratos decorativos nos ambientes da sala)875.

O caminhante que começou como migrante no pau de arara, ancorou-se no
parachoque de um Fusca nos tempos do sindicalismo, tornou-se estelar no palanque do
partido e ganhou magnitude aparente no Planalto Central, e fez deste o seu lugar de
fala, é surpreendido pelo inesperado. Quando Lula foi diagnosticado com um tumor na
laringe e optou por se submeter ao tratamento com quimioterapia para combater a
doença, o que estava em jogo não era só o risco de perder a voz, mas a perda de pelos
do corpo como resultado da ação medicamentosa. É indiscutível que a ausência do
cabelo, da barba e do bigode significaria a destituição de suas marcas identitárias,
independente da figuratividade que o revestisse. Dito de outra forma, a perda do “clichê
antropométrico”876, marca distintiva em todos os púlpitos a despeito de como estivesse
ornamentado, poderia corroborar um “flagrante delito”, uma outra possibilidade, na
qual a visão do homem debilitado pudesse suplantar o líder vigoroso, talvez o peso da
compaixão na idolatria.
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Dentre as escolhas importantes de Lula está a de posar para o retrato em que
aparece sentado, já totalmente sem cabelo e tendo Marisa Letícia em pé, com o corpo
curvado às suas costas, raspando-lhe a barba e depois, vê-se, será o bigode (Figura 1i).
Dona Marisa é a companheira de uma vida, ela sempre aparece ao lado de Lula na sua
trajetória política, contudo, aqui há um movimento de maior aproximação. Há um corpo
que acolhe e outro que se deixa acolher, não chega a ser uma madona, longe de ser uma
Pietá, mas sem dúvida nenhuma a parceria exemplar na militância, agora, contra o
câncer. Não é exatamente resignação, a entrega de Lula não é da ordem da submissão
ou da decadência física, o efeito de sentido produzido remete à cumplicidade. O
predomínio dos tecidos brancos, que revestem os corpos como um manto, dá a ver um
fazer juntos, é a união na luta contra o câncer, daí o símbolo de um alvo estampado no
peito de Dona Marisa, companheira número um, de novo, a militante. Observa-se que
toda carga cromática contida no conjunto de imagens analisadas até então, deu lugar à
ausência de cor e é ela que marca a passagem, a transformação de Lula. Ao expor-se
vulnerável em “praça pública”, ao desvelar-se numa união de forças que se engaja no
combate à doença, Lula não olha diretamente para ninguém e, do mesmo modo, longe
de qualquer submissão, entrega-se a cumplicidade do olhar do observador como quem
conclama o outro ao engajamento, e esse é o alvo.
Ao descer a rampa no Palácio do Planalto (Figura 1j), tendo Dilma Rousseff um
passo a sua frente com o corpo inclinado e o rosto voltado na sua direção, e um séquito
as suas costas, Lula não tem mais a barba e o bigode, tampouco, o cargo de presidente
da República – Dilma é a sua eleita e, observe-se aqui, ela já o era quando Lula é visto
como o chefe da tribo (Figura 1c). Entretanto, é notório que é ele a presença central do
cortejo e que é para ele que todos estão olhando. Olham-no aqueles que o seguem, os
que estão postados embaixo da rampa e que podem ser vistos através do guarda corpo e,
óbvio, aqueles que o vêem daqui. Importa essa observação, quando se tem em conta que
Lula aparece com o terno e o chapéu pretos, ou seja, na figura de “Dom Corleone” e, no
gesto de quem alisa o lóbulo da orelha com a mão direita, mantém a outra no bolso à
esquerda, se dá a ver um corpo que sugere a malemolência e a altivez que só podem ser
do chefe da máfia. Considerando que por direito Lula não é mais o líder de governo,
como “padrinho” ele de fato faz ver que o é e, neste caso, a questão que se coloca: é
para o povo que ele articula este discurso?
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A flagrante cosmeticidade com a qual Lula se dá a ver desvela que não é preciso
reconhecê-lo em todas essas suas figuratividades para poder reconhecer-se, como um
enunciatário para o qual ele se constrói. O par pressuposto do ato enunciativo, ainda
meio obsedado pelo objeto que Lula empunha como uma flauta mágica (Figura 1a), de
repente se descobre sujeito saído do transe do discurso das imagens ao se deparar com
Lula carregando o estandarte de São Pedro (Figura 1g), e ele, Pedro, apontando para o
céu: dois ícones “religiosos” em presença? Talvez o santo, guardião das portas do céu,
guarde também o segredo que permite desvelar uma outra possibilidade. Tomada do seu
conjunto, a imagem do caipira, que é o modo de presença no qual Lula aparece dando o
ritmo da dança na festa junina, talvez seja a única imagem em o presidente parece o que
efetivamente é e, por isso, digna de confiança, afinal, sabe-se, a ocasião comporta esse
querer e poder vestir-se à caráter. O “à caráter”, então, seria da ordem de um dizer
verdadeiro à medida que constitui uma oposição às figuras do cangaceiro, do boiadeiro,
do cacique, do petroleiro, do campesino, do pantaneiro ou do turista da Sapucaí,
ocasiões em que a presença de Lula comportaria, se não o figurino de um chefe de
Estado, a etiqueta de um líder de governo, contudo, o que está em jogo é questão de fé.
Na perspectiva do conjunto de imagens, na maioria das vezes Lula não é quem
parece ser, por exemplo, parecer um operário da Petrobrás quando se é o presidente da
República. No entanto, é ao deparar-se com o Lula na desconstrução da sua imagem em
ato (Figura 1i) que é possível ter em conta que nesse momento ele publiciza a sua
imagem porque não parece quem é, afinal, Lula é, no mínimo, o presidente da
República vestido de caipira. Daí que, é factível apostar em algo que talvez esteja
oculto, quando Lula não parecendo ser o chefe da tribo ou o chefe da máfia o é, pois,
mesmo não sendo mais o presidente da República, dá a ver que não deixou de ser o líder
do governo. E, nas duas ocasiões, o modo de olhar de Dilma Rousseff é o gesto da
asserção à esse contexto político.
Na recorrente empreitada de assemelhar-se ao homem do povo, sertanista,
operário ou campesino, encontra-se a negação de parecer o chefe de Estado e, aí, a
estratégia de Lula estabelece a relação fiduciária. Sobre isso importa recorrer ao
postulado de Landowski que explica que:

(...) Apostar sobre a existência de Deus talvez não pertença a uma estrutura
absolutamente diferente. A expectativa, a demanda – acompanhada então
pela “prece” – vai de par, aqui também, com a construção (ex nihilo?) do
Sujeito que a satisfará. Mas poder-se-á objetar que se trata de caso limite. No

Anais Eletrônicos . 558

entanto, os mesmos dispositivos parecem também agir em todas as espécies
de situações que nada têm de “metafísicas”. Para ir ao mais banal, se eu (S2),
que necessito de um serviço qualquer, peço a alguém (S1) que o preste –
confiando nele para que a coisa seja feita -, não só estabeleço entre nós dois
uma relação destinador-mandante/sujeito mandatado (para a execução de um
programa determinado), mas ao mesmo tempo, para que eu me fie, é preciso
que eu tenha certa “representação” positiva daquele a quem me dirijo: é
preciso que meu parceiro, S1, se me apareça notadamente, ao mesmo tempo,
como capaz de realizar o que lhe peço e como desejoso de fazê-lo “por mim”
(em outra palavra, como “devotado”) – isto é, mais uma vez, em termos
semióticos, como um sujeito competente. Ora, é claro, essa “representação”,
esse simulacro do sujeito, só eu posso construir, ainda que o “fazer
interpretativo” que exerço antes de tomar a minha decisão – isto é, apostar ou
não na credibilidade de S1 – tome por base e, em certo sentido, sancione o
“discurso persuasivo” (verbal ou outro) que me dirige (explicitamente ou
não)877.

Ao passo que a cosmeticidade do retrato produz o “efeito de não
reconhecimento”, e de fato, as imagens examinadas em seu conjunto ou isoladamente,
tornam mais coerente acreditar que se está em presença de um elenco em desfile, do que
do governo de um país, é Greimas quem ensina que:

(...) a figuratividade não é uma simples ornamentação das coisas, ela é esta
tela do parecer cuja virtude consiste em entreabrir, em deixar entrever, graças
ou por causa de sua imperfeição, como que uma possibilidade de além (do)
sentido. Os humores do sujeito reencontram então, a imanência do
sensível878.

Pois, é ao retomar a dupla presença do sagrado (Figura 1g), instaurada em dois
modos distintos, que é possível vislumbrar uma senda para a imperfeição. Há um lapso
de tempo no retrato da dança conduzida por Lula e dona Marisa. O momento em que
eles são vistos com o olhar desviado para a esquerda, é a oportunidade de a presença de
São Pedro emoldurada no retrato, e no retrato da festa, indicar ao enunciatário uma
outra direção, e ele orienta olhar para o alto. A ruptura na figuratividade deixa ver nessa
contradição o niilismo, que numa acepção nietzschiana, é a invenção do ideal, dito de
outro modo, a invenção de um mundo inteligível para negar o sensível, do céu para
negar terra, de um lado de lá para negar o de cá porque o mundo real não vale nada. Se
o niilista nesta perspectiva é aquele que inventa o valor superior, transcendente,
examinado sob a lógica da veridicção, Lula é “O Golem”. É um corpo político que ao
colocar “chapéu do outro” e se dirigir ao povo, valendo-se da identificação, se articula
num ato de fé e faz de qualquer lugar o seu parlatório, porque a questão é sempre de
877
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.LANDOWSKI, Eric. Op. cit., 1992, p. 157 – 158.
.GREIMAS, A. J. Op. cit., 2002, p. 74.
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credulidade. Fiar-se no discurso da trajetória tramada em percalços e exemplos de
superação, e entretecida por um modo de presença que se constrói para ser vista como a
de um igual, constitui um “(...) ato de adesão pelo qual os sujeitos, identificando-se
com os simulacros que lhe são propostos, passam a confiar nos mesmos que, sob a
roupagem de ‘promessas’, na realidade moldam o ‘desejo’ deles" 879. Posto isso, quando
Lula volta ao Palácio do Planalto, já não mais na condição de presidente da República,
mas assumidamente na figura de chefe da máfia ele está também assumindo o seu lugar
no mundo. É, novamente, o reencontro do Brasil consigo mesmo ou a perpetuação de
um projeto de poder?

1.2 Sob a galhada de braços, Lula finca as raízes do seu corpo político

Ainda que se queira objetar que Lula é um corpo político que lança mão de
ornamentos para se dar a ver como um governante do povo, é límpido que a sua atuação
não se limita à contemplação como um corpo-objeto. É na visibilidade de sua relação
com o povo (Figuras 2a a 2f) que está manifesto o corpo-sujeito de um político que
exacerba em estesia. Se antes o que regia era a intencionalidade de parecer um igual,
agora, suprimidas as distâncias, o chão é o parlatório e o que rege a relação entre o
governante e os governados é da ordem da sensibilidade. O expectador, mesmo o mais
cético em relação ao modo de se vestir e de portar o chapéu, que se veem preservados
como escolhas de Lula, não ignora a manifestação que beira à catarse. A comoção, que
na sua etimologia guarda esse “mover em conjunto”, longe de desconstruir as ilusões
metafísicas, ratifica o niilismo numa espécie de liturgia posta em cena pela presença do
corpo político de Lula. O que se observa não é mais o homem do povo no governo, mas
um fazer juntos, o homem e o povo no governo, o corpo do político dá lugar à política
do corpo, o cognoscível dá lugar ao sensível.
Enquanto do lado esquerdo do “palco” (Figura 2b), próximo ao centro e para
cima, o segurança do presidente Lula tenta ordenar a encenação que se
desenrola, uma mão estendida, no canto inferior direito, aguarda o momento
de poder tocar o presidente. De um lado o corpo de Lula, do outro, o corpo
do povo; no centro, orquestrando a cena, como extensão dessa pequena
multidão, o corpo de um menino liga um lado e outro lado, eliminando a
distância entre o que está em cima, o poder, e o que está embaixo, o povo. O
presidente tem o corpo banhado e a face brilhante de suor, por isso carrega
um lenço branco numa das mãos, o que se torna desnecessário à medida que
879
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as pessoas vão se ungindo dessa presença “milagrosa”. Ele mesmo, Lula,
nordestino e operário como eles, se dá a ver na política do político cujo corpo
é parte do povo, e nessa imagem produz, em ato, a síntese do seu discurso de
posse: “o reencontro do Brasil consigo mesmo”. Hábil em conduzir o
espetáculo, no caso do presidente, parece que é preciso mais para uma boa
“representação”, por isso, o que se observa é a imersão do ator, que se dá a
ver em êxtase, contagiado e contagiando; numa relação em que o corpo de
Lula e do menino se ajustam num fazer recíproco para formar o corpo da
política880.

2 – Governante e governados

2a

2b

2c

2d

2e

2f

Sob a “galhada de braços”: Lula é uma árvore de tronco robusto e raízes profundas.
Fonte: 2a-2f. Ricardo Stuckert.

São braços estendidos e palmas de mãos que se oferecem reciprocamente numa
espécie de dança, um espetáculo cuja encenação desvela a devoção. Devoção de Lula, o
governante, devoção do povo, os governados, o simulacro do reencontro do Brasil
consigo mesmo. De fato, “momento de graça em que o fazer político alcança a
dimensão poética”881 em uma seleção de imagens que dão o contorno do corpo político
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de Lula e desvelam a sua estratégia política sensível: “eis [mais] um uso político das
fotografias e, como se verá, das lentes”. E parece remota qualquer expectiva de:

Quando os brasileiros puderem ser mais informados; quando puderem ser
mais críticos das políticas postas em prática do que do folclore dos fatos
diversos da vida cotidiana; quando puderem pôr mais em perspectiva os
acontecimentos e cobrar mais a coerência da ação do que fazer julgamentos
de intenção, mais capacitados vão estar para o exercício da cidadania 882.

porque a figuratividade neste caso ao mesmo tempo em que reitera uma dita
“sacralização”, deixa entrever que na política do corpo de Lula a “galhada de braços” é
a compleição da copa de uma árvore que se sustenta em raízes profundas. Não é simples
ornamentação, é argumento.
Figura 3 – Governante, governados e o outro

3a

3b

3c

Na interação com o outro: Lula e um outro.
Fonte: 3a. Agência JB. 3b-3c. Ricardo Stuckert/PR.

Há pertinência em afirmar, ao menos neste estágio da investigação, que está
comprometida em avançar nos desdobramentos propostos no intróito, que Lula, sob o
prisma de visão do parlatório do Planalto é, de fato, uma estrela de magnitude
aparente. Significa dizer que ele é um astro percebido visualmente na sua forma à olho
nu, porque, nesta condição, a percepção do brilho de uma estrela está intimamente
relacionada à distância que a separa do olhar do observador. Deste modo, tal figura de
linguagem cumpre seu lugar de “ornamentação”, ou argumentação, no que tange ao
discurso colocado em circulação pelo corpo sensível de Lula. De volta ao conjunto de
imagens o ponto inicial é o corpo revestido, no qual a perda da “antropometria” é
concomitante ao apagamento dos traços distintivos da indumentária – o chapéu
inclusive -, em contrapartida, tem-se um corpo fantasiado, mas, verossímil dado o
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ambiente da festa junina; há ainda um corpo paramentado que, senão burlesco, ao
menos ardil; e, finalmente, um corpo mascarado, aqui na figura do mafioso, mas, para o
bem ou para o mal, e esta é uma questão de ponto de vista, um protagonismo desvelado
que oculta a dimensão do poder de Lula, à exemplo do que acontece com o chefe da
máfia.
Lula sabe como ninguém lançar mão do “poucos tocam aquilo que você é” –
embora, como visto, não seja exatamente da ordem do ser, mas do parecer. Natureza
humana ou anos à frente da política sindical e da política partidária? Durante a
cerimônia de posse, no espaço público, na relação intersubjetiva a instalação do outro,
Lula é um corpo político que se coloca face a face com o povo, enquanto FHC reprovao com o olhar (Figura 3a). Contudo, o simulacro de Lula em relação com povo (Figura
3b) é reiterado até debaixo d’água, no que poderia se dizer da ordem da intimidade, do
privado. Mas, é na triangulação de um flagrante simulado (Figura 3c) que Lula, não
mais em relação com o outro, deixa o outro ver o outro Lula. Corpo objeto do uso
político das lentes fotográficas, mas não só; corpo canastrão, cuja inaptidão se desvela
em mero espetáculo, mas nem tanto, antes, corpo político que, paramentado para o outro
- e com o outro - investe-se de poder: eis a política de Lula num ato de fé.
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Impeachment, bandeiras e futebol: o campo político brasileiro à luz da semiótica
Impeachment, flags and football: a semiotic glance at Brazilian politics
Resumo: Com base na semiótica discursiva greimasiana e pós-greimasiana, assim como em algumas
proposições de Umberto Eco a respeito do modo simbólico, o presente trabalho analisa as narrativas e dos
processos comunicacionais e midiáticos que nos últimos três anos, desde as primeiras manifestações de
junho de 2013 contra o aumento da tarifa do transporte público, acompanharam e alimentaram, dia após
dia, o percurso rumo ao impeachment de Roussef. Defende-se que tais narrativas e processos fundam-se
em duas estratégias fundamentais: (i) no uso de slogans guarda-chuva e símbolos vagos – hinos,
bandeiras nacionais e camisas da seleção brasileira de futebol –, por sua própria natureza polissêmicos e
manipuláveis, portanto, segundo especificas vontades e exigências (ii) em um processo de futebolização
da política e da sociedade brasileira, reduzidas a um estádio no qual a única ação possível parece ser
torcer para um dos dois times em campo.
Palavras-Chave: 1. Sociossemiótica. 2. Comunicação Política. 3. Futebol. 4. Simbolos Nacionais.
Abstract: Based on Greimasian and Post-Greimasian discursive semiotics, as well on Umberto Eco’s
concept of “symbolic mode”, this paper aims to analyze the midiatic narratives and communicational
processes that led from the first Brazilian protests of June 2013 to Dilma Roussef’s Impeachment. It is
argued that such narratives and processes are based on two fundamental strategies: (i) the use of vague
and polysemic symbols – hymns, national flags and shirts of the Brazilian soccer team – that could be
manipulated according to specific wishes and intentions (ii) the footballization of Brazilian politics and
society, turned into a stadium in which the only possible action seems to be cheering for one of the two
teams on the field.
Keywords: 1. Social Semiotics. 2. Politic Communication. 3. Football. 4. National Symbols.

1 Introdução

17 de abril de 2016 é uma data que entrará nos futuros livros de história
brasileira. Ao vivo na Rede Globo, sob o eco dos manifestantes divididos por um muro
na Esplanada dos Ministérios de Brasília, a Câmara dos Deputados votou a favor da
abertura do processo de impeachment de Dilma Roussef.
Desde 2014, o país atravessa um período de crise política e econômica. A queda
dos preços das commodities e a austeridade promovida pelo governo Temer e pelo
segundo governo Dilma freou o crescimento registrado durante os mandatos anteriores.
Além disso, a maioria dos partidos brasileiros está envolvida em uma investigação sobre
um esquema de propinas e corrupção – a assim chamada Operação Lava Jato –, ligado
à companhia petrolífera estatal Petrobras, do qual, conforme o discurso jornalístico
dominante, o Partido dos Trabalhadores seria o principal artífice e beneficiário.
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O momento – talvez – mais tenso desta narrativa se deu pouco antes da votação
na Câmera, em março de 2016, quando o ex-presidente Lula Ignácio Pereira da Silva,
investigado pela força tarefa da Lava Jato, aceitou o convite de Dilma Roussef a
assumir o Ministério da Fazenda (revogado dias depois pelo Supremo Tribunal
Federal). Durante dias, a Rede Globo difundiu grampos de Lula, entre as quais
encontrava-se também uma conversa com Roussef. Os panelaços contra a governo, que
há mais de um ano e meio (no momento em que escrevemos), acompanham as aparições
midiáticas de Dilma e Lula, tornaram-se cada vez mais intensos e frequentes.
Quem seguiu superficialmente as vicissitudes do último ano pode ter acreditado
que os reais motivos do voto para o afastamento de Dilma fossem estes. No entanto, é
preciso ressaltar, em termos especificamente jurídicos, tudo isso com o impeachment de
Dilma Rousseff não tem nada a ver.
Tecnicamente, o Congresso deveria decidir se a presidente tinha ou não
cometido um crime de responsabilidade relativo às assim chamadas “pedaladas fiscais”,
atrasos nos pagamentos a bancos públicos e privados voltados a corrigir e camuflar as
contas do Estado.
No entanto, nenhum dos 367 deputados que votaram SIM mencionou a real
acusação contra Dilma. Envolvida em bandeiras do Brasil, citando versos do hinonacional, a maioria votou em nome de Deus, da família brasileira e do povo brasileiro.
Justificativas “abstratas” e, por assim dizer, “fora do lugar”, que não tinham relação
alguma com as razões mais específicas e burocráticas do processo.
Não é intenção deste trabalho discutir no mérito as manobras políticas que
precipitaram o Brasil na sua mais grave crise institucional desde o fim da ditadura
militar. Longe disso, o que se propõe aqui é um estudo das narrativas e dos processos
comunicacionais e midiáticos que nos últimos três anos, desde as primeiras
manifestações de junho de 2013 contra o aumento da tarifa do transporte público,
acompanharam e alimentaram, dia após dia, o percurso rumo ao impeachment de
Roussef. Narrativas e processos cujos êxitos estão intimamente ligados ao “muro de
Brasília”, aos “panelaços” e aos motivos “abstratos” e “fora do lugar” do voto do 17 de
abril – e que se fundam, como propomos demonstrar, em duas precisas estratégias
discursivas:
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 no uso de slogans guarda-chuva e símbolos vagos – hinos, bandeiras nacionais e
camisas da seleção brasileira de futebol –, por sua própria natureza polissêmicos
e manipuláveis, portanto, segundo especificas vontades e exigências. Trata-se de
um processo cujas origens remontam às assim chamadas “jornadas de junho de
2013”. Surgidos entorno de uma pauta precisa – a recusa do aumento das tarifas
do transporte público – os protestos mudam rapidamente de rumo: após os
conflitos entre manifestantes e policias – e, em particular, após o ferimento de
alguns repórteres da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo – gera-se, nas
redes sociais, principalmente no Twitter e no Facebook, uma ambiguidade de
fundo a respeito das pautas e dos sentidos das manifestações. A grande mídia se
aproveita de tal indeterminação semânticas para promover um discurso
pessimista e nebuloso sobre o futuro do pais, que serve para canalizar o malestar relativo à politica brasileira em direção da presidente. Uma dinâmica na
qual, como veremos, os símbolos acima citados cumprem um papel de primeiro
plano;
 em um processo de futebolização da política e da sociedade brasileira, reduzidas
a um estádio no qual a única ação possível parece ser torcer para um dos dois
times em campo. A este propósito, como procuraremos defender ao longo do
trabalho, uma hipótese precisa, que relaciona, a partir de uma perspectiva
sociossemitótica e semiótico-cultural, as recentes narrativas e eventos políticos
com as recentes narrativas e os recentes eventos esportivos. Desde a derrota por
7-1 contra a Alemanha na Copa de 2014, a história de um Brasil à deriva tornouse cada vez mais forte. Diante dos resultados medíocres da seleção – até agosto
de 2016 ainda fora do grupo de qualificados para a Copa do Mundo de 2018 –,
os simulacros de participação estésica e pertencimento indenitário que os
discursos do – e sobre o – futebol conseguiam antes satisfazer foram
direcionados, em escala global, dentro do campo do discurso político-midiático,
que optou por engendrar uma polarização típica do discurso futebolístico.

Longe de querer exaurir um fenômeno tão complexo e multifacetado, este artigo
representa uma primeira tentativa – ou melhor, um primeiro esboço, a ser melhor

Anais Eletrônicos . 566

desenvolvido em etapas futuras – de compreensão dos regimes e das configurações de
sentido que regem o campo midiático-político contemporâneo.
Além disso, as páginas que seguem representam uma tomada de posição em prol do
resgate da semiótica enquanto “prática política”. Como afirmou Greimas em uma
entrevista que teria merecido maior atenção883, a semiótica não pode se limitar, pois, à
mera compreensão do social. Ao contrário, deve aspirar a “mordê-lo”, assumindo cada
vez mais, nas palavras do autor, os contornos de uma verdadeira “terapia do social”
(Greimas, 1995, p. 169):

Ao fazer alusão ao psicodrama em Semântica Estrutural pensei que existia uma vocação da
semiótica não apenas para o conhecimento do fato social ou individual, mas também para a
transformação do social ou do individual; que a semiótica poderia ser, em última instância, uma
terapia do social (...) É possível imaginar que a semiótica venha a ser uma espécie de ciência
prima, que procure morder o social e não se limite a permitir sua compreensão (Greimas 1995, p.
160, tradução e destaque nossos).

Trata-se, portanto, de reafirmar a semiótica enquanto teoria e metodologia critica
das ciências humanas e sociais, isto é, como uma perspectiva disciplinar capaz de
desvendar as relações de força que se escondem atrás de configurações e processos de
sentido que, muitas vezes, percebemos enquanto “dados” e “naturais”, indicando,
quando possível, caminhos alternativos. Tarefa ambiciosa, cuja urgência, no entanto,
precisa hoje ser declarada e defendida.

1 Hinos, bandeiras e outros símbolos guarda-chuva: a vagueza narrativa enquanto
estratégia de poder

Quem assistiu às imagens dos protestos contra o governo de Dilma Roussef que
nos últimos anos ocuparam as ruas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, terá
percebido imediatamente a enorme quantidade de bandeiras do Brasil e de camisas da
seleção brasileira vestidas e erguidas pelos manifestantes. Uma verdadeira onda verde-

A. J. Greimas, “Algirdas Julien Greimas mis à la question”, in Michel Arrivé et al. (org), Sémiotique
en jeu. A partir et autour de l’œuvre d’A.J. Greimas, Paris-Amsterdam, Hadès-Benjamins, 1987, pp. 301330 ; trad. it. di Gianfranco Marrone, “Greimas in discussione”, in F. Marsciani (a cura di), Miti e figure,
Bologna, Esculapio, 1995, p. 169.
883
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amarela que, em nome da pátria e de uma genérica luta contra a corrupção, invocava a
renúncia da presidente, reeleita em outubro de 2014 com o 51,64% dos votos.
Todavia, o verde-amarelo não apareceu apenas nas ruas e nos corpos dos
brasileiros. Emergiu com frequência também em outros suportes.
Nas páginas de papel e nos sites de jornais e revistas, por exemplo. Pense-se, a
este propósito, nos recentes anúncios da revista Veja, em que, sob um fundo amarelo,
emergiam em verde e preto frases como estas: “Veja vê um lado só: o lado do Brasil”;
Veja persegue. Persegue a verdade”. Uma estratégia voltada a atribuir o estatuto de
“brasilidade” única e exclusivamente aos defensores do impeachment, que lembra
aquela utilizada poucos dias antes pelo Globo. De acordo com o jornal carioca, a
manifestar contra Dilma foi, pois, “O Brasil” (“Brasil vai às ruas contra Dilma e Lula e
a favor de Moro”, era a capa do dia 16 de março de 2016) enquanto os que protestaram
pela democracia e pelo respeito do voto de 2014 foram, ao contrário, os “aliados de
Dilma e Lula” (“Aliados de Dilma fazem manifestação em todos os estados, escrevia-se
no dia 19 após os atos a favor da permanência da presidente). Dito de outro modo,
construiu-se a narrativa de uma disputa entre Brasileiros e Não-Brasileiros ou, se não
mesmo, entre Brasileiros e Antibrasileiros.
Figura. 1. Anúncio da Revista Veja

Fonte: Veja

Mais ainda: bandeiras e cores nacionais despontaram também nas fachadas de
importantes edifícios. É o caso do prédio da FIESP, em São Paulo, em plena Avenida
Paulista, que, não por acaso, se tornou o principal ponto de encontro dos opositores do
governo.
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Em dezembro de 2012, a Fiesp obteve da prefeitura de São Paulo a autorização
para transformar a fachada de seu edifício em uma “Galeria de Arte Digital”, como
dizia o texto do projeto. Contudo, o objetivo inicial do acordo foi abandonado, pouco
depois, em prol de fins não propriamente artísticos. Vídeos e animações cederam o
lugar à bandeira do Brasil. Uma escolha cujas reais intenções foram reveladas em março
de 2016, quando no prédio apareceu uma multidão de faixas verdes e amarelas
atravessadas pelas palavras “Renúncia Já” e “Impeachment”.
Mas como se decretou, no Brasil, que a bandeira nacional e o uniforme da
seleção seriam a favor do impeachment de Dilma? E que eles representam “o lado certo
do Brasil”, do Brasil “verdadeiro”, como nos dizem os anúncios da Veja e as duas capas
de O Globo?
Para entende-lo é preciso fazer um passo atrás e voltar a junho de 2013, quando
em São Paulo e no Brasil explode a onda de protestos definida pela mídia internacional
como “a primavera brasileira”.

Figura 2. Bandeira nacional no prédio da Fiesp em Junho de 2013

Fonte: Folha de São Paulo

***

Nos dias 3, 6 e 11 de junho, o Movimento Passe Livre (MPL) vai às ruas em São Paulo
para protestar contra a aumento da tarifa de ônibus e metrô (de 3 a 3,20 reais). As
palavras de ordem dos protestos, divulgadas via Facebook e Twitter, são claras e
claramente

direcionadas

rumo

a

um

objetivos

preciso:

#TrêsReaisÉroubo,

#PorUmaVidaSemCatraca, #SeAtarfiaNãoBaixarAcidadeVaiParar.
As manifestações são reprimidas pela polícia militar. Tanto a Rede Globo
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quanto a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo atacam os manifestantes,
chamando-os “bárbaros e baderneiros”. Alguns, como o jornalista Arnaldo Jabor, os
definem como “rapazes de classe media, caricatura da caricatura do socialismo dos anos
cinquenta”, que não têm razão e necessidade alguma em protestar contra um aumento
de 20 centavos.
No dia 13 de junho, o MPL convoca o “Quarto grande ato contra o aumento”. A
repressão torna-se ainda mais violenta. A polícia dispara gás lacrimogênios sobre os
manifestantes, atingindo e ferindo também alguns jornalistas da Folha de São Paulo.
Com as pessoas ainda nas ruas, surgem na internet novos comentários e novos slogans.
Há quem escreve que as manifestações não são mais contra o aumento, mas sim “pela
liberdade de manifestar contra qualquer causa”, quem diz que tudo se tornou “muito
maior que a tarifa” e quem, enfim, lança a famosa hashtag #NãoÉpelosVinteCentavos,
cujo eco ultrapassou rapidamente os confins nacionais.
Segue uma quinta manifestação no dia 17 de junho. Desta vez, no entanto, as
hashtags que circulam na web para divulgar o evento são outras. Além da já
mencionada

#NãoÉpelosVinteCentavos,

#OgiganteAcordou

#AcordaBrasil

alternam-se,
(svegliati

em

sucessão

Brasile),

constante,

#changebrazil,

#VerásQueUmFilhoTeuNãoFogeÀLuta. Uma espécie de raiva imprecisa com tons
nacionalistas irrompe nos perfis das redes sociais.
O dia 17 de junho foi a primeira vez que a bandeira do Brasil foi projetada no
prédio da FIESP. Em baixo do edifício, grupos de manifestantes cantavam coros “contra
a corrupção”, por “mais saúde” e “mais educação”. Ainda não se sabia, mas aquela
bandeira, lá em cima, teria permanecido por muito tempo.

***
Desde o advento das assim chamadas “primaveras árabes”, temos assistido, seja no
discurso jornalístico e midiático, seja no discurso acadêmico, à difusão do estereotipo
sobre o suposto poder taumatúrgico de Facebook e Twitter no panorama da atual
comunicação politica mundial. Os eventos de junho de 2013 demonstram que, na
realidade, as coisas são bem mais complexas e que, às vezes, tais plataformas podem se
revelar potencialmente danosas.
No caso brasileiro – parece-nos – a internet funcionou como um verdadeiro
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gerador de indeterminação semântica – dos quais as velhas mídias se aproveitaram
sabiamente. Cavalgando a onda dos primeiros protestos contra a FIFA – eram os dias da
Copa das Confederações – eles começaram a promover o avançar de um vago e
nebuloso pessimismo, que projetava a imagem de um pais no caos, no qual nada
funcionava. “Milhares vão às ruas contra tudo”, escrevia a Folha de São Paulo no dia
seguinte às manifestações do dia 17 de junho, enquanto, ao vivo na Globo, Jabor
admitia de ter errado, afirmando que aqueles jovens que haviam ocupado as ruas no
começo do mês não eram “um bando de irresponsáveis movidos por um anarquismo
inútil”, mas “uma formação politica original, justamente pelo fato de não ter um
objetivo definido a priori” (destaque nosso), uma força nova, capaz de canalizar o malestar dos brasileiros em relação à politica e mudar a “dramática situação do país”.
Os elos entre esta virada semântica a favor da vagueza e as faixas verdeamarelas atravessadas pelos slogans “Renúncia Já” e “Impeachment” na fachada do
prédio da FIESP são íntimos e profundos. Ao longo destes três anos, bandeiras, hinos e
cores do Brasil se multiplicaram repetidamente, assumindo, semana após semana, uma
posição cada vez mais precisa: contra Dilma. Assistiu-se à consolidação de uma
narrativa que colocou em cena, em um primeiro momento, um verdadeiro espetáculo da
vagueza – onde se contava como o Brasil fosse um país absolutamente sem futuro –
para especificar, logo em seguida, como a responsável por essa deriva fosse – apenas –
a presidente.
Para usar um concito de Umberto Eco, poderíamos dizer que estamos diante
daquela prática de uso de símbolos, emblemas, figuras, cores (e etc.) que o semioticista
italiano definia “o modo simbólico”884 (cf. Eco, 1984).
Segundo Eco, o modo simbólico “responde a exigências de controle social”. Ele
projeta no símbolo a totalidade das contradições de seu universo social, já que, no
símbolo, as contradições podem conviver. Através do modo simbólico constrói-se,
inicialmente, um “consenso fático”. Não se sabe exatamente o que o símbolo significa,
mas concorda-se em atribuir-lhe um poder semiótico (...) Todos juntos se reconhece a
força, o mana do símbolo”885.
Em um determinado momento, contudo, o símbolo começa a ser lido em uma
determinada maneira. Uma interpretação é estabelecida e se impõe. Uma bandeira, diz
ECO, U. “Il modo simbolico”. In. ECO, U. Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino,
Einaudi, 1984
885
Eco, U., op. cit. p. 240
884
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Eco, é

um emblema com sentido codificado. Mas pode ser vivida no modo simbólico: certamente ela
dirá a cada um alguma coisa diferente: o verde dos prados, o sangue dos mártires, o sentido da
tradição, o gosto da vitória, o amor pelos antepassados, o sentimento de segurança dado pela
unidade, a concórdia dos espíritos... O que importa é que em torno da bandeira nos reunamos
porque se sabe que quer dizer alguma coisa. [No entanto] quando chega o momento em que um
sentido deve ser estabelecido e reconhecido, intervirá o carisma do detentor da interpretação
mais autorizada para estabelecer o consenso 886.

Porque, conclui Eco, o poder, em última instância, se reduz a isso: “possuir a
chave da interpretação”887.
É o que aconteceu – e o que, de certa forma, continua acontecendo ainda hoje –
no Brasil. As pessoas reuniram-se em volta das bandeiras verde-amarelas, vestindo as
camisas da seleção e cantando o hino nacional. Percebeu-se coletivamente o mana dos
símbolos. Com a exceção do fato de que, neste caso, quando chegou o momento de
especificar e reconhecer seus sentidos, optou-se por uma estratégia de definição
negativa. Se, pois, por um lado, o discurso do “contra-Dilma para o Brasil” deixou claro
quem eram os inimigos da nação, por outro lado ele não explicitou qual (e como) seria o
Brasil que diz representar. Slogan como “por um pais melhor”, “para a família”, “para o
povo brasileiro” deixam espaço a um leque enorme de interpretações. Uma
ambiguidade de fundo permanece, e, no fundo, esta também é uma estratégia de poder,
uma escolha coerente com as narrativas e os procedimentos até agora adoptados pela
mídia nacional, que insistem ainda na “indefinição” dos significados dos símbolos que
povoam suas narrativas.

2 Show de bola. Ou da futebolização da política e da sociedade brasileira

Ao ligar o televisor e ao abrir os jornais e a internet, a sensação que predomina
ao longo dos últimos anos é uma só: parece que no Brasil esteja se jogando uma
interminável e derradeira partida de futebol.
886
887

ibid. p. 240-241
ibidem
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Mencionamos a seguir uma série de temas e estratégias através das quais o
discurso político-mediático construiu, ao longo dos últimos anos, esta narrativa, que,
juntas, irão constituir o núcleo central do nosso segundo problema de pesquisa.

1. A identificação precisa e obsessiva dos dois times em campo, com suas
respectivas cores e bandeiras: os verde-amarelos a favor do impeachment contra
os vermelhos a favor do governo. De forma parecida a quanto acontece nas
pesquisas eleitorais, que tendem a construir uma visão eufórica das formações
que se encontram em vantagem, os primeiros se inscrevem em um discurso do
gigantismo, enquanto os segundos em um discurso do reducionismo. Tanto
verbalmente quanto visualmente, os verde-amarelos são representados como
unidos e numerosos, enquanto os segundos aparecem dizimados, dispersos e
isolados. Um discurso à parte deveria ser feito sobre as representações dos
jogadores. Feios, sujos e malvados, Dilma e Lula se colocam, neste sentido às
antípodas de seus adversários. Pense-se, a este propósito, na recente matéria da
Revista Veja sobre Marcela Temer, “Bela, recatada e do lar”, como afirma o
título, que suscitou a indignação e as reações das redes sociais.

2. O dia escolhido pela votação: domingo, dia de futebol, perfeito para permitir aos
brasileiros de assistir ao evento e torcer pelas suas equipes, seja do sofá de casa,
seja dos telões colocados nas ruas.

Figura 3. A espera do jogo
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Fonte: Folha de São Paulo

3. A exaltação do torcer. Trata-se de um ponto de relevância crucial. Há mais de
um ano, as aparições televisivas de Dilma e Lula têm se tornado alvo de
fervorosos panelaços. Trata-se de fenômenos virais de matriz estésica 888
(Landowski, 2005), nos quais a dimensão corpórea e sensível dos processos
comunicacionais desenvolve um papel de absoluta relevância. A televisão
parece sabê-lo bem. Desde que os panelaços tornaram-se mais frequentes, os
roteiros e os ritmos do Jornal Nacional se ajustaram às respostas somáticas dos
espectadores, procurando, às vezes, alimentá-las889. O aumento da dramaticidade
da narrativa televisiva o demonstra. A recitação dos grampos de Lula por parte
de William Bonner, interrompidas em alguns momentos para expressar juízos
marais a respeito do registro linguístico do ex-presidente – vai exatamente neste
sentido, assim como as interrupções da rotina da programação para acompanhar
ao viso os protestos nas ruas. A cidade projeta-se na TV e a TV projeta-se na
cidade. Entre mídia e realidade não há mais solução de continuidade. Há acordo
estésico, empatia.

888

LANDWOSKI, E. Les interactions risqueés. Limgoes: Pulim, 2005
Cf. FECHINE, Y. Televisão e presença, São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2008;
LANDWOSKI, E. Manipuler par contagion. La politique spectacle revistée
889
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4. A construção da espera do jogo. A narrativas sobre a preparação dos brasileiros
para o domingo do impeachment evidenciou práticas típicas das torcidas de
futebol. Entre elas o churrasco é talvez a mais emblemática890.

5. A transmissão direta do evento. E não só na televisão. Nos sites da Folha de São
Paulo e de outros jornais aparecia em primeiro plano o “Placar do
Impeachment”, atualizado em tempo real, como acontece o durante os jogos de
futebol, com os “gols” marcados pelos dois times rivais.

3 Para (não) concluir

O Brasil, escreveu recentemente a antropóloga Adriana Dias em um artigo
publicado na Revista Forum, é um país com “alma de torcida” 891 . Longe de querer
expressar qualquer opinião sobre supostas essências e espíritos nacionais – que não
sejam aquelas construídas através do discurso – procuramos mostrar, em nossas
análises, como os mídias construíram a narrativa da futebolização da politica e da
polarização da sociedade brasileira, onde, mais uma vez, as cores e os símbolos
nacionais – em oposição às cores e aos emblemas do “outro” – jogam um papel crucial.
O processo de impeachment da ex-presidente Dilma Roussef representou uma
acirrada disputa pelo sentido do país e da política nacional. À indeterminação e aos
ataques da grande mídia, o governo e os movimentos sociais responderam com palavras
de ordem claras e precisas: o impeachment é um golpe e, antes de mais nada, era – e é
ainda – preciso neste momento defender a democracia e o Estado de Direito. No
entanto, até agora parece ter prevalecidos a estratégia da vagueza e da polarização, dos
hinos, das camisas e das bandeiras que dizem tudo e nada, das noites onde todos os
gatos são pardos, ou verde-amarelos, tanto faz.
Como vimos, trata-se de um processo que, para usarmos os termos de
Landowski, parece fundar-se em uma sobreposição entre os regimes da manipulação e
do ajustamento, isto é, em um “regime híbrido no qual a manipulação não opera se não
por procedimentos que privilegiam o contágio”, ancorados em bandeiras, hinos e
camisas da seleção. Desvendar tais relações sensíveis e inteligíveis entre tais esfera é
890

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1761557-domingo-de-votacao-do-impeachmenttem-telao-e-churrasco-entre-amigos.shtml
891
http://www.revistaforum.com.br/2016/03/23/uma-nacao-com-alma-de-torcida/
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com certeza uma das tarefas mais desafiadores de quem pretende construir uma
semiótica da política contemporânea.
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SEMIÓTICA DOS MODOS DE PRESENÇA DA ALTERIDADE
Jaqueline Crestani (UNIBo)

Autorrepresentação e negociação da identidade cultural: uma análise semiótica da
produção audiovisual dos Mbyá-Guarani

Self-representation and identity negotiation: a semiotic analysis of the MbyáGuarani's audiovisual production

Resumo: O cinema indígena é uma forma de “tomada de palavra” de grupos minoritários, na qual as
populações nativas, tradicional objeto do filme etnográfico, tornam-se sujeitos da representação
realizando audiovisuais sobre a própria cultura. Partindo de uma concepção de identidade que leva em
conta o seu caráter dinâmico, histórico e a relação com o Outro, e de uma abordagem que considera o
índio um ator ativo na definição do seu percurso, este trabalho tenta responder à necessidade de
descentralização do olhar própria do atual contexto cultural. Utilizando a semiótica greimasiana, busca-se
compreender o articular-se do sentido da autorrepresentação etnocinematográfica dos Mbyá-Guarani, um
grupo do RS que realizou documentários por meio do projeto Vídeo nas Aldeias. Através da produção da
comunidade, verifica-se a potencialidade dessa prática para a negociação e a afirmação da identidade
cultural, o empoderamento dos sujeitos e a redefinição dos parâmetros da relação intercultural.
Palavras-Chave: Autorrepresentação cultural. Identidade. Cinema indígena. Documentário. Semiótica.
Abstract: Indigenous video is a way of “finding a voice” to minoritie groups, in which native
populations, usually objects of etnographic movies, become subjects of representation by producing
audiovisuals about their own culture. Based on a conception of identity that considers its dynamism and
historical character and the relationship with the Other, and also on an approach that takes into account
the indigene as an active actor in the definition of his life´s course, this paper tries to respond to the need
for a decentralized look that marks the current cultural context. Using greimasian semiotics, we try to
understand how sense is articulated in Mbyá-Guarani´s ethnocinematographic self-representation. This
indigenous group from Rio Grande do Sul, Brazil, made documentaries under the “Video in the Villages”
project. Through the production of this community we can verify the potential of this practice for the
cultural identity´s negotiation and affirmation process, as well as the empowerment of the subjects and
the redefinition of the the intercultural relationship's parameters.
Keywords: Self-representation. Identity. Culture. Indigenous video. Semiotics.

Em um cenário de novas perspectivas, no qual se valoriza a pluralidade de
pontos de vista, se reconhece a necessidade de ouvir a voz de grupos minoritários e se
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configura uma expansão dos canais alternativos de comunicação, surge um fenômeno
que provavelmente ainda não recebeu a devida atenção. A “tomada de palavra” por
parte de minorias étnicas e culturais através da realização de filmes é um caso exemplar
no âmbito da antropologia e do cinema documentário. O cinema indígena é uma dessas
novas formas de representação na qual populações nativas, desde sempre objeto
etnográfico, tornam-se filmmakers empenhados em representar a própria cultura.
Apresentando a sua versão da realidade, esses novos produtores apresentam uma
abordagem diferente da dominante. Debruçar-se sobre essas produções significa, além
de preencher uma lacuna de reflexão, responder à necessidade de descentralização do
olhar própria do contexto contemporâneo892.
No Brasil, o cinema tornou-se um importante instrumento dos índios como parte
de um movimento pelo reconhecimento de direitos e de um processo de reafirmação
étnica e cultural, iniciados nos anos 1980 e ainda em curso893. Nesse contexto insere-se
a produção audiovisual das comunidades Mbyá-Guarani do Rio Grande do Sul, da qual
fazem parte os filmes que compõe o corpus deste trabalho: Duas Aldeias, Uma
Caminhada (2008), Nós e a cidade (2009), Bicicletas de Nhanderu (2011) e Desterro
Guarani (2011). O grupo Mbyá-Guarani vive atualmente em diferentes áreas no Brasil,
na Argentina e no Paraguai, sendo que cerca de 2 mil indígenas da etnia estão em
aldeias no RS894. Esse povo pertence à macroetnia Guarani e descende dos índios que
durante a colonização foram aldeados nas reduções jesuíticas dos Sete Povos das
Missões e que, recusando-se a deixar o território onde viviam, lutaram, entre 1753 e
1756, contra espanhóis e portugueses na Guerra Guaranítica.
Partindo de uma concepção de identidade que leva em conta o seu caráter
dinâmico, histórico e a relação com o Outro, bem como de uma abordagem que
considera o índio um ator ativo na definição do seu percurso histórico e cultural, utilizase a semiótica greimasiana como chave para ler narrativamente o fenômeno da
autorrepresentação etnocinematográfica e, assim, afrontar a complexidade da questão –
de modo provavelmente não inédito, mas certamente pouco explorado. Os instrumentos
da semiótica são utilizados para compreender as possibilidades de significação da
892
TIVOLA, C. B. "Rappresentazioni 'altre', sguardi reciproci, mediazioni culturali". In
TIVOLA, C.B. (org.), Visioni del mondo. Trieste: Edizioni Goliardiche, 2004, p. 09-22.
893
GALLOIS, D.; CARELLI, V. Vídeo e diálogo cultural - Experiências do Projeto Vídeo nas
Aldeias. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 1, n. 2, p. 61-72, jul./set. 1995.
894
INSTITUTO Socioambiental | Povos Indígenas no Brasil. Disponível em
<http://pib.socioambiental.org/pt>.
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autorrepresentação Mbyá-Guarani: objetiva-se, a partir da análise das obras, entender de
que modo esta é construída e examinar a potencialidade do cinema para este grupo.
Explorando a vocação descritiva da semiótica e considerando o percurso gerativo o
modelo geral da produção de sentido895, a autorrepresentação é analisada como um
fenômeno composto por dois níveis intrinsecamente ligados. De um lado, fala-se de
autorrepresentação como ação e dos indígenas como sujeitos da representação; de outro,
esta é também o produto desta ação e é relacionada ao fato de que os índios são também
objetos da própria representação. Desse modo, a abordagem aqui proposta pretende
colocar em evidência o “fazer” do índio, buscando diferenciar-se da maior parte dos
trabalhos realizados até aqui que, situando-se no âmbito do debate antropológico,
privilegiam a análise da metodologia e do papel do antropólogo.
1 O produto audiovisual Mbyá-Guarani: os índios enquanto objeto da
representação e a rede isotópica que atravessa o texto

Se a autorrepresentação etnocinematográfica é caracterizada pelo fato de que os
indígenas se configuram ao mesmo tempo como objetos e sujeitos, são esses dois
aspectos que, em conjunto, permitem a pertinentização do fenômeno de um ponto de
vista semiótico. Separar essas duas perspectivas não é possível a nível do próprio
fenômeno, todavia, estabelecer uma divisão faz-se necessário para organizar a análise.
Partindo do pressuposto de que o texto como objeto de estudo da semiótica é construído
pelo olhar do semiólogo, considera-se neste caso “texto” o inteiro corpus da análise,
logo, o conjunto dos filmes em estudo.
Considerando em um primeiro momento o aspecto da produção Mbyá na qual os
índios são objetos da representação, a análise fundamenta-se na estruturação
macroisotópica do texto, e, portanto, partimos da definição das isotopias, ou seja, das
temáticas pertinentes que atravessam a obra e que são fundamentais para a compreensão
do produto audiovisual em questão. As isotopias são propriedades semânticas
redundantes que tornam possível a integração e a coerência do texto – sendo, por isso,
justamente o que permite a análise do inteiro corpus como um texto. Tendo em vista
que os textos são sempre pluri-isotópicos e que as isotopias são interligadas e mantêm
relações entre si, no conjunto dos filmes foram identificadas quatro macroisotopias

895

GREIMAS, A. J. Du sens. Éditions du
Seuil, 1970; GREIMAS, A. J. Du sens II - Essais sémiotiques. Éditions du Seuil, 1983.
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base: a isotopia cultural, a isotopia social, a isotopia espacial e a isotopia temporal. A
individualização serve apenas para sistematizar a análise, já que essas isotopias se
conectam em uma vasta e complexa rede isotópica, e é esse conjunto que permite
“reconstruir os percursos de sentido na progressão semântica do discurso896”.

1.1 Isotopia cultural

A problemática cultural é sempre necessariamente presente na representação que
uma minoria faz de si mesma e do modo no qual vê o mundo897 , pois, como veremos,
essa ação suscita um processo de reelaboração cultural que prevê, de um lado, a
conservação de elementos da tradição e, de outro, a manifestação das transformações
culturais em ato.
Atentando para esse primeiro aspecto, a produção audiovisual dos MbyáGuarani mostra, portanto, alguns elementos valorizados pelo grupo como pertencentes à
sua identidade cultural, entre os quais está, por exemplo, a religião. A espiritualidade da
etnia é tema central do filme Bicicletas de Nhanderú, conduzido pelas reflexões do
Karaí Tataendy, um líder espiritual que diz que “nós somos bicicletas dos deuses”898,
afirmando que nós humanos seríamos instrumentos de suas vontades. Os indígenas se
veem como Destinatários dos programas dos deuses, que são programas de uso para a
conquista do programa principal, que é tentar, através da “Caminhada Sagrada”,
alcançar a “Terra Sem Mal”. Tradicionalmente, seria a religião a responsável por
determinar o que os Mbyá devem ou não devem fazer, e acredita-se que se esses
programas não forem realizados, os índios se encontrarão à mercê da sanção dos deuses
– que se manifestam através dos fenômenos naturais.
A natureza é, efetivamente, um elemento muito presente nos filmes, e a
exposição de uma estreita relação com ela e do conhecimento a seu respeito demonstra
uma clara intenção de caracterizar o índio como Sujeito do saber. O indígena
representa-se também como um extrator que convive com a natureza em um
relacionamento harmônico de troca. Já o não-índio é um explorador despreocupado com
896
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as consequências de seus atos e, por isso, acusado pela atual situação, na qual os índios
são modalizados segundo um não poder fazer: não é mais possível viver como os
antepassados, pois a natureza sofreu muitos danos e já não oferece as condições de
outros tempos. “Aqui os brancos limparam tudo e aqui estão plantando eucalipto e vão
plantar mais. Olha, isso é só pra estragar a terra. Eles plantam isso porque pensam só em
dinheiro”899 .
Hoje o índio não consegue mais extrair da natureza a sua alimentação, mas em
modo indireto ela ainda contribui para que ele possa sobreviver: é da natureza que vem
a matéria-prima para a criação do artesanato. A atividade tem um valor artístico e
também prático: são esses objetos que permitem aos indígenas ganhar dinheiro para
comprar o que necessitam. Arcos, flechas, colares, cestos, cachimbos e flautas são
ressemantizados e passam de objetos culturais usados em rituais, conflitos ou como
utensílios a objetos com valor estético e cultural também para os não-índios. Graças à
montagem do curtametragem Nós e a Cidade – feito a partir do longa Duas Aldeias,
uma caminhada –, porém, vemos que essas valorizações são díspares: os não-índios
tendem a achar que os objetos dos Mbyá são caros demais900.
Se, de um lado, na obra etnocinematográfica Mbyá-Guarani a afirmação
identitária se dá através do destacamento de alguns elementos culturais ligados
sobretudo à tradição, de outro, se realiza também por meio da desconstrução de alguns
estereótipos, como o do índio selvagem, ingênuo e excluído da socidade circunstante,
ou do índio passivo e completamente aculturado. De fato, os Mbyá não demonstram ser
passivos e alienados, mas, sim, sujeitos capazes de avaliar as influências que podem
causar problemas, de refletir sobre o que significa ser Mbyá-Guarani e de negociar
internamente o que é melhor para a sua cultura.
A inserção na sociedade mais ampla em diversos momentos é evidenciada na
produção, e a maioria desses aspectos é mostrada como parte do quotidiano do grupo. O
comportamento dos índios em relação a isso poderia ser resumido na frase de uma
senhora da aldeia de Koenju, em São Miguel das Missões, em Duas adeias, uma
caminhada: “é mesmo, não esquecemos [a nossa cultura]. Temos TV, mas nem por isso
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estamos como os brancos!”901. É evidente também em outras passagens que os Mbyá
não acreditam que seja preciso negar a cultura não-indígena, mas, em vez disso,
defendem como necessários a afirmação e o fortalecimento da cultura indígena. Eles
acreditam que ambas possam “dividir espaço”, desde que a primeira não substitua a
segunda. Esse coexistir vem ilustrado em vários momentos, como na sequência na qual
dois meninos aparecem cantando uma música do cantor Michael Jackson e, em seguida,
cantam uma canção Guarani902.
No

entanto,

alguns

elementos

específicos

são

problematizados

na

autorrepresentação, porque causam conflitos internos no grupo. É o caso do uso do
dinheiro dentro da aldeia – explicitado nas cenas de uma festa também em
Bicicletas... 903 –, que, por sua vez, vem também associado a outros aspectos
identificados como negativos: o jogo e o álcool. O problema se coloca quando os índios
percebem uma ameaça ao convívio em comunidade (o dinheiro individualiza e deveria
ser limitado à relação com os não-índios) e à religiosidade (algumas pessoas que vão à
festa não meditam), que são considerados valores fundamentais da cultura Mbyá. A
resposta para essa instabilidade retratada no audiovisual vem com a construção da Casa
de Reza, um ritual do qual todos na aldeia participam. Ao ver a casa pronta, o karaí diz
que eles devem “deixar de lado o jogo e a bebida”904.

1.2 Isotopia social

O conhecimento e a consciência sobre a atual posição social na qual o índio é
colocado na sociedade são evidenciados sobretudo através da temática da relação
índio/não-índio e da sua complexidade, na qual se enfatiza a dificuldade do
estabelecimento de um equilíbrio, em função do contexto histórico e da situação
econômica dos indígenas.
O título de Nós e a cidade905 tematiza a questão espacial que tem como pano de
fundo a problemática da relação com o não-índio – chamado pelos Mbyá de “branco”. É
o contato com esse Outro que é evidenciado no filme e que se dá principalmente quando
os índios saem da aldeia para vender artesanato. Os habitantes de Koenju costumam ir
901
902
903
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ao lugar onde estão as ruínas da redução jesuítica de São Miguel, atualmente um parque
arqueológico mantido pelo poder público. Os Mbyá-Guarani têm uma licença para
vender seus objetos no local, onde vão assumindo um papel de vendedores em um
programa no qual os visitantes do parque deveriam cumprir o papel de compradores. O
problema é que os não-indígenas estão mais interessados em realizar os seus próprios
programas, nos quais os Mbyá não possuem um papel ativo, pois devem ser uma
espécie de “atração turística” do parque.
Figura 1

Mulher não-indígena fotografa mãe Mbyá no parque das Ruínas de São Miguel.

Figura 2

Brancos observam do outro ladro do vidro uma mulher índia que vende artesanato.

Duas cenas do documentário906 (fig. 1 e 2) remetem em modo muito claro a
uma prática comum no século XIX, quando eram famosos os “zoológicos humanos” –
lugares onde eram “expostos” nativos levados das colônias ao ocidente pelos
europeus907. Esse contato direto explicitava os preâmbulos da relação de dominação
que o branco impunha – e da qual ainda hoje restam marcas. Efetivamente, o olhar do
não-índio sobre os Mbyá-Guarani faz o mesmo que fazia o olhar do colonizador
906
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europeu: exotiza, esvazia os corpos de subjetividade e pretende colocá-los no “lugar
deles”, em uma posição social e cultural de inferioridade e sujeição.
O desequilíbrio na relação é presente em todas as cenas de contato vendedorcliente no Parque das Ruínas de São Miguel das Missões. As respostas monossilábicas
ou gestuais dos índios não demonstram apenas uma possível menor familiaridade com o
português, senão o desconforto e a contrariedade resultantes do comportamento dos
não-índios. A postura destes últimos produz distanciamento, demonstra que o
interlocutor “branco” parece acreditar que os Mbyá não são capazes de entender e de
fazer parte do mundo e da cultura não-indígenas. Em muitos diálogos, vemos que o
índio é tratado como incapaz de “compreensão”, e essa atitude é de novo um colocar-se
em uma posição de superioridade que reitera a dominação do sistema cultural branco
sobre o indígena.
Fica evidente que a necessidade de vender artesanato aos não-índios e a
dependência do seu dinheiro obriga os Mbyá a um contato forçado e não desejado com
essa alteridade. Por essa razão, eles sentem-se desconfortáveis e evitam um
relacionamento que vá além da venda em si: os Mbyá quase não falam, não estabelecem
uma conversação, não “olham na cara” do não-índio – que é nos filmes caracterizado
com um opressor:
Os brancos sempre nos olham mal, mas eles mesmos nos colocaram num
chiqueiro. Estamos como bichinhos ali cercados que alguém vai e coloca um
pedaço de pão. E se ninguém der nada, a gente não come. Mas por que isso?
Porque eles mesmos nos tiraram tudo908

A tentativa de evitar essa relação de dependência é mostrada em alguns
momentos, como quando em uma sequência de Duas aldeias...909 um índio acorda e
vai até a floresta conferir se pegou algo para comer com a armadilha que havia
preparado dias antes. Como não encontra nada, ele declara que terá que fazer artesanato
para vender. O conflito entre o não querer ser dependente e o não poder não submeterse ao contato indesajado também é perceptível na fala de um Mbyá da equipe de
filmagem presente tanto em Duas aldeias...quanto em Nós e a cidade: enquanto os
índios recolhem os objetos não vendidos para ir embora do parque, ele diz: “a gente não
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fica triste só porque não vende, é porque parece que a gente depende do dinheiro deles,
que se eles não compram nada, a gente morre de fome”910.

1.3 Isotopia espacial

Se, no passado, a relação dos Mbyá com o território era mediada pela
religiosidade, ao longo do tempo essa relação sofreu uma forçada ressignificação e,
atualmente, é ligada com a luta política pelo reconhecimento dos direitos dessa
população. De qualquer modo, o espaço continua a ser essencial e estreitamente
conectado à identidade Mbyá, visto que define algumas importantes categorias
semânticas,

como

mobilidade/imobilidade,

fechamento/abertura,

autonomia/dependência.
Antigamente, a relação com o território era definida por uma intensa mobilidade
sobre o um espaço aberto. Esse deslocar-se é apresentado como um histórico modo de
vida da etnia, conhecida de fato por ser “nômade”: nos filmes, a tradição de transferir-se
de um local para o outro vem relacionada à “Caminhada Sagrada”, que seria o percurso
dos Guarani em busca da “Terra sem Mal”, ou seja, uma metáfora da vida que se
concretiza na procura constante de novos lugares onde

viver melhor e buscar a

sobrevivência. Essa ideia de mobilidade é intrinsecamente ligada ao fato que o espaço
para a cultura Mbyá é caracterizado por uma abertura e por uma continuidade que, até a
chegada dos europeus, permitiu que eles se deslocassem livremente, pois viam a terra
como “uma coisa de todos”911.
No entanto, a colonização e o estabelecimento das reduções jesuíticas (espaços
fechados) e das fronteiras (divisões do território) provocaram uma grande mudança na
configuração desse espaço por onde “caminhavam” os Mbyá. É esse o argumento do
“filme histórico” Desterro Guarani, como explica o narrador: “o que eu queria entender
neste filme é por que quase não temos terras, se nós andávamos e habitávamos este
território antes dos brancos chegarem”912.
Em relação à mobilidade, se antes da chegada dos europeus, os indígenas eram
modalizados segundo um poder fazer, ao serem “fechados” nas reduções eles ficaram
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impossibilitados de se deslocar. Mais recentemente, porém, acabaram por tornar-se
sujeitos de um dever fazer, pois tinham que se transferir para fugir e se esconder, já que,
com o tempo, o território foi ocupado e dividido entre três países (Brasil, Paraguai e
Argentina) e “além de invisíveis, nos tornamos estrangeiros numa terra que sempre
habitamos”913. Durante muito tempo, os Mbyá foram constrangidos a se deslocar
constantemente e fixar-se nas poucas áreas “livres” da região. Esse “não ter lugar”,
como eles mesmo definem, essa espécie de “não lugar” onde podiam permanecer era a
beira da estrada – lugar de vulnerabilidade, onde crianças morriam atropeladas e todos
passavam fome: “foi por isso que começamos a lutar pela demarcação das terras que
habitamos no passado. Mesmo sabendo que essa terra pertence somente a
Nhanderú”914.
Embora em contradição com a concepção original do espaço, por uma questão
de sobrevivência, os Mbyá tiveram que lutar por um pedaço de terra onde viver com
tranquilidade e dignidade. Por isso, a relação com o território transforma-se no campo
principal da busca pelo reconhecimento de um direito originário e de uma concreta luta
política. A mobilização é iniciada com força nos anos 1990, quando um grupo começou
a procurar áreas para construir aldeias no Rio Grande do Sul e a ocupar esses espaços
para reivindicá-los como próprios.
Atualmente, a relação com o espaço configura-se através dessa busca e da
adaptação às áreas fechadas onde vivem e à mobilidade restrita sobre uma área
descontínua entre as aldeias. As fronteiras e as cercas representam ainda hoje não
apenas uma delimitação física, mas também um obstáculo na realização de
determinados programas existenciais da cultura Mbyá e, portanto, figurativizam uma
limitação imposta à sua identidade.
Além disso, se por um lado a demarcação das terras representa para os índios
uma possibilidade de “ter um lugar”, por outro representa também uma delimitação
concreta do espaço considerado “deles”. Por isso, todos os lugares que não são aldeias
acabam por “não ser deles”, mas “dos outros”, como ilustram muitos discursos. Os
Mbyá encontram-se, logo, dentro de um espaço mais amplo que consideram não
pertencente a eles e, por isso, o território é marcado por uma forte separação entre
“lugar indígena” e “lugar não-indígena”. Ademais, eles se veem forçados a uma
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inserção nesses espaços do Outro, lugares de privação da subjetividade, onde o ser
Mbyá é objetivizado ou até ignorado (fig. 3 e 4).
Figura 3

Índia na cidade: invisível entre os passantes.
Figura 4

Menina Mbyá na cidade: também invisível com o seu cesto para doações.

1.4 Isotopia temporal
“Depois do Tratado de Madri, em 1750, milhares de Guaranis morreram no Rio
Grande do Sul. Mas se eles morreram, quem somos nós?”915. A pergunta de Ariel,
diretor e narrador de Desterro Guarani, demonstra a importância da releitura do
passado para a negociação atual da identidade coletiva do grupo. Esse passado revela
um trauma que colocou em crise a identidade cultural dos Mbyá e que, além de ser
argumento central do “filme histórico”, é muito presente em todos os documentários.
A reconstrução do passado da população é fundamental para uma espécie de
atestação da sua atual existência e representa a negação do discurso oficial e a
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afirmação de uma História Mbyá-Guarani. Em uma sequência de Duas aldeias...916, no
parque de São Miguel das Missões, a câmera filma duas guias turísticas falando com
grupos de visitantes (fig. 5). Os seus discursos evidenciam a parcialidade da narrativa
oficial: os indígenas são tratados como objetos para “utilizar” e a eles são atribuídas
características como “dóceis”; elas falam também da necessidade dos europeus de
“civilizar” esses nativos, “criar uma cultura” e de “protegê-los”. A cena sucessiva (fig.
6) é muito simbólica: dois índios entram nas ruínas da igreja e encenam o papel de
“guias” para a câmera, mostrando as paredes e comentando sobre como os seus
antepassados trabalharam para construir aquilo e sofreram por ter de deixar o território.
A passagem revela não somente a intenção de apropriação da memória, mas também de
atribuição de um papel ativo aos indígenas e de valorização daquilo que fizeram e
viveram, além de reiterar a permanência dos eventos históricos na atual cultura Mbyá.

Figura 5

Guia turística com grupo nas ruínas da igreja de São Miguel das Missões.
Figura 6

Homem indígena explica para a câmera como os índios carregaram as pedras.

916
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Além disso, a História oficial afirma o massacre completo dos Guarani e acabou
declarando a “extinção” dessa população, que até pouco tempo atrás era sustentada
também pela FUNAI, representando um obstáculo ao reconhecimento dos direitos
desses índios. Na versão Mbyá, evidenciada em Desterro Guarani, após a Guerra
Guaranítica os indígenas sobreviventes esconderam-se na mata e dispersaram-se pelo
amplo território. Mais recentemente, alguns grupos reuniram-se novamente para exigir
os seus direitos, o que representava também a possibilidade da sua continuidade
histórica. Nessa narrativa, portanto, os indígenas são também sujeitos ativos, tanto
durante a colonização quanto na definição do seu percurso histórico. Eles são, ademais,
conscientes sobre a exclusão do seu ponto de vista na História oficial, e, por essa razão,
nos

documentários

afirmam-se como

sujeitos

históricos

que se

apropriam

simbolicamente da memória que lhes foi negada – como no caso das ruínas de São
Miguel, hoje um lugar de memória não-indígena.
Essa memória Mbyá-Guarani constitui-se também graças à organização da
temporalidade que articula passado e presente, em uma clara tentativa de explicar,
através do primeiro, o segundo, e de justificar a atual insatisfação do grupo. O presente
é definido como um momento de executar o programa da luta política para a conquista
do Objeto de Valor, que é a obtenção de mais terras, e que representa, desse modo, uma
evidente conexão entre passado e futuro.
Nós temos direito à demarcação das terras, e isso é muito importante para
nós, pra que possamos seguir o caminho dos que estavam nas ruínas. Pra que
nossos velhos e velhas nos ensinem a viver daquela forma outra vez. A gente
não quer vender artesanato pra sempre! Porque isso não nos traz saúde e
vida917.

Com o olhar voltado para o passado, os Mbyá-Guarani tentam também projetar
um futuro no qual terão a possibilidade de poder viver de modo autônomo através do
cultivo do seu próprio alimento, não devendo mais manter o contato forçado e
liberando-se do atual estado de dependência.
2 Os índios enquanto sujeitos da representação: a construção e a transformação do
Sujeito Mbyá-Guarani
Visto que o filmmaking, o “fazer o filme” é uma temática pertinente e
fundamental para a construção da significação complexiva da produção cinematográfica
917
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Mbyá-Guarani, nos interessa também examinar o nativo enquanto sujeito da
representação e analisar a autorrepresentação como “prática”, ou seja, enquanto ação,
Performance do Sujeito.
Na prática da autorrepresentação cultural revelada no cinema indígena, o papel
do antropólogo modifica-se, pois ele se torna um Destinador que incentiva os grupos
nativos a realizarem os próprios filmes. Fornecendo o necessário para a produção e a
distribuição dos audiovisuais, como no caso do projeto Vídeo nas Aldeias, ele torna-se
também Ajudante na fase da Competência e da Performance desse novo Sujeito. Já os
Mbyá-Guarani são uma comunidade Destinatário que assume a tarefa de realizar filmes
sobre ela mesma e que, aceitando a proposta, transforma-se em Sujeito da ação que
empreende para obter o seu Objeto de Valor. As modalidades que definem esse Sujeito
são, em um primeiro momento, o querer fazer e, posteriormente, ele se competencializa
conquistando o saber fazer e, portanto, o poder fazer. A fala de um Mbyá ilustra o fato
de que os índios acreditam não ter voz e que através do cinema podem agir para superar
essa falta: “Então nós temos que mostrar pros brancos como a gente vive […] Para que
não só os brancos falem por nós, e vocês mesmo filmem o que nós realmente temos que
mostrar”918.
Figura 7

Mbyá-Guaranis assistem às gravações do dia.

O discurso feito durante uma conversa sobre como fazer os filmes demonstra
também, em conjunto com outros elementos, como a autorrepresentação é colocada em
discussão e negociada dentro da comunidade, que participa, assiste às gravações e as
sanciona (fig. 7). Esse material ligado à autorrepresentação “enunciada” é presente em
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toda a obra Mbyá, que mostra várias ações relacionadas ao filmmaking, remetendo à
instância da enunciação. Desse modo, além de ser pressuposta pela própria existência
do enunciato e conter as marcas comuns do texto cinematográfico, como todos os
elementos técnicos, neste caso temos um enunciado que busca explicitar o seu fazer-se,
a sua enunciação, através de diferentes estratégias.
Os sujeitos da enunciação, além de fornecer um atestado da sua presença –
fornecê-lo ao filme enquanto discurso, ou, se queremos, enquanto texto –,
podem também sair do esconderijo e oferecer uma explícita “orientação” às
imagens e aos sons; em alguns casos, isto é – quando as coordenadas que
situam o filme mostram-se abertamente – eles chegam a apoiar-se não só em
uma genérica afirmação, mas também em uma evidente instalação no
enunciado; e as suas marcas chegam a indicar não apenas o constituir-se de
um discurso em uma circunstância, mas também qual discurso em qual
circunstância está se constituindo919

É exatamente essa instalação do sujeito no enunciado que se constata na
produção Mbyá-Guarani. Essa estratégia é evidente a partir do momento em que
existem referimentos frequentes ao “fazer os filmes”: como nas tomadas do
planejamento e da preparação das gravações e das ordens do diretor aos operadores de
câmera. Na abertura de Duas aldeias...920 se dá, por exemplo, uma clara instauração do
sujeito quando um dos diretores é filmado chegando à aldeia carregando uma câmera e
esclarecendo desde o começo “quem é o autor” do filme. Na mesma sequência, vemos o
mesmo indígena que agora filma, e, assim, tem início um jogo muito presente em todos
os filmes, onde assistimos, em um primeiro momento, a quem filma (fig. 8) e,
imediatamente depois, à cena que esta pessoa está filmando (fig. 9). Esse jogo de
embrayage e debrayage, no qual os indígenas “debrayam” eles mesmos, sugere uma
espécie de objetivação do sujeito, ou seja, mostra que existe um sujeito que olha para si
mesmo.
Figura 8
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Homem com a câmera filmando.

Figura 9

A cena que ele está filmando.

De fato, as “filmagens das filmagens” são muito presentes e, juntamente com as
ações que simulam comportamentos da câmera (em uma cena a câmera “dança” em um
ritual, por exemplo), funcionam como um mecanismo de articulação da subjetividade e
configuram-se como uma estratégia que visa à afirmação da autoralidade e da
autoridade da/sobre a representação. O enunciado é fortemente marcado de modo a ser
reconhecido e não deixar dúvidas de que os documentários foram realizados pelos
Mbyá. A estratégia é, portanto, uma exaltação do saber e do poder fazer desse “novo”
Sujeito, e também de assunção da responsabilidade pelos significados produzidos.
O formato escolhido torna manifesto o fato de que se trata de uma “versão” da
realidade e confirma fortemente o ponto de vista, que neste caso funciona também como
atestação do estabelecer-se de um sujeito da enunciação. Esses movimentos buscam
declarar a identidade do Sujeito Mbyá e torná-la completamente explícita e revelam
uma clara intenção de assinar a obra. Por outro lado, sob a perspectiva do enunciatário,
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essa espécie de “confissão” dá início também a um processo de identificação. Com
efeito, como afirma Casetti921, o ponto de vista remete a duas situações: à colocação
atribuída à câmera quando filma e ao posicionamento ideal no qual é posto também o
enunciatário, e serve, consequentemente, a situar o olhar do espectador.
Indiscutivelmente, nos audiovisuais Mbyá o “olhar” da câmera é ativo e colocase sempre explicitamente do lado do índio, revelando quem olha e quem fala no
enunciado – mas, não se trata apenas disso. A estratégia pretende definir também qual
deve ser a posição do olhar do espectador, como se verifica de modo notório
principalmente nas entrevistas presentes nos documentários. Nesses momentos, a
câmera é também um “personagem”, pois o operador se mostra e participa daquilo que
está acontecendo. Dessa maneira, a estrutura da cena aparece revelada: normalmente
vemos aquilo que está sendo filmado pelo operador que está diante do entrevistado, mas
vemos em seguida, de fora, também uma tomada da cena da entrevista (figuras 10 e
11). Assim, as situações que aparentemente teriam um olhar direto para a câmera
tornam-se claramente câmera subjetiva, porque aquela é a “visão” de um personagem e,
portando, é para ele que os olhares dos entrevistados se direcionam. Esse artifício é
fundamental para compreender como é constituído o enunciatário, e essa ação pretende
posicionar o olhar do espectador no olhar do índio. Há, desse modo, uma intenção de
“forçá-lo” a olhar através do ponto de vista dos Mbyá-Guarani, de uma colocação do
espectador na posição do indígena, de uma identificação.
Figura 10

Primeiro plano do entrevistado.

921

CASETTI, F. Op. cit., p. 29.
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Figura 11

Estrutura da entrevista.

2.1 Os valores investidos no Objeto e o empoderamento do Sujeito Mbyá-Guarani

Se consideramos a autorrepresentação como o Objeto de Valor do Sujeito MbyáGuarani, é fundamental entender os motivos pelos quais os indígenas desejam fazer os
filmes e os objetivos que possuem ao realizar esse programa. Um destes é exatamente o
que emerge através da afirmação de um ponto de vista: a colocação do enunciatário e a
explicitação do público dos audiovisuais, ou seja, a sua utilização como instrumento
para comunicar-se com os não-indígenas.
Levando em conta o que verificamos na primeira parte da análise, é inevitável
perceber que esse aspecto do discuro dirigido aos não-índios acaba por investi-lo de
valorizações políticas, visto que leva a esse Outro explícitas acusações e implícitas
reinvindicações. Pode-se afirmar também que há na realização dos filmes uma
valorização prática mais concreta, que é a econômica, pois os filmes são também
produtos vendidos pelos índios, ou seja, trazem dinheiro à comunidade922:
Senhora: Talvez eu ganhe mais dinheiro com esta filmagem.
Homem: Aquele não deu muito porque era o nosso primeiro filme. Pouca
gente vê o nosso filme. Mas nós vamos vender mais [...]
Senhora: Assim é melhor.
Homem: O que os outros índios ganharam? Ganharam reconhecimento.
Senhora: É mesmo? Eu não sabia.
Homem: Agora é a nossa vez, mas tem que ficar muito bom!923

922
Eu mesma comprei o DVD Cineastas Indígenas Mbyá-Guarani durante uma visita à Aldeia
de Koenju, em 2012.
923
BICICLETAS de Nhanderú, Op. Cit., 2011, 00:17:49.
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Se por um lado a cena evidencia o fato de que a autorrepresentação é valorizada
também como produto, de outro nota-se que o discurso do homem da equipe de
filmagem coloca em primeiro plano outro valor relacionado ao vídeo como discurso
dirigido aos não-indígenas. O “reconhecimento”, dado o contexto e tudo que vimos até
agora, nos leva a acreditar que ele se refira a “tornar-se visível” para esse Outro. De
fato, “a imagem é importante porque torna visível, e, sabemos o quanto a visibilidade é
um dado fundamental para a identidade de povos ou segmentos populacionais que
pertencem a uma minoria”924.
Ter como objetivo o “reconhecimento” confirma o valor da autorrepresentação
como modo de afirmação da cultura Mbyá diante da sociedade circunstante. Desse
modo, essa valorização é relacionada com a afirmação de uma identidade, mas também
com a admissão da parte do interlocutor da sua validade enquanto tal. “Reconhecer a
existência de um sujeito consiste objetivamente em conceder a ele algum espaço, um
seu espaço (obviamente, não apenas físico, mas também social)” 925 e, portanto,
constitui-se também como uma valorização ligada à sobrevivência cultural. Em
consequência, fala-se da autorrepresentação também enquanto um dispositivo para a
conquista dos objetivos autodeterminantes e da possibilidade de “reproduzir-se e
manter-se como uma sociedade diferenciada no interior de uma sociedade mais
abrangente”926.
Como vimos, os valores da autorrepresentação que identificamos no caso dos
Mbyá-Guarani pressupõem uma afirmação identitária que significa também um
posicionar-se em relação à alteridade, mas não apenas isso: também um dirigir-se a ela,
ou seja, um interagir. No cinema indígena esse movimento é realizado priorizando-se a
demanda de interação que as população indígenas apresentam à sociedade927. Trata-se,
portanto, de uma relação de contato desejada e estabelecida de acordo com o que
decidem os índios e não o oposto, como costuma acontecer em uma relação na qual
estes são a parte que detém menos poder. O fato que desta vez os indígenas tem o poder
de determinar os termos dessa interação pode ser pensado enquanto demonstração de

924
CAIUBY NOVAES, S. “Quando os cineastas são índios”. Disponível em:
<http://www.mnemocine.com.br/osbrasisindigenas/caiuby.htm>. Acesso em: 07 fev. 2017.
925
REMOTTI, F., L'ossessione identitaria. Rivista Italiana di Gruppoanalisi, XXV, 1, 2011, p.
11, tradução nossa.
926
CAIUBY NOVAES, S. Op. cit.
927
GALLOIS, D.; CARELLI, V. Op.
Cit.,1995, p. 72.
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como o Objeto de Valor define o Mbyá enquanto Sujeito da autorrepresentação, e sobre
o modo como esse Sujeito é transformado pela ação de fazer os filmes.
Na obra cinematográfica Mbyá-Guarani nota-se que essa prática reposiciona o
Sujeito no interior da relação intercultural e interétnica: se enquanto “objeto” o índio era
claramente em posição inferior diante do Outro, enquanto Sujeito ele consegue colocarse em outra posição e elevar-se. O fato emerge nas cenas nas quais ao dirigir-se aos nãoindígenas, o índio com a câmera parece poder mudar a sua postura e de certa forma
igualar-se a eles e, por isso, estabelecer uma comunicação que antes não existia. Esse
índigena agora consegue falar, e parece, assim, constituir-se uma relação aparentemente
menos assimétrica a partir do momento em que ele obtém voz no diálogo com o Outro.
Esse poder fazer, agora uma espécie de poder ter voz, permite, desse forma, um
empoderamento do Sujeito, que se mostra em condições de enfrentar o Outro, de reaver
o controle sobre a sua imagem e de apropriar-se da sua representação.
Nesse sentido, também a questão sobre a inversão dos papéis é muito presente
na produção Mbyá-Guarani, e uma cena é muito importante para ilustrar a questão: em
Bicicletas...928, dois meninos vão até a casa de uma família não-indígena próxima da
aldeia para comprar sabão; chegando ao local, os indiozinhos veem um menino branco e
o indicam para que a câmera o filme; os indígenas riem do menino branco, que se
esconde atrás de um móvel; uma das crianças indígenas diz: “Ele não quer aparecer no
nosso filme. Mas vai aparecer assim mesmo.”, enquanto no enquadramento assistimos a
um zoom que tenta encontrá-lo. (fig. 12-16). O episódio demonstra que, em posse da
câmera, os índios tornam-se sujeitos também da ação da qual participam e podem por
isso ter um “controle” da situação – e desta vez são os não-indígenas que aparecerão nos
seus filmes mesmo não querendo, como costuma acontecer com eles.

Figura 12

928

BICICLETAS de Nhanderú, Op. Cit., 2011, 00:30:00.
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Os meninos chegam à casa da família não-indígena.

Figura 13

Eles mostram o menino branco para o operador da câmera.

Figura 14

A câmera filma o menino.
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Figura 15

As crianças Mbyá riem do menino.

Figura 16

O menino tenta se esconder atrás de um móvel à esqueda na imagem.

Além de apresentar a própria memória e uma História Mbyá, ação fundamental
para a legitimação de uma identidade cultural, a prática da autorrepresentação induz a
uma reflexão inédita que faz com que o Sujeito se torne mais consciente sobre a sua
condição. “Hoje eu percebi o que acontece aqui. É chocante mesmo. Experimenta vir
sem vender e só ficar observando. Aí você vai ver como muda o rosto dos Mbyá”929. A
fala de um dos filmmakers, que admite nunca ter percebido a situação como conseguiu
interpretá-la enquanto fazia o documentário, evidencia especificamente esse aspecto.
Essa reflexão leva a uma revisão identitária composta, como vimos, por uma
seleção dos traços culturais pertinentes e pela negociação de uma identidade coletiva. Se
por um lado isso significa que esse Sujeito é capaz de distinguir as tradições a
929

DUAS aldeias, uma caminhada. Op. Cit., 2008, 01:01:00.
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conservar, por outro, provoca uma conscientização sobre a mudança, fato que permite
uma reelaboração cultural. É por essa razão que é essencial levar em consideração uma
concepção não essencialista da identidade cultural: a identidade revelada na
autorrepresentação Mbyá e nela mesma articulada é produto de uma negociação, é
dinâmica e mutável e em contínua reconstrução e adaptação.
Além disso, como é sabido, a articulação da identidade passa necessariamente
também pela constituição de uma Alteridade e do estabelecimento de uma diferenciação
em relação a esta. Isso evidencia também a necessidade de um “colocar-se em relação”
e, como vimos, também um dirigir-se a esse Outro. Nesse sentido, o vídeo pode ser
fundamental porque “propiciaria, de forma única, uma consciência da mudança,
indispensável para a formulação de ações visando ao controle do convívio
interétnico”930.
Colocando-se à prova ao representar-se e tendo que, por isso, constituir uma
imagem de si mesmo, o Sujeito dota-se de uma consciência étnica que promove uma
renovação cultural necessária à luta pela manutenção do grupo dentro da sociedade
circunstante e, portanto, em relação a essa. Com efeito, se, como apontamos, a
construção da identidade Mbyá-Guarani passa por reinvindicações políticas, é inevitável
que através da autorrepresentação esse Sujeito tente romper os paradigmas da
inferioridade social e cultural e construir uma identidade mais completa e complexa que
inclua elementos de todas as esferas da sua existência. Desse modo, esse Sujeito se
fortalece para reinvindicar uma reposicionamento no jogo das relações com o Outro e,
sobretudo, para exigir o seu reconhecimento – que é uma “necessidade fundamental e
inegável”931, pois ser reconhecido é justamente aquilo que o constitui como sujeito.

930
931

GALLOIS, D.; CARELLI, V. Op. Cit.,1995, p. 66.
REMOTTI, F. Op. cit., 2011, p. 10, tradução nossa.
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Eliane Aparecida Miqueletti (UFGD)

A demarcação de fronteiras na relação entre indígenas e não indígenas de
Dourados: análise dos discursos da mídia e da escola

The demarcation of borders in the relationship between indigenous and nonindigenous Dourados: analysis of media and school discourses

Resumo: Os discursos que permeiam as relações sociais revelam os modos como os sujeitos se
relacionam. Neste trabalho apresentamos considerações sobre a relação entre indígenas e não indígenas
da região de Dourados-MS e a construção da identidade indígena a partir do olhar do não indígena no
âmbito midiático e escolar. Para isso, utilizamos recortes de reportagens da mídia impressa, enunciados
proferidos por professores e alunos de uma escola não indígena, exemplos que marcam a presença da
demarcação de fronteiras na relação com aquele que é visto como o Outro, o indígena. A base teórica
principal é a semiótica francesa e, mais especificamente, as considerações da sociossemiótica e os
trabalhos de Eric Landowski, tendo como propósito pensar os sentidos construídos na vivência, na relação
entre o Eu e o Outro. O resultado da pesquisa aponta para o olhar de distanciamento em relação ao
indígena, estereótipo do marginalizado socialmente.
Palavras-Chave: Indígena. Identidade. Fronteiras. Semiótica francesa.
Abstract: Discourses that permeate social relations reveal the ways which subjects interact to each other.
In this work we present some considerations about the relationship between indigenous and nonindigenous people in Dourados-MS region the construction of indigenous identity based on the nonindigenous view on the media and school environment. For this, we will use clippings of printed media,
utterances from teachers and students of a non-indigenous school, examples that indicate the presence of
border demarcation in relation to the one that is seen as the Other, the indigenous. The main theoretical
framework is the French Semiotics and, more specifically, the considerations of the sociosemiotics and
Eric Landowski’s works, whose purposes are to rethink about the meanings constructed in the
relationship between the Self and the Other. The result of the research points out that the indigenous have
been distanced from non-indigenous people, stereotype of the socially-marginalized people.
Keywords: Indigenous People. Identity. Borders. French semiotics.

1 Considerações iniciais: do contexto às bases teóricas

A sociedade é composta por sujeitos que se relacionam munidos de suas
ideologias, de suas visões de mundo. Eles são resultado dos espaços sociais e dos
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discursos com os quais entram em contato, ou seja, ideologias e discursos estão
intimamente ligados, como aborda Fiorin932, permeiam as práticas sociais e influenciam
as relações e, consequentemente, a construção dos sentidos, esses entendidos como “[...]
práticas de construção, negociação, intercâmbio de sentido que vêm construindo o
‘social’ enquanto universo de sentido” 933.
Nesse âmbito, este artigo apresenta reflexões que compõem nossa pesquisa de
Doutorado934, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da
Universidade Estadual de Londrina. Na tese, partimos dos discursos levantados na
mídia, em uma escola indígena e em uma não indígena para investigarmos a construção
das representações identitárias e os regimes de interação entre o indígena e o não
indígena da região de Dourados. O município está localizado no Estado de Mato Grosso
do Sul e integra número significativo de indígenas – dos cerca de 200 mil habitantes,
mais de 15 mil são indígenas, sobretudo das etnias Terena, Guaraní e Kaiowá. Alguns
deles residem na cidade, mas a maior parte está na Terra Indígena Panambizinho,
localizada a 30 quilômetros do centro da cidade de Dourados, e na Reserva Indígena de
Dourados, situada a menos de um quilômetro do perímetro urbano e formada pelas
aldeias Bororó e Jaguapirú, na qual há integração de não indígenas, principalmente pela
união conjugal. Nesse contexto, lembrado muitas vezes na mídia como local de disputas
por terra, as proximidades geográficas e o contato pessoal entre indígenas e não
indígenas se estreitam, o que é impulsionado, cada vez mais, pelas práticas sociais
partilhadas, muitas delas antes só possíveis aos não indígenas, como os cargos políticos.
Após o preâmbulo em torno da contextualização de atuação da pesquisa, neste
trabalho voltamos nossa atenção para a análise de recortes de reportagens da mídia
impressa, enunciados proferidos por professores e alunos da escola não indígena ao se
referirem ao indígena da região de Dourados, exemplos que marcam a presença da
demarcação de fronteiras na relação com aquele que é visto como o Outro, o indígena.
Levando em consideração que a mídia e a escola são agentes sociais que além de
informar, problematizam acontecimentos, impõem ou orientam conclusões, ou seja,
participam significativamente na construção social das pessoas.
932

FIORIN, J. L. Linguagem e ideologia. São Paulo: Ática, 2005.
LANDOWSKI, E. Sociossemiótica: uma teoria geral do sentido. Revista Galaxia, São Paulo, n. 27,
jun. 2014, p. 10-20. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1982-25542014119609>. Acesso em: 12
abr. 2015.
934
MIQUELETTI, E. A. Processos identitários indígenas em Dourados: leitura dos discursos midiáticos
e escolares em uma perspectiva semiótica. 2015. 343fls. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem).
Universidade Estadual de Londrina – UEL, Londrina-PR, 2015.
933
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A Semiótica francesa é nosso respaldo teórico principal. Nesta teoria, todo e
qualquer texto é visto como o resultado da articulação indissociável entre o plano de
conteúdo (conjunto de ideias organizadas) e o plano de expressão (a forma de
apresentação do conteúdo). Para isso, pode manifestar-se na forma de linguagem verbal,
não verbal ou sincrética, sendo a última o resultado da articulação de mais de uma
linguagem para a construção do sentido, como ocorre nas reportagens dos jornais
impressos.
Fundada por Greimas, a Semiótica francesa aborda o texto como objeto de
significação, um mecanismo estruturalmente organizado e, também, como objeto de
comunicação, já que envolve escolhas implicadas no contexto sócio-histórico e
ideológico no qual foi elaborado. Não obstante, não são as condições reais de produção,
nem o autor propriamente dito que interessam, mas os efeitos que se deixam apreender,
“o parecer do sentido” 935, o simulacro criado por meio da linguagem. Por isso, o papel
do semioticista, entre outros, será o de investigar os recursos que permitem a construção
da verdade de cada texto, os procedimentos e estratégias utilizadas em um texto para
dizer o que diz.
Sendo assim, inicialmente Greimas sistematiza a metodologia de análise
chamada de “percurso gerativo de sentido” com o propósito de descrever como a
significação se constitui em qualquer texto a partir de duas etapas: a estrutura sêmionarrativa, composta pelos níveis fundamental e narrativo, e a estrutura discursiva,
formada pelo nível discursivo. Objetiva-se mostrar a construção dos sentidos de forma
gerativa, da imanência à aparência: “[...] indo dos investimentos mais abstratos aos mais
concretos e figurativos, de tal modo que cada um dos patamares pudesse receber uma
representação metalingüística explícita”

936

. Em resumo, do nível mais simples e

abstrato ao mais complexo e concreto, o percurso gerativo de sentido apresenta três
níveis de leitura a partir dos quais se desvenda a construção dos sentidos.
Aos poucos a semiótica avança para explorar outras fontes de sentido, amplia os
horizontes de análise, sem se desvencilhar completamente das bases e acomoda
tendências como a Sociossemiótica. Norte teórico propagado principalmente por Eric
Landowski e que oportuniza aos estudiosos da área integrar, dentro de suas

935

BERTRAND, D. Caminhos da semiótica literária. Tradução do grupo CASA sob a coordenação de
Ivã Carlos Lopes et.al. São Paulo: EDUSC, 2003, p.11.
936
GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. Tradução de Alceu Dias Lima et.al. São
Paulo: Cultrix, s.d, p.327.
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preocupações, os sentidos construídos nas relações entre os sujeitos, a significação
constituída no processo, no ato; enfim, “[...] a ideia de uma relação necessária,
constitutiva, ligando sentido e interação”937.
Tendo em vista tencionar as relações sociais e identitárias, entre indígenas e não
indígenas, como processo de significação, retomamos, principalmente, duas obras de
Landowski: Sociedade refletida938 e Presenças do outro939. Na primeira obra, o autor
enfatiza as situações de interação e as reflexões sobre semiotizar o contexto, o que
implica dar conta do discurso: “[...] do ponto de vista da sua capacidade de ‘agir’ e de
‘fazer agir’, moldando e, na maior parte dos casos, modificando as relações entre os
agentes que ele envolve a título de parceiros linguísticos”

940

. Entra em cena a

preocupação com o resultado social da atividade discursiva.
Dentro disso, o autor aborda a existência do regime de visibilidade, estruturado
pela sintaxe do “ver” ele direciona as relações entre os sujeitos, o que o autor denomina
de “dimensão escópica” e que implica: “[...] – um que vê, o outro que é visto – e entre
os quais circula o próprio objeto da comunicação, no caso a imagem que um dos sujeitos
proporciona de si mesmo àquele que se encontra em posição de recebê-la” 941 .
A dimensão escópica, ou seja, esse “ver” uns aos outros, depende das condições
de visibilidade, administradas como motivações estratégicas, estabelecidas ora pelo
observador, ora pelo próprio sujeito observado que quer “fazer-se ver” 942. Ela pode,
ainda, ser instaurada por uma terceira instância, autônoma aos protagonistas, a exemplo
da ação da mídia. De acordo com essa dinâmica de relação entre observador e
observado, Landowski levanta a possibilidade da construção de esquemas envolvendo
especificações modais da ordem do querer, dever, saber e poder ver e ser visto e que
revelam as práticas dos contatos sociais. Encerram “atitudes” ou “temperamentos” no
que se refere ao sujeito “observado”, em interação, os sujeitos observam-se, os valores
modais combinam-se e podem indicar situação de pacificidade ou de conflito entre eles.
No que se refere à segunda obra, verificamos que o autor tenta traçar esquemas
teóricos resultantes da relação entre o Eu e o Outro, transita entre as noções,
937

LANDOWSKI, E. Op. cit., 2014, p.11 (grifos do autor).
LANDOWSKI, E. A sociedade refletida: ensaios de sociossemiótica. Tradução de Eduardo Brandão.
São Paulo: EDUC/ Pontes, 1992.
939
LANDOWSKI, E. Presenças do Outro: ensaios de sociossemiótica. Tradução de Mary Amazonas
Leite de Barros. São Paulo: Perspectiva, 2002.
940
LANDOWSKI, E. Op. cit., 1992, p.10.
941
Idem, p.89 (grifos do autor).
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Ibidem, p.89.
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interdependentes, de identidade e de alteridade ao considerar que o sujeito apreende-se a
si mesmo: “[...] enquanto ‘Eu’, ou ‘Nós’, a não ser negativamente, por oposição a um
‘outro’, que ele tem que construir como figura antitética a fim de poder colocar-se a si
mesmo como seu contrário” 943.
Landowski define quatro possibilidades de relação entre identidade com vista a
uma alteridade. Considerando que o outro representa uma ameaça e que é preciso
preservar a homogeneidade do grupo dominante, temos a assimilação (o grupo
dominante acolhe o de fora, o outro em nós, os assimilados assumem alguns valores do
grupo dominante para serem aceitos) e a exclusão (o sujeito está em disjunção com os
valores do grupo dominante, preserva-se o nós e nega-se o outro). De outra forma, a
alteridade é uma diferença que depende do ponto de vista, o outro “[...] se tornará, em
certa medida, parte integrante, elemento constitutivo do ‘Nós’, sem com isso ter que
perder sua própria identidade” 944. Confluem nesse sentido, a segregação (não ocorre
exclusão absoluta, um lugar é reservado para o segregado dentro do sistema social
geral) e a admissão (busca-se integrar o outro ao nós sem que ele perca sua identidade, o
Outro também constitui o Nós).
Antes de passarmos para o tópico seguinte, no qual realizaremos considerações
em torno de enunciados selecionados para este trabalho, não podemos deixar de
ponderar que ao lidar com as relações socioculturais e identitárias, ao longo da pesquisa
de Doutorado, complementamos nossas reflexões em leituras advindas, entre outros, dos
Estudos Culturais e da Educação. Contemplando as relações de poder que permeiam o
convívio entre as culturas, entre colonizador e colonizado, Bhabha 945 destaca as
divergências existentes na relação/negociação cultural. O local da cultura é o “entrelugar” deslizante, marginal e estranho que pode resultar do confronto de dois ou mais
sistemas culturais que dialogam mesmo que de modo conflituoso. O teórico trata do
hibridismo cultural como o processo derivado do conflito e da tensão das diferenças
culturais. Nesse sentido, as trocas entre culturas carregam aspectos positivos e
negativos, pois possibilitam novas visões sobre as identidades, quiçá inserindo a
tolerância, mas podem esconder a dominação de uns sobe os outros.
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Princípios que corroboram com Landowski que, no âmbito discursivo, da análise
das situações, da interação, mostra como as relações entre os sujeitos são oscilantes e é
assim que os sentidos se constituem. Na educação, por exemplo, entendemos que apenas
reconhecer a diversidade cultural não contribuirá para a efetivação de convívios
excludentes. É preciso identificar a construção dos discursos preconceituosos que
perpassam o tempo e, de forma menos ingênua, reler a história, oportunizar a abertura
para que os conhecimentos sejam negociados e outros discursos construídos para além do
“pensamento abissal”. Segundo Santos 946 , esse pensamento representa a existência de
uma linha divisória que separa colonizadores e colonizados a partir de um conjunto de
conhecimento social formado por distinções, influenciadas pelos colonizadores.
Dentro disso, as relações identitárias se constituem como reflexo das relações de
poder e que são manifestadas nos discursos propagados, entre outros, pela mídia e pela
escola. No tópico a seguir realizamos breves análises, permeadas por reflexões teóricas,
sobre a representação indígena para esses agentes sociais. Recortamos exemplos de parte
de nosso corpus de pesquisa de Doutorado: reportagem publicada na semana em que se
comemora o Dia do índio e enunciados proferidos por professores e alunos não indígenas
de uma escola da cidade de Dourados.

2 Da mídia à escola: reflexões da pesquisa

Os veículos midiáticos, como fontes de informação e de propagação de
ideologias, constroem-se de acordo com o que é vivenciado no contexto em que atuam.
Dessa forma, informamos que durante a pesquisa selecionamos textos dos principais
veículos da mídia douradense, publicados em abril de 2013 e que fizessem referência à
comemoração do Dia do índio, 19 de abril. Destacamos que, dentro de determinado
contexto de atuação linguística, na esfera nacional e local, foi construído um clima de
tensão, instaurado entre indígenas e não indígenas diante da aprovação da Proposta de
Emenda Constitucional, a PEC 215. A Emenda previa levar para o Congresso Nacional a
demarcação e a homologação de terras indígenas, o que, conforme a Constituição
Federal, são atribuições do Poder Executivo.
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Nesse contexto, selecionamos a reportagem de capa do dia 19 de abril de 2013,
publicada pelo jornal “O Progresso” 947, o jornal impresso mais tradicional da região de
Dourados. A reportagem especial para a data comemorativa é publicada na página 4 da
seção “Dia a dia”, espaço que normalmente integra discussões de assuntos do cotidiano
dos enunciatários, leitores do jornal, o que pode indicar a integração do indígena à
sociedade douradense. Segue a imagem da capa948:
Figura 1 – A reportagem especial para o Dia do índio na capa

Parte da capa do jornal O Progresso do dia 19/04/2013.
Destaque para a reportagem especial para o Dia do
índio.
Fonte: Valéria Araújo. O Progresso
(19/04/2013).

Ocupando boa parte da extensão central da capa, em destaque, o leitor depara-se
com a composição: o título “Tradição indígena está semeada em toda Dourados”, uma
indígena em contato com a natureza (ressaltamos o uso do colar tradicional, auxiliando na
caracterização e vinculação à cultura indígena) e a legenda/lide que esclarece: “A cultura
indígena rica em tradição e fé está presente em todos os cantos de Dourados. Vai desde a
nomes [sic.] de bairros como, Pitã, Poravi, Distrito do Panambi, e o Exército que leva
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como nome guaicurus [sic.], até a gastronomia, artesanato e fitoterapia (estudo de ervas
medicinais)”. Escolhas que objetivam destacar a marca da cultura indígena no município
de Dourados, com isso o enunciador valoriza essa presença. Por outro lado, ao dar
visibilidade à cultura indígena “semeada” na região, como confirmarão os exemplos
descritos no texto, pode deixar implícito o “não querer-ver” 949 por parte dos não
indígenas dessa região, os observadores.
Vejamos como a reportagem aparece dentro do suporte:
Figura 2 – A reportagem especial para o Dia do índio na seção Dia a dia

A reportagem do jornal O Progresso especial para o Dia
do índio.
949
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Fonte: Valéria Araújo. O Progresso
(19/04/2013).

Verificamos que a frase da capa é retomada como título e a imagem é a da
indígena com uma criança, em atividade de artesanato. Como subtítulo temos:
“Benzedeira destaca heranças dos povos indígenas para Dourados como gastronomia,
artesanato e fitoterapia”. E na legenda da imagem: “Indígena mostra artesanato que
atravessa a fronteira da cultura e se consolida nos lares douradenses.” Elementos – título,
subtítulo, imagem, legenda – que direcionam a leitura prévia da reportagem e deixam
implícito a “fronteira da cultura” que separa indígenas e não indígenas, como inscrito na
legenda.
Analisando as imagens apresentadas notamos que mantêm, com a parte verbal,
principalmente as legendas, a relação de “ancoragem” 950, explica o que é apresentado
na imagem, e, juntas, presentificam informações que figurativizam o tema do trabalho
tradicional, da herança cultural repassadas às gerações. Lembrando que as figuras são
elementos que se ancoram em algo do mundo natural para representar os temas,
categorias que organizam os elementos do mundo em conceitos, e, em certa medida,
desvelam intenções do enunciador.
Relacionado a isso, está a ênfase no fazer indígena: na capa, a indígena aparece
executando as atividades de colher ou mostrar as plantas medicinais e na reportagem,
realizando o artesanato, neste momento acompanhada por uma criança sugerindo a
continuidade da prática ao longo das futuras gerações. Na composição da imagem,
conforme classificação de Xavier 951 , o plano é de conjunto, focalizando as figuras
humanas e parte do cenário em que estão envolvidas. O ângulo de tomada é horizontal,
proporcional aos olhos do leitor, ou seja, a ação da indígena está diante de nós e a sua
linha de horizonte é a nossa, cria-se, assim, o efeito de aproximação com o enunciatário.
O enunciador “faz ver” o sujeito indígena e ancora, pelo verbal, o destaque
principal do texto: mostrar que a cultura indígena está presente na vida dos não indígenas
de Dourados a partir dos artesanatos, dos alimentos, das plantas medicinais. Dessa forma,
respalda a reportagem com as afirmações da indígena, como resume o primeiro
parágrafo:
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A cultura indígena rica em tradição e fé está presente em todos os cantos de
Dourados. Vai desde a nomes [sic.] de bairros como Pitã, Poravi, Distrito do
Panambi, o exército que leva como nome Guaicurus, até a gastronomia,
artesanato e fitoterapia (estudo de ervas medicinais). No Dia do Índio, a
benzedeira Marilda Duarte da Silva, ou a “Cunha parendê”,que quer dizer
“Mulher de Brilho”, diz que são muitas as heranças dos povos indígenas para
Dourados. A primeira delas é o artesanato. “É muito difícil entrar numa casa
que não tenha hoje nenhuma peça indígena. São toalhas de mesa, tapetes e
roupas com detalhes específicos criados por índios ou muitas vezes
reproduzidos por artesãs não indígenas. Cada desenho que faço quando estou
trecendo [sic.] é único. Nós recebemos a inspiração de Nhãnderu Guassu
Teapu Marangatu (Pai, Grande Trovão do Bem). Ele é o criador do universo,
mata demônios e está presente onde as pessoas estiverem falando dele. Está
para proteger as famílias, sejam indígenas, como não-indígenas”, destaca.952.

O trecho recortado evidencia que o objetivo da reportagem é enfatizar a
influência dos saberes indígenas entre os não indígenas, conforme os trechos grifados. A
indígena parece feliz com isso ao integrar os não indígenas nas proteções pedidas ao pai
espiritual, o Nhãnderu: “Está para proteger as famílias, sejam indígenas, como nãoindígenas”. No entanto, segundo ela, os não indígenas nem sempre querem admitir essa
influência, como afirma no terceiro parágrafo: “‘Hoje em dia o não-índio, apesar de não
estar presente na nossa aldeia come da nossa comida. Muitas vezes sem perceber’,
brinca”. No parágrafo seguinte, frisa que a relação fica restrita às visitas em busca de
cura: “Recebo muita gente da cidade que vem em busca de uma cura”. O destaque recai
sobre as atitudes do não indígena que parece não querer assumir a interdependência dos
saberes advindos do Outro. Tal posicionamento revela a preocupação que o “Eu”, não
indígena, tem diante da proximidade com aquele estabelecido por ele como seu “Outro”,
o indígena, visto em condição menos favorável. Como aborda Landowski, quando muito
próximos e munidos do querer, saber e poder-fazer, o Eu pode sentir sua identidade
ameaçada ocasionando “práticas de enfrentamento sociocultural de caráter, às vezes,
dramático, que acreditávamos ter desaparecido” 953.
Ao final da reportagem, o Dia do índio é lembrado e, novamente, ancora-se na
voz da indígena para falar do sentido da data:
O Dia do Índio para Marilda é uma data de reflexão e fé. “É o dia em que
dançamos e rezamos por nossos filhos, parentes e pedimos a proteção para
toda Dourados. Hoje, o meu maior desejo é que a tradição indígena se
perpetue e que as próximas gerações ensinem seus filhos a viver como nos
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ensinamentos das tribos. Nós acreditamos que Deus virá limpar toda a
tristeza do índio e nos concederá dias melhores em breve”, diz954.

Analisando as afirmações da indígena, recortadas pelo jornal, notamos que a
data é relacionada com a preocupação em perpetuar a tradição e viver melhor, mais feliz,
ou seja, é necessário que os princípios tradicionais permaneçam e a presença da criança
na fotografia reforça isso. A indígena representa a voz do povo indígena, como frisado ao
utilizar a 1ª pessoa do plural “nós” também presente nos verbos “dançamos”, “rezamos”,
“pedimos”, “acreditamos” que marcam a debreagem enunciativa (a enunciação é
projetada para fora da enunciação, eu-aqui-agora, produzindo efeito de aproximação),
refere-se a um aqui e a um “nós exclusivo” (eu + eles) 955, a indígena que fala e os outros
indígenas da região, comprometendo-se com o que é enunciado. E, como representante
do grupo, ela pede a proteção para “toda Dourados”, novamente o movimento é de
disposição para a inclusão dos não indígenas e/ ou de disposição para ser admitido,
integrado sem perder sua identidade.
Frente às escolhas engendradas na reportagem, especial para o Dia do índio,
junto ao destaque para a marca da cultura indígena no município, há implícito o “não
querer ver” dos não indígenas dessa região, motivo que leva o jornal a dar visibilidade ao
mostrar que a cultura indígena está “semeada” na região, como confirmam os exemplos
descritos no texto. Como teoriza Landowski956, a ação de ver implica o poder ver e o
querer ver. Sendo o indígena o actante em estado de “ser visto” e o não indígena de
Dourados o que ocupa a posição do “observador”, notamos que nessa relação constroemse “atitudes” ou “temperamentos” no que se refere ao sujeito “observado”: a mídia faz
ver que os indígenas não apresentam “constrangimento”, ou melhor, não querem não ser
vistos, já que a manifestação de sua realidade é uma das formas de ser reconhecido
enquanto parte do município. Por outro lado, há uma tentativa em mostrar a realidade das
comunidades indígenas, suas influências, frente à falta de interesse dos enunciatários,
público leitor, que parece não querer ver. Estabelecesse a relação contraditória com
exibicionismo do indígena, mas repugnância da população douradense.
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É preciso entender, também, que as condições de visibilidade são estratégias
discursivas, “manobras cognitivas (fazer saber/fazer crer)” 957. A mídia trabalha com os
recortes, os focos de luz, que ela permite ver dentro dos regimes de visibilidade, nos
quais intervêm as competências modais de quem os vê (querer ver, não querer ver) e de
quem é visto (querer ser visto, não querer ser visto) e como isso é interpretado. Sendo
assim, as escolhas, em interação, auxiliam na construção das identidades.
Discursivamente, o indígena é constituído na relação com o não indígena como
aquele que quer ser reconhecido como um sujeito do fazer. Conforme a classificação de
Landowski958, a mídia apresenta-o na posição daquele que quer ser assimilado, mas ainda
é segregado pelos não indígenas. O indígena é o sujeito disjunto com os valores do grupo
dominante, excluído, mas por vezes é aceito em um lugar reservado dentro do sistema
social como um todo. Em síntese, o “Outro” é aceito, desde que cada um esteja nos seus
devidos espaços de atuação, na reportagem, por exemplo, lemos que o indígena é
procurado pelo não indígena, mas isso nem sempre é expressamente reconhecido.
Voltando nossa atenção para a escola, recortamos enunciados emitidos por
professores de uma escola não indígena de Dourados, durante entrevista semiestruturada
na qual pretendíamos investigar a imagem do indígena que perpassa a escola e que,
consequentemente, são repassados aos alunos, influenciando sua formação cidadã. Entre
o total de 18 professores entrevistados, verificamos que há educadores mais críticos
diante da realidade indígena do município e outros que denunciam o distanciamento mais
acentuado em relação ao “Outro”, de forma geral, remetem à “fronteira” existente entre
indígenas e não indígenas.
Para este artigo, retomamos apenas o comentário do Professor 6 ao inquerirmos
“fale sobre o que você sabe sobre os indígenas e sobre sua relação com eles”:

É... o que a gente sabe é o que tem na mídia né [...], posso falar que o que
eu sei sobre eles é pouco né, praticamente eu não, mal sei onde ficam as
aldeias, essa é a verdade né, sei que eles são um povo sofrido, eles têm um,
o espaço de terra deles ali é muito pouco né, e.. e aí ao que sai na imprensa,
a questão de que já houve muito a questão do suicídio, a questão da bebida
né, o preconceito do homem branco em relação a trabalho [...] Eu já tive
aluno [...] a relação deles com os demais alunos era distante né, eles não se
misturam, eles se isolam, [...] o contato deles com a gente é muito retraído
também [...].”
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O educador parece ter receio de dizer que sabe algo sobre o indígena e a
lembrança é a do indígena relacionado às aldeias, como se na região de Dourados só
existissem indígenas naquele espaço, e às imagens negativas: povo sofrido, pouco espaço
de terra, suicídio, bebida. Colocações que também podem representar ecos dos textos da
mídia, essa citada como fonte do saber: “[...] a gente sabe é o que tem na mídia né [...]”.
Apesar de verificarmos, como consta na reportagem analisada neste trabalho, que a mídia
também apresenta aspectos positivos, isso não é comumente citado pelos professores não
indígenas, revelando o que querem ver/enxergar nessa relação vista como conflituosa.
Discursivamente, o professor marca o distanciamento em relação ao indígena,
utiliza “a gente” incluindo os não indígenas, quiçá o próprio pesquisador que não é
indígena, e vai revelando que os indígenas são relacionados à temáticas negativas: “[...]
eles são um povo sofrido [...] o espaço de terra deles ali é muito pouco né, [...] a questão
de que já houve muito a questão do suicídio, a questão da bebida né, o preconceito do
homem branco em relação a trabalho”.
Ainda como marca discursiva de distanciamento, o docente refere-se ao
preconceito do não indígena como “preconceito do homem branco”, exclui-se desse
grupo, colocando-se na posição de observador das relações sociais, parece “não quererver”, ou melhor, não se compromete com os fatos narrados. No final da fala, inclui-se
enunciativamente, “eu”, para lembrar que teve aluno indígena e pontuar as impressões
sobre o relacionamento do indígena com o não indígena no convívio escolar, mais uma
vez assinalando o distanciamento: “Eu já tive aluno [...] a relação deles com os demais
alunos era distante né, eles não se misturam, eles se isolam, [...] o contato deles com a
gente é muito retraído também [...]”. O Outro, “eles” enuncivo, é o distante, o isolado, o
retraído, ou seja, aquele que não se encaixa aos vínculos de relacionamento e permanece
segregado; é o estranho.
Os docentes, como qualquer outro sujeito socialmente envolvido, também são
atingidos pelos discursos que os constituem e estão diante das competências modais do
“querer-ver” e do “não querer-ver” 959 e inclinam-se, novamente, para a segunda opção.
Em sala de aula, o professor exerce papel de destaque na mediação dos alunos, diante da
situação de “estranhamento” é preciso que atue no sentido de romper possíveis barreiras,
mas para isso deve entender o próprio lócus de atuação e estar ele, primeiramente, aberto
para compartilhar experiências. Sem essa atitude, o indígena, assim como outros sujeitos
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marginalizados socialmente, continuará atingido pelos olhos do observador, no sentido
físico, mas não percebido enquanto parte da sociedade em geral.
Para finalizar as reflexões trazidas para este artigo, destacamos que durante a
parte da pesquisa na qual trabalhamos com alunos da escola não indígena, verificamos
que os enunciados expressos por eles em relação aos indígenas não diferem muito do que
nos foi apresentado pelos professores. No primeiro encontro, por exemplo, distribuímos
uma folha para que respondessem, em forma de texto escrito e desenho, a seguinte
pergunta: Índio lembra...? Os alunos mostraram-se preocupados em construir conceitos e
alguns perguntaram se poderiam falar sobre o Descobrimento do Brasil, outros tentavam
tirar dúvidas sobre os tipos de comida dos indígenas. Questionamentos que revelam o
distanciamento, ou a distorção da temática, considerando a proximidade local com os
indígenas e com as aldeias. De tal maneira, os discentes destacaram em suas respostas
principalmente os seguintes temas: cultura, dança, música, instrumentos, moradia (oca),
comidas (mandioca, milho, feijoada), tribo, guerreiro, respeito, comércio (venda de
mandioca nas ruas), descobrimento do Brasil, desigualdade, pátria, diferenças. Enfim,
com menor ou maior intensidade, representaram o indígena ligado à imagem
tradicionalmente divulgada pela história ocidental, isto é, o sujeito que passa a ser
conhecido na reprodução do encontro com os portugueses no Descobrimento do Brasil,
que mora na aldeia, gosta da natureza. Quando são trazidos para o retrato atual são
lembrados pelas ruas de Dourados vendendo mandioca, leite.
Nesse sentido, escreve o aluno 7960: “Pessoas que vende mandioca na rua ou
também leite etc... Eu acho que eles mora na oca ou qualquer coisa do tipo”. O discente
visualiza o indígena na realidade de Dourados como aquele que atravessa a cidade em sua
carroça vendendo produtos da aldeia, o que é comum em alguns bairros mais próximos
da reserva de Dourados. Mas, como já informamos na contextualização dessa realidade,
atualmente, os indígenas exercem outras atividades, porém isso não é reconhecido pela
maioria dos alunos. Analisando o restante do enunciado “Eu acho que eles mora na oca
ou qualquer coisa do tipo”, o aluno manifesta uma dúvida que demonstra, mais uma vez,
o desconhecimento da real situação de vida das comunidades indígenas. Nas
comunidades da região, poucas famílias vivem em ocas, a imprecisão do aluno, iniciando
o Ensino Fundamental II, parece-nos um dos indícios da fragilidade do ensino acerca do
assunto. Os alunos reproduzem um discurso colonial que “[...] produz o colonizado como
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uma realidade social que é ao mesmo tempo um ‘outro’ e ainda assim inteiramente
apreensível e visível” (BHABHA, 2010, p. 111).
Corroborando com isso, citamos, ainda, a resposta do aluno 17:

Índio me lembra muitas coisas, me lembra também quando estava no 4° ou
5º; que os índios eram os habitantes no Brasil na época e que eles tiveram
que ficar escravos dos outros que chegaram bem depois. Me lembra aquelas
pessoas que não tinham muita roupa e aquelas que adoram; como dizem “os
brancos”. E sempre felizes. Adoro a cultura deles !!!

O aluno revela que a imagem fixada em sua memória é a representada pela
escola ao lembrar: “[...] quando estava no 4° ou 5º ; que os índios eram os habitantes no
Brasil na época e que eles tiveram que ficar escravos dos outros que chegaram bem
depois [...]”. O índio é situado nas histórias do passado, na época do Descobrimento,
contadas pelo viés eurocêntrico em que aparecem como aqueles “[...] que não tinham
muita roupa e aquelas que adoram; como dizem ‘os brancos’. E sempre felizes [...]”. No
uso das aspas na expressão “os brancos”, o aluno parece colocar em dúvida ou ironizar o
uso do termo, assinalando a reflexão em relação à reprodução de um discurso que
diferencia índios e brancos desconsiderando a mistura racial. Como analisamos na
resposta dada pelos professores, utiliza-se dessa construção para alegar que esse
posicionamento sobre o indígena não é o dele, é dos “brancos”, são eles que “dizem” isso
ao longo das explicações dadas pelo professor, nas leituras dos livros didáticos e com as
quais o aluno pode não concordar, mas é o que tem em sua memória. Ao final, procura
fazer-ver ao pesquisador, destinatário da atividade, que ele tem uma visão positiva sobre
o indígena: “Adoro a cultura deles !!!”, todavia, na afirmação revela que é a “cultura”
dos indígenas que ele “adora”, reforçando o distanciamento em relação ao sujeito índio,
este é valorizado enquanto símbolo de uma cultura.
Diante das análises, parece-nos que os alunos sentem dificuldade em fixar as
novas formas de vivência dos indígenas da região de Dourados, contexto em que exercem
também cargos comuns à vida social envolvente. Assim se nega o outro, sua alteridade, o
que pode estar aliado ao discurso escolar, espaço no qual a pesquisa ocorre. Essa negação
ao Outro, o indígena inserido em patamar inferior, é marcada, também, pelo
distanciamento do modo de vida e dos lugares que cada um ocupa. Bonin961, ao analisar

961

BONIN, Iara Tatiana. E por falar em povos indígenas...: quais narrativas contam em práticas
pedagógicas? 2007. 220 fls. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal do Rio Grande do Sul
– UFRGS, Porto Alegre, 2007, p.147.
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os efeitos dos discursos que aprisionam a existência indígena no passado, afirma que “Ser
feliz, estar bem, manter-se vivo, sonhar o futuro: essas são condições interditadas aos
índios no presente, quando estes são narrados como sujeitos no tempo passado”. Nos
enunciados analisados, os alunos não exatamente interditam os indígenas do direito à
felicidade, mas constroem sua representação, normalmente, ligada à situação
desfavorecida, com resquícios de pretensão à igualdade.
Isso posto, consideramos o conjunto de textos analisados, corroboramos Fiorin
962

ao aceitar que o discurso não é a expressão da consciência, mas essa é formada pelo

conjunto dos discursos interiorizados pelo indivíduo ao longo da vida e sabendo que as
ideias constituem-se no campo da linguagem, as visões de mundo vinculam-se a ela: “[...]
a cada formação ideológica corresponde uma formação discursiva, que é um conjunto de
temas e de figuras que materializam uma dada visão de mundo”.
Nos exemplos recortados para este trabalho, verificamos que as visões sobre o
indígenas ligam-se, ainda, à visão do Outro inferiorizado. Existe a “fronteira” assentada
na ideia de “demarcação”, “limite”, “divisa”, como pudemos analisar partindo da ideia de
significação não só enquanto “[...] totalidade dependente da articulação estrutural
imanente a cada discurso ou prática [...]”, mas, também, “[...] como o resultado de uma
construção negociada entre os actantes [...]” 963 . A preocupação recai na análise dos
processos de construção e apreensão de sentido a partir da interação em ato.

3 Considerações Finais

As reflexões contidas neste artigo indicam nossa preocupação em considerar a
mídia e a escola como instâncias formadoras. Os discursos construídos nesses meios, em
certa medida, refletem e influenciam as relações sociais e identitárias. Assim, como
exemplificamos nos recortes apresentados, evidenciam a fronteira ainda presente entre
indígenas e não indígenas na região de Dourados; o olhar destes sobre aqueles é de
inferioridade.
Ao longo do tempo, os discursos geram sentidos, impulsionar o agir, o fazeragir, pois criam um mundo representado, constroem modelos a serviço das relações de
poder que imperam na sociedade. Por isso, a importância de levarmos em consideração os

962
963

FIORIN, José Luiz. Linguagem e ideologia. 5. ed. São Paulo: Ática, 1997, p.32.
LANDOWSKI, E. Op. cit., 2014, p.12.
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enunciados que permeiam nossas aulas, sejam elas advindas da mídia, da família, da
sociedade como um todo e até das nossas próprias construções como educadores.
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Artesanato aldeia indígena Araçá-I:
Discurso de resistência e mitológico fundado no sagrado
Handicrafts Araçá-I indigenous village:
Discourse of resistance and mythological founded in the sacred

Resumo: Situada em Piraquara à 50km de Curitiba a aldeia Araçá-I localiza-se na vila Mananciais das
Águas após o portal da Sanepar. Pertencentes à etnia Mbyá-Guarani caracterizam-se por manter as
cantigas típicas da cultura indígena além das orações e a devoção aos espíritos da natureza. A casa de reza
é o grande ponto de encontro e de valorização dos habitantes (índios). O artesanato mais presente na
cultura Guarani e por consequência na tribo Araçá-I é a cestaria que de início era aplicada em utensílios
para uso doméstico e atualmente produz-se também para geração de renda (para subsídio da aldeia) que é
um grande incentivo para o repasse das técnicas. O entrelaçamento das fibras criam diversos padrões
geométricos feitos naturalmente pelas artesãs e a mistura de fibras tingidas com cruas demonstram os
símbolos sagrados que representam força, ordem, natureza e as preces aos deuses de sua religião. Este
artigo discute temas históricos, religiosos (míticos) e processuais dos Mbyá-Guarani.
Palavras-Chave: Araça-Í. Artesanato. Mbyá. Semiótica discursiva.
Abstract: Located in Piraquara, 50km from Curitiba, Araçá-I village is located in the of Mananciais das
Águas after the portal of Sanepar. Belonging to the Mbyá-Guarani ethnic group they are characterized to
maintain the typical songs of the indigenous culture besides the prayers and the devotion to the spirits of
the nature. The house of prayer is the great point of meeting and appreciation of the inhabitants (Indians).
The craftsmanship that is most present in the Guarani culture and consequently in the Araçá-I tribe is the
basketry that was initially applied to utensils for domestic use and is currently also produced for income
generation (for village subsidy), which is a great incentive for The transfer of techniques. The interlacing
of the fibers creates various geometric patterns made naturally by the craftsmen and the mixture of dyed
fibers with crude ones demonstrate the sacred symbols that represent force, order, nature and prayers to
the gods of their religion. This article discusses historical, religious (mythical) and procedural themes of
the Mbyá-Guarani.
Keywords: Araça-Í. Craftsmanship. Mbyá. Discursive semiotics

1. Introdução

Como uma iniciativa de ampliar o senso de solidariedade na comunidade
acadêmica e perpetuar os valores marista a PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do
Paraná) incentiva e apoia a prática de projetos comunitários. Assim o estudante vivencia
não apenas a realidade profissional, mas também permeia os âmbitos social, cultural e
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ambiental no qual estão inseridos. Este artigo relata a experiência vivida na aldeia
indígena Araçá-I que possibilitou a observação do grupo e a análise de seu artesanato
como parte constituinte de um discurso de resistência e mitológico fundado no sagrado.
A linguagem indígena é artefato de patrimônio cultural imaterial brasileiro, seus
primeiros vestígios na região da Ilha de Vera Cruz datam de 517 anos atrás quando o
Brasil tornou-se o centro das atenções pelo resultado das expedições de Pedro Álvares
Cabral, que acabaram por divulgar a existência de nativos um tanto exóticos quando
comparados aos costumes europeus. A descrição acerca dos índio 964 nos relatos de
Cabral foi feita através da ótica portuguesa conservadora que considerando a nudez
como imoralidade, condenava as habitualidades indígenas com todos seus aparatos
ritualísticos e sua plena devoção aos espíritos da natureza. Em trecho da carta de Pero
Vaz de Caminha (escrivão de Cabral) aqui traduzida, relata-se:

A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons
narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais
caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a
cara. Acerca disso são de grande inocência. 965

O “desnudamento” indígena (aqui entre aspas, pois os adornos e as pinturas
corporais são uma forma de vestimenta) não era o único atrativo que chamava atenção
dos colonizadores. O acervo de objetos e utensílios cotidianos confeccionados pela
comunidade era excepcional, garantindo uma vasta habilidade manual (proporcionando
o cambismo destes artigos), o que mais tarde instigou os portugueses a explorar a mãode-obra escrava. Atualmente cerca de cinco séculos depois, a herança indígena se
mantém viva em inúmeras aldeias espalhadas pelo Brasil comumente das tribos
Guaranis, Carijós, Tupiniquins, Pataxós, Aimorés dentre muitas outras como na figura
1, fornecida pelo IBGE que demonstra a distribuição total, rural e urbana da população
indígena no Brasil no ano de 2010. Assim como explanado por Latour:

As culturas supostamente em desaparecimento estão, ao contrário, muito
presentes, ativas, vibrantes, inventivas, proliferando em todas as direções,
reinventando seu passado, subvertendo seu próprio exotismo, transformando
a antropologia tão repudiada pela crítica pós-moderna em algo favorável a
elas, 'reantropologizando', se me permitem o termo, regiões inteiras da Terra
que se pensava fadadas à homogeneidade monótona de um mercado global e
de um capitalismo desterritorializado [...]. Essas culturas, tomadas de um
964

Índio: Denominação dada aos nativos pelo fato da tripulação de Cabral acreditar que o Brasil
fazia parte da Índia
965 CAMINHA, Pero Vaz de. A carta. Ilha de Vera Cruz.1500
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novo ímpeto, são fortes demais para que nos demoremos sobre nossas
infâmias passadas ou nosso atual desalento. O que se carece é de uma
antropologia disposta a assumir seu formidável patrimônio e a levar adiante
suas muitas e valiosas intuições.966

O caráter destacável de tal cultura se dá pela pluralidade de sensações, sons,
cheiros, sabores e pela habilidade inigualável do fazer à mão, que é o grande foco deste
artigo. As peças produzidas pelas tribos outrora eram destinadas as tarefas diárias como:
cestos para carregar alimentos, arcos, flechas e lanças para a prática da caça, colares
chocalhos e outros instrumentos para os ritos religiosos dentre outros artigos, o que
atualmente poucas destas peças realmente são fabricadas para o subsídio da aldeia.
Muitas tribos ainda permanecem intocáveis, sobrevivendo de modo arcaico, porém com
a aproximação destes territórios ao acesso urbano, muitos costumes têm sido revistos e
novas práticas e metodologias da cidade são adotadas para a evolução comunicativa e
tecnológica da aldeia.
Figura 11 – Mapa de distribuição indígena no Brasil

Distribuição total, rural e urbana da população indígena feita em 2010.
Fonte: IBGE, Google Maps.

2. Araçá-I
A cultura indígena paranaense tem alcançado aos poucos notoriedade no
cenário brasileiro, através de projetos e assistência de organizações como FUNAI e
966

LATOUR, Bruno. 1996. "Not the Question". Anthropology Newsletter, 37 (3):1-5.
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outras que se dispõe a acompanhar o desenvolvimento das tribos no Estado. Uma destas
que é o ponto central deste artigo é a aldeia Araçá-I que pertence à linhagem MbyáGuarani e localiza-se na cidade de Piraquara à 50 km de Curitiba. Atualmente a
comunidade abriga cerca de 100 habitantes (20 famílias), dentre eles a maioria crianças
e adolescentes, além de adultos e idosos. Moram em casebres divididos por famílias,
mas que coexistem no mesmo território. Os moradores possuem hortas, acesso a um
lago, banheiros coletivos, uma escola de ensino fundamental com cozinha, uma casa de
reza, e uma unidade de saúde recentemente ampliada, além do acesso à internet por
pontos de wi-fi no entorno do pátio da tribo. Tekoa (aldeia) é o ambiente sagrado assim
como descrito por Marcos Moreira em seu livro: Visão Guarani sobre o Tekoa:
Relato do pensamento dos anciões e líderes espirituais sobre o território 967 , no qual
afirma que quando se trata do território guarani, fala-se sobre a terra e todos os frutos
que ela fornece ao ser humano, formando um espaço de convivência onde cantigas,
mitos, plantas e o homem fazem parte do mesmo conjunto, pois existem para se
complementarem, portanto possuem o mesmo valor e importância para o sistema da
vida. Abaixo na figura 2 tem-se a localização da aldeia em relação à Curitiba.
Figura 12 – Aldeia Araçá-I

Localização da Aldeia Araçá-I em Piraquara à 50km de Curitiba.
Fonte: IBGE feita em 2010, Google Maps

MOREIRA, Marcos. Visão Guarani sobre o Tekoa: Relato do pensamento dos anciões e líderes
espirituais sobre o território. 2015. 22 f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura Intercultural
Indígena do Sul da Mata Atlântica, Centro de Filosofia e Ciências Humanas,Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2015.
967

Anais Eletrônicos . 620

A herança e os laços com a ancestralidade são aspectos notáveis das
habitualidades da tribo, com o sistema hierárquico percebe-se a mesma formação
estrutural de funções sociais (quando se refere à tomada de decisões e aos assuntos
políticos da aldeia) e religiosas (quando há cerimônias e comemorações). Portanto
configura-se: 1) Pajé, 2) Anciãos, 3) Cacique, 4) Mulheres e Homens adultos (a partir
de 13 ou 14 anos de idade já consideram-se um índio adulto) e 5) Crianças. O respeito
aos anciãos é uma grande qualidade guarani, pois a experiência e o tempo de vida dos
que já estão no mundo há mais tempo é uma dádiva e uma sabedoria a ser conhecida.
A necessidade de estarem ligados aos que vieram antes deles e aos que
permanecerão depois é forte de tal maneira que os levaram a organizar uma viagem ao
Paraguai para conhecer o membro mais velho (considerado avô) dos Mbyá da região
(que reside neste país), pois para os guaranis todas as tribos formam uma única família,
isso ajuda a preservar a tradição e o senso de comunidade. Lá observaram a grande
produção dos artesanatos (Rembiapó) o que fez com que retomassem o feitio tanto para
uso próprio, quanto para a geração de renda. No momento atual a aldeia Araçá-I produz
cestos (Ajakas), arcos e flechas (Guyrapas), chocalhos, colares de sementes, e pequenos
animais esculpidos em madeira (Vicho ra’anga).

2.1 Ajakas (Cestos)

Os ajakas são o grande símbolo Guarani, a história de sua criação eleva níveis
naturais tendo explicações divinas através dos mitos indígenas. Assim a figuratividade é
criada e o objeto ganha um sentido lúdico, que dá fundamento e base para sua
continuidade. Geralmente as mulheres mbyás são as produtoras desses cestos (pela
prática e rapidez), mas todos os moradores aprendem este tipo de técnica.
Segundo uma das lendas, Ñanderu Tenonde (Deus) criou um ajaka para os filhos
da terra (humanos) utilizarem em seu cotidiano, de tão agradável era a aparência do
objeto mesmo que com desenhos simples, fez com que outra divindade chamada Charia
o copiasse produzindo um ajaka mais trabalhado e complexo, assim Nãnderu castigou
Charia por tal feito lançando sobre sua cabeça um raio que queimou seu jeguaka
(adorno de cabeça) ocasionando em muitas cinzas provenientes do fogo que se tornaram
insetos e pragas para a desgraça humana. Essa é uma das muitas explicações da cultura
mbyá sobre os ajakas.
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O processo de fabricação destes cestos se inicia na colheita da taquara que deve
ser feita em dias e horários específicos (a cronologia unida com o estudo dos sinais
celestes revela o grande plano do universo, onde o acaso não existe e tudo possui um
propósito e uma explicação). O bambu é colhido e então processado até a extração das
fitas de taquara que são cortadas nos comprimentos e espessuras desejados, quando seca
a matéria-prima recebe o tingimento, atualmente feito por compostos artificiais
(comumente anilina ou folhas de papel carbono), o que em datas passadas eram
extraídos pigmentos vegetais para a coloração das fitas, porém na maioria das aldeias
atuais não há um acervo botânico suficiente para o manejo de tais práticas. A cor natural
da taquara é um tom de verde e depois de exposta ao sol obtém-se um tom caramelo
semelhante ao da palha. As fitas são entrelaçadas formando o fundo do ajaka,
começando de baixo para cima, partindo do plano bidimensional para o plano
tridimensional. Assim os grafismos vão aparecendo à medida que o artesão constitui o
objeto. A venda de algumas destas peças é a fonte de renda da aldeia, mantidas de
R$10,00 a R$50,00 dependendo do tamanho do cesto. A aldeia também recebe doações
e ajuda de algumas organizações.

Figura 3 - Demonstração do tramado com taquara.

Mulher Trançando as fibras de bambu, cores diferente demonstram padrões diversos
Fonte: Emanuel Godoi Santos.
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Figura 4 – Fluxograma de uma produção de um ajaka.

1)Colheita do bambu; 2) Corte; 3) Secagem; 4) Tingimento; 5) Trançado; 6) Ajaka.
Fonte: Emanuel Godoi Santos.

Acima podemos observar o fluxograma da produção de um ajaka, com todas as
etapas de processamento até a significação dos símbolos no cesto propriamente dito. O
misticismo envolvido no desenvolvimento da técnica vai além dos passos aqui
registrados. O plantio do bambu e o período de crescimento até a colheita também é um
rito sagrado, o contato entre homem e terra e o poder do cultivo emana a raíz orgânica
presente na matéria que habita sobre o solo, fazendo do índio mais um participante do
sistema natural do universo. Assim como na vida humana, onde há tempo para tudo, na
botânica a espera tem sentido lúdico de amadurecimento e preparo, arquitetados por
Nãnderu e por fim comandadas pelo homem, tornando ambos aliados no projeto
chamado vida. Esta relação Homem-Deus é então efetivada quando os ajakas e todos os
feitios indígenas são consagrados à Nãnderu, retornando ao seu criador.
2.2 Grafismos e linguagem
A história guarani é contada através das lendas perpetuadas em canções e pelo
discurso verbal, este “mundo possível” é criado abrigando princípios e valores de
comportamento a serem adotados e seguidos por seus participantes. Em uma das muitas
histórias vemos a dissociação entre divindades, como no caso de Nãnderu (Deus maior)
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e Charia (divindade menor que Nãnderu), onde possuem uma rivalidade brutal em
vários aspectos. Na representatividade dos símbolos empregados nos ajakas possuem-se
duas vertentes, a primeira correspondente à Nãnderu: com motivos conotativos,
dicromia e uso restrito feito pelos índios e para os índios e a outra manifestada por
Charia: com motivos denotativos, policromia e uso amplificado feito pelos índios e para
os “brancos”. Os cestos herdados de Nãnderu são considerados como os verdadeiros e
não podem tornar-se em artesanato vendável, já os outros mais elaborados provenientes
de Charia são passivos de comercialização e pensados para esta finalidade, tornando-se
mercadoria e objeto de troca. Esta categoria criada por Charia refere-se ao termo
ra’anga que significa a representação de algo, um desses exemplos é o padrão Mbói
chini que é composto por losangos que fazem alusão a pele da cascavel que é uma das
espécies participantes do ecossistema indígena.
Figura 5 – Grafismos dos ajakas Mbyá.

Grafismos que representam a identidade Guarani e a alusão ao padrão da cascavel.
Fontes: Lorenzoni; Silva (2009) e Site Arteemter.

O ajaka da figura 6 é um perfeito exemplo do padrão seguido pelos Mbyá na
confecção dos cestos. Estes recebem o nome de adjaka ipya wa’e, pois se referem ao
termo “cesto com suporte” cuja confecção é mais estruturada, possuindo a trama mais
fechada na base e silhueta tigeliforme onde o trançado das laterais é mais aberto e
apresenta a trama quadricular diagonal, formando pequenos losangos, que tornam-se
aberturas e remetem ao losango guarani. E nas bordas possuem o arremate maxilar de
peixe (Pira rynykái), sem nenhum tipo de colagem ou de fixação com produtos
externos.
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Figura 6 – Ajaka da aldeia Araça-Í

Ajaka com mistura de trançados
Fonte: Emanuel Godoi Santos

Um dos símbolos muito usados pela aldeia é o tema Pira rynykái (maxilar de
peixe) encontrados nos acabamentos das bordas dos ajakas e em pequenos cestos como
na figura 7, alguns desenhos são ipará corá (quadrado ou circulo) ou ipara iryjy (com
listra) usados pelos mbyá no geral, alguns destes símbolos referem-se ao caminho
percorrido pelo índio, observando que para um mesmo símbolo podem-se obter mais de
uma interpretação, assim como os nativos que recebem um nome em portuguêsbrasileiro e são batizados com um nome em tupy-guarani (e este refere-se à energia
contida no espírito de cada ser humano, os brancos também podem ser batizados com
um nome em tupy). Além da estrutura do ajaka em si, para alguns cestos são
confeccionadas tampas que são padronizadas para todos os usos, esta técnica chama-se
trançado hexagonal reticular e recebeu esta nomenclatura segundo os estudos de Ribeiro
(op.cit.), onde as fitas de taquara criam formas hexagonais (aberturas).
Figura 7 - Grafismo maxilar de peixe

Grafismo empregado no artesanato que recebe o nome de Pira rynykái
Fonte: Emanuel Godoi Santos
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Figura 8 - Tampa com trançado hexagonal reticular

Comparação do grafismo planificado e uma peça Mbyá
Fonte: Emanuel Godoi Santos e Site Elo 7

Porém o maior símbolo de representatividade indígena é o losango que traduz o
sentimento de pertencimento, seu significado é “Somos Guarani”. Podemos encontrá-lo
em inúmeros locais não somente no artesanato confeccionado por eles, mas também nas
construções como a opy (casa de reza), nas pinturas corporais e tatuagens dos mbyá
(num aspecto geral) e talvez num dos mais interessantes objetos: a mandala “olho do
Deus”. Na figura 9 é possível notar alguns amuletos coloridos pendurados numa parede,
estas são mandalas produzidas na Escola Indígena Mbyá Arandú: Sabedoria Guarani,
onde as crianças aprendem desde a infância as línguas português e tupy, sendo
alfabetizadas pelo ensino fundamental ministrado por professores indígenas de
preferência da mesma aldeia. Lá produzem diversas atividades onde a cultura acerca dos
valores e princípios indígenas são abordadas e ensinadas a fim de perpetuar a tradição,
um exemplo disto como já dito anteriormente é o “olho do Deus” que consiste num
exercício manual que utiliza materiais básicos, como lã, palitos de madeira e em alguns
casos miçangas para criar um amuleto de proteção. Sua origem provém das tribos dos
países da América latina como México, Bolívia, Uruguai e foi adotada pelas demais
regiões. Na viagem realizada pelos índios da tribo Araçá-I até o Paraguai muita
bagagem cultural foi trazida e resgatada, onde para eles foi possível conhecer a
realidade de seus irmãos e tornou-se um incentivo para a continuidade da tradição e dos
ensinamentos.
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Figura 9 – Losango indígena

Símbolo que traduz a frase: “ Somos Guarani” e suas diversas aplicações no artesanato.
Fonte: Emanuel Godoi Santos

O simbolismo do “olho do Deus” são preces para prosperidade, fraternidade,
saúde e proteção, está relacionado com o nascimento de crianças onde geralmente o pai
tece o primeiro olho e a medida do crescimento anual do índio um novo olho é tecido,
quando a criança completa seu 5º aniversário ela já está capacitada a tecer seu próprio
olho e fazer seus pedidos aos espíritos. O termo para “o olho de Deus” é Si’kuli, que
traduzido significa “O poder de ver e compreender as coisas desconhecidas; ver as
coisas como elas realmente são”. As mandalas são usadas apenas no ensino, e não
comercializadas.
2.3 Vicho ra’anga (Animais de madeira)
Os Vicho ra’anga (Vicho = pequeno animal/ ra’anga = imagem, representação)
são esculturas em madeira de pequenos animais, onde blocos maciços são
pacientemente esculpidos (a partir de ferramentas que são parecidas com pequenas
facas) e marcados com um instrumento quente (através da técnica da pirografia), que
escurece a superfície da madeira revelando os desenhos que representam o espírito
sagrado da floresta e toda a conexão dos seres vivos. Alguns mais comuns são: onças
pintadas, corujas, jabutis, tatus, dentre outros bichos que fazem parte do repertório
coletivo das tribos guaranis. Um fato interessante a ser enfatizado é a imagem da
natureza construída. Numa das visitas à aldeia os nativos foram perguntados com
relação à proximidade desses animais aos quais eles representam nos Vicho ra’anga,
pois em tempos passados o contato com tais espécies era mais efetivo, possibilitando
maior precisão e minuciosidade nos detalhes, o que atualmente é um contexto distante
se tratando de uma aldeia inserida numa metrópole. A resposta foi que a fonte para
estudar as formas e os comportamentos dos animais simbolizados, era feita através da
internet e da televisão, demonstrando a construção de um repertório que outrora era
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estabelecido naturalmente e hoje é injetado pela unidade coletiva das tribos brasileiras.
Assim é possível encontrar onças em posição de ataque, posição de descanso dentre
outras formas representadas de um mesmo animal. Esta produção é comumente
praticada por homens, mas como nas demais técnicas não possui limitação de gênero.
Figura 10 - Vicho ra’anga

Animais esculpidos em madeira para comercialização
Fonte: Emanuel Godoi Santos
Figura 11 - Vicho ra’anga

Animais esculpidos em madeira para comercialização
Fonte: Emanuel Godoi Santos

2.4 Colares, pulseiras e apanhadores de sonho.

As cores e o detalhamento dos rembiapós (artesanatos) é uma das
características que mais chama a atenção do consumidor (aquele que adquire uma destas
peças para si e não pertence à aldeia) seja pelo caráter estético que os colares e pulseiras
possuem, ou pela funcionalidade destes objetos. Colares, pulseiras e outros adornos
eram utilizados pelos nativos nos rituais e comemorações, além do uso cotidiano para
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proteção. O consumidor dessas peças leva consigo toda a bagagem histórica e espiritual
da tribo além da usabilidade destes como acessórios na composição de moda. Os
adornos então são deslocados de uma realidade para serem inseridos num contexto
diferente que também permite sua continuidade.

Figura 12 - Apanhadores de sonho

Foto tirada na aldeia Araçá-Í
Fonte: Emanuel Godoi Santos
Figura 13 - Colares e adorno de cabeça

Colares e um adorno consumido por uma não nativa e usado como acessório de moda.
Fonte: Emanuel Godoi Santos

Os materiais utilizados são provenientes da terra e da indústria, como miçangas,
vidrilhos e fios encerados que são comprados geralmente em armarinhos e sementes
coletadas do ambiente externo, que mais tarde são conservadas por meio de vernizes. A
aldeia já participou de um workshop de bijuteria para aprender a furar as sementes
facilitando a passagem do fio dos colares. A falta de árvores específicas que gerem as
sementes certas para a produção destes tipos de adornos implica na necessidade de
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compra destes materiais. Os apanhadores de sonho são os únicos que ainda utilizam
penas verdadeiras, agora provenientes de aves como rolinhas, pombas e galinhas.
2.5 Arcos, Flechas e Chocalhos

Como dito no início deste artigo, muitas das produções indígenas eram utilizadas
para fins cotidianos como lanças, arcos e flechas para a caça e chocalhos para a prática
da música e cerimônias religiosas, o que hoje na aldeia Araçá-I os instrumentos
musicais são os que permanecem no seu uso principal. O mesmo instrumento utilizado
nos Vicho ra’anga é empregado transpondo símbolos do grafismo indígena nos cabos e
suportes destas peças. Penas, cordas e miçangas são compradas para compor este tipo de
artesanato.
É possível perceber uma unidade quando se trata da transposição dos signos na
arte indígena, da natureza para o homem, do homem para o objeto e do objeto para o
mundo. Os padrões comumente criados na tecelagem não se limitam à cestaria e são
deslocados nas demais superfícies, assim como no caso do arco e flecha pode-se
encontrar a abstração dos símbolos em linhas mais minimalistas feitas com a técnica da
pirografia. Aqui alguns elementos do motivo Ipara kora djo’a foram incorporados na
base do suporte das flechas, que adornado de penas coloridas e miçangas evocam a
ancestralidade funcional do objeto, onde os primeiros índios utilizavam penas de aves
locais para a confecção de colares, cocares, adornos e utilitários do cotidiano como
forma de embelezar a peça tornando-a mais atrativa e ao mesmo tempo contendo parte
da natureza que os cerca, provando que o ser humano independente do meio social,
necessita da significação e do caráter estético como forma de identidade.

Figura 14 - Abstração dos elementos encontrados na cestaria

Signos empregados nos arcos e flechas motivo: Ipara kora djo’a
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Fonte: Emanuel Godoi Santos
Figura 15 - Arcos e flechas

Arcos e flechas usados como artigo de decoração
Fonte: Emanuel Godoi Santos

Com base nos pressupostos teóricos da semiótica discursiva francesa podemos
observar a construção da narrativa indígena com a criação de um universo mítico, no
qual o real e o imaginário se entrelaçam formando uma rede de relatos característicos do
espaço em que vivem. Os mais diversos elementos, como os materiais, o desenhos, as
tramas e os animais carregam significados que destacam o importante papel que estes
tem nas narrativas orais, e figuras míticas que retratam o sagrado e a mitologia presente
neste grupo. Para Greimas968, a mitologia se vale da figuratividade para gerar narrativas
sobre sua própria sociedade, reiterando imagens e valores por ela euforizados.
Estes elementos figurativizados no artesanato da aldeia pode nos levar a uma
mitologia presente no grupo, a ligação com o sagrado, enquanto instância de mediação
entre o mundo natural e cultural pode significar, construir sentido na apreensão do
mundo pelos sujeitos. E quando é passada para o artesanato que sai da aldeia, ganha
vida no espaço externo ele se constitui também como discurso de resistência, o “mundo
indígena” que adentra no “mundo exterior”.
Esta questão é explicada por Greimas 969 , quando afirma que a mitologia é a
reflexão figurativa da sociedade que pensa sua própria cultura. Portanto, as marcas são

968
969

GREIMAS, A. J. Semiótica e ciências sociais. São Paulo: Cultrix, 1976.
Idem

Anais Eletrônicos . 631

como a mitologia da sociedade contemporânea, elas narram uma história que os
consumidores interpretam associando imagens, valores e conceitos aos seus produtos.
Estes elementos constituem imagens que figurativizam o discurso manifesto da
tribo, como explica Landowski:
[...] se o “discurso” (verbal, claro, mas também o do olhar, do gesto, da
distância mantida) nos interessa, é porque ele preenche não só uma função de
signo numa perspectiva comunicacional, mas porque tem ao mesmo tempo
valor de ato: ato de geração de sentido, e, por isso mesmo, ato de
presentificação.970

Assim o discurso passará a se referir aos efeitos de sentido produzidos por um
texto ou o conjunto de enunciados que representam uma mesma ideologia. Enunciado
será a estrutura que possibilita os efeitos de sentido e Enunciação, as escolhas e
elementos que possibilitam a existência do enunciado. O mito tal quais os traços míticos
estão nos domínios da enunciação, enquanto os símbolos reverberados nas narrativas
estão nos domínios do enunciado. Dizer sobre o Discurso deve representar uma escolha
clara dentro dos domínios da linguística porque não busco interpretar sentidos ao vento
dentro de limites gramaticais, mas perceber na relação entre a linguagem e a ideologia
os contextos socio-históricos.
Percebe-se que os traços míticos evidenciam sempre mitemas que se ligam a
renascer e ressurgir, que evocam as paixões e o desejo de retornar ao lugar de nunca se
devia ter saído: o Jardim onde não há morte nem tempo nem medo. O Imaginário
oriental encara a Morte como berço e seus mitos nos ensinam que “não há céu nem
inferno, mas apenas o vazio”. Por isso é preciso deixar viver; se o Ocidente ou os
brasileiros estão consumindo esse tipo de narrativa, não há dúvidas: o Homem ocidental
pós-moderno está se pluralizando aos poucos e buscando imagens que lhe ensinem a
não mais fugir da Morte, mas aceitá-la, torná-la sua amiga.
Portanto a experiência de quem consome o artesanato indígena (desta ou das
demais aldeias indígenas do mundo) é intensificada à medida que há a proximidade do
usuário com o produtor, a estética que é o primeiro fator de atração torna-se segundo
plano, quando existe uma responsabilidade social, cultural e ambiental, envolvidas num
mesmo objeto. Segundo Oliveira

LANDOWSKI, Eric. Presenças do outro. Tradução de Mary Amazonas Leite de Barros. São Paulo,
Perspectiva, 2002
970
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Quanto maior o grau de esteticidade, maior é a ação impressiva e a ação
desse corpo operador que, sem automatismo para processar o manifesto por
um plano da expressão, capta e sente as impulsões que produzem uma
experiência do que é sentido para ser significado. Assim é que o tipo de
homologação entre plano da expressão e plano do conteúdo é um fator
decisivo na construção da significação. Quanto mais semissimbólica tanto
mais envolve o corpo e dele requer uma participação direta e vivencial na
construção do plano do conteúdo manifesto pelo plano da expressão.971

Na figuratividade do artesanato vemos fortemente marcada a tematização do
sagrado que ancora o discurso étnico da aldeia como um modo de produção de sentidos.
Parte representativa do discurso indígena o artesanato se constitui como produto cultural
que envolve os sujeitos devido ao comprometimento com uma sequência de padrões
específicos de comportamento que vão representar conceitos, valores e expressões
construídos por meio de paixões e traços míticos que engendram o sistema cultural, mas
que também movimentam os imaginários da sociedade onde se encontram.

3. Conclusão
Tratando-se de uma identidade indígena, percebe-se que não há a desvinculação
do sagrado nos afazeres cotidianos, todas as ações visam um propósito natural e mítico
empregado de modo a conduzir o processo do saber ser, aprender, poder fazer, saber
fazer, como fazer, com o que fazer e por que fazer. As relações com o objeto produzido
pelas mãos de quem o faz transcende o plano material, configurando-se na troca de
energia e depósito da essência viva do artífice produtor. É criado um vínculo afetivo
entre obra e “criador”, apesar disso não há dissemelhança entre ambos, pois fazem parte
do mesmo berço da terra (yvy rupa) e não se sentem responsáveis pela confecção dos
objetos, já que esses são provenientes da sabedoria divina.
Como já mencionado anteriormente, muitos desses itens possuíam a finalidade
da troca (barganha) e serviam como moeda na aquisição de outros objetos e utensílios
oriundos de outras tribos e até mesmo dos brancos. Assim é fácil identificar o atributo
de aproximação que o artesanato (rembiapó) proporciona, como mediador de encontros
ele permite que ocorra o choque cultural entre o local e o global, o nativo e o
estrangeiro, unindo culturas e exemplificando o conceito de Ubuntu972.

OLIVEIRA, Ana Claudia (org). Semiótica figurativa e semiótica plástica. In Semiótica Plástica. São
Paulo: Hacker, 2004.
972 UBUNTU: Palavra de origem africana aplicada na filosofia, traduz o senso de humanidade e o
caráter de compaixão, sendo a capacidade de compreender e aceitar o outro.
971
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A mídia como mediadora das influências da sociedade de consumo
em crianças indígenas Terena da aldeia Bananal

The media as a mediator of consumer society influences
on Terena indigenous children in Bananal community

Resumo: O sistema econômico atual possibilitou a configuração de uma sociedade que promove um
estilo de vida baseada no consumo, exigindo habilidades de adaptabilidade de seus participantes, devido à
rápida e constante modificação do ambiente capitalista. Entre os estudos relevantes às comunidades
indígenas do estado de Mato Grosso do Sul, destacam-se os sobre a etnia Terena, em razão ao seu grande
intercâmbio de convivência com os não indígenas – consequência dada pelas situações históricas e
políticas. Este artigo investiga a possível influência da sociedade de consumo nas práticas e percepções da
criança Terena que acessa conteúdos midiáticos, para isso se apropria dos estudos e metodologia da
semiótica estrutural Greimasiana para a avaliação de desenhos. Todas na comunidade são responsáveis
por elas, que significam a continuação de valores e princípios da etnia. Sendo assim, o acesso aos
elementos de uma sociedade não-indígena é elaborado de forma diferenciada quando comparado aos
adeptos que pertencem, pois, sua identidade indígena não assume valores imperativos de uma sociedade
de consumo.
Palavras-Chave: Sociedade de consumo; Comunicação de massa; Índios Terena – Crianças; Desenho
infantil; Semiótica Greimasiana.
Abstract: The current economic system has allowed the configuration of a society that promotes a
lifestyle based on consumer, requiring adaptability skills of its participants, due to the rapid and constant
modification of the capitalist environment. Among the studies that are relevant to the indigenous
communities in Mato Grosso do Sul state, the Terena ethnic group stands out due to their great
interchange with non-indigenous people - a consequence of historical and political situations. This article
investigates the possible influence of the consumer society on the practices and perceptions of the Terena
child that accesses media contents, for this appropriates the studies and methodology of the Greimasian
structural semiotics for the evaluation of drawings. Everyone in the community is responsible for them,
which means the continuation of ethnicity values and principles. Thus, access to the elements of a nonindigenous society is elaborated in a differentiated way when compared to the adepts that belong, because
its indigenous identity does not assume imperative values of a society of consumption.
Keywords: Consumer society; Mass communication; Terena Indians - Children; Childish drawing;
Greimasian Semiotics.

Introdução

Produzir uma reflexão sobre um grupo indígena é empoderar-se de instrumentos
que possibilitam o trabalho sinérgico para a manutenção da comunidade. O resgate
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histórico do povo Terena do estado de Mato Grosso do Sul ultrapassa os limites de
justificativa deste artigo, evidencia adjetivos que, para estes autores, são capazes de
solidificar as práticas desenvolvidas pela etnia – atividades que são, em sua grande
maioria, promovidas e executadas quando percebido os resultados positivos para os
demais. Durante as visitações à comunidade Bananal a etnia evidencia a característica
de pensar o coletivo. O povo Terena possui elementos singulares em sua rotina, a
dedicação com o próximo e o espírito de igualdade entre o trato com as crianças, por
exemplo, projetam a idealização de uma comunidade que aprendeu a viver em
equilíbrio.973
O seguinte artigo objetiva, por meio de desenhos, analisar se há ou não
influência da mídia para promoção de comportamento em crianças Terena, baseado na
sociedade de consumo, pois, segundo Bauman 974 , essa estratégia elabora um novo
modelo de sociedade que valoriza cada vez mais as relações promovidas pelo capital –
característica, até então, típica da sociedade não-indígena. Para isso, a semiótica
estrutural de Greimas será utilizada como alternativa de produção de conhecimento para
interpretação dos materiais colhidos. Ela entende que a linguagem está profundamente
associada ao processo evolutivo humano. Sendo assim, compreende-la é também reunir
conhecimentos sobre a pessoa. O diálogo será desmembrado em três importantes
momentos, sendo: 1) A contextualização do povo Terena; 2) A organização de uma
sociedade de consumo e 3) Análise dos materiais coletados.
O centro das atenções recai sobre os textos não-verbais (desenhos) produzidas
por crianças da comunidade – estratégia defendida por Grubits 975 como uma das
melhores opções de trabalho com crianças. As representações artísticas são
questionadas com conceitos bibliográficos entre ambiente da sociedade indígena e nãoindígena, entrevista em profundidade e diagrama teórico de Greimas976. A discussão se
organiza dentro de um campo epistemológico que nasce no estruturalismo - pontos de
análise que proporcionam lentes complementares para a discussão do tema –
característica fundamental em uma proposta de trabalho semioticista.

973

CABREIRA, D. S. O cotidiano das famílias Terena: Um estudo exploratório. Campo Grande:
Universidade Católica Dom Bosco, 2006.
974
BAUMAN, Z. Vidas Desperdiçadas. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.
975
GRUBITS, S. A casa: cultura e sociedade na expressão do desenho infantil. Psicologia em Estudo.
Maringá, PR, v.8, Número Especial, p.97-105, 2003.
976
GREIMAS, A. J. Semântica estrutural: pesquisa e método. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1973.
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1 O povo Terena

A história dos povos indígenas está aliada ao processo de expansão do não
indígena. As ações desenvolvidas pela sociedade dominante influenciaram os caminhos
que seriam percorridos pelas tribos. Em Mato Grosso do Sul não foi diferente, Segundo
Oliveira977, há duzentos anos, o sul do estado de Mato Grosso foi ocupado por diversos
povos indígenas, destacando os Aruak, os macro-Gê e os Guaranis – este último extinto
após o processo de ocupação econômica pela sociedade não-indígena, motivados pela
produção pastoril, principalmente, além do marco sobre a Guerra do Paraguai.
O conflito da tríplice aliança é considerado um divisor de águas na vida dos
indígenas do estado de Mato Grosso do Sul. Fernandes Júnior 978destaca que após a
guerra, os Terena tiveram suas terras invadidas por fazendeiros (espanhóis e
brasileiros), segregando-os em grupos e transformando-os em mão de obra semiescrava,
ficaram dispersos no estado até o início do século XX, após as demarcações de
pequenas comunidades realizada pelo Marechal Cândido da Silva Rondon.
Martinez (2003) sobre essas comunidades comenta que foram alocadas próximas
aos centros urbanos, tal característica surge por um posicionamento político que
pregava a interação dos indígenas com a sociedade não-indígena, provocando assim –
propositalmente – um intercâmbio de cultura entre o índio e não índio. Tal situação
coordenou práticas atuais nessa etnia, como o desenvolvimento de uma cultura pacifica,
por exemplo.

1.1 A aldeia Bananal e a criança

A organização política Terena se fundamenta com fortes paramentos de proteção
do coletivo. O grupo colabora com o indivíduo, ao mesmo tempo em que o processo
inverso torna-se verdadeiro – o que justifica o desejo de cada indígena que, por razões
acadêmicas, sai e volta à comunidade com o desejo de que seu conhecimento colabore
com a vida dos integrantes. A característica familiar da etnia é um pouco distante da
anunciada pela sociedade não-indígena que produz relacionamentos fugazes.
977

OLIVEIRA, R. C. Urbanização e Tribalismo: A interação dos índios Terena numa sociedade de
classes. Rio de Janeiro: Zahar.1968.
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FERNANDES JÚNIOR, J. R. Da aldeia do campo para a aldeia da cidade: implicações sócio
econômicas no êxoto dos índios Terena para o perímetro urbano de Campo Grande. Campo Grande:
Universidade Católica Dom Bosco, 1997
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A influência da sociedade nacional, que ora foi apresentada no discurso sobre a
historicidade Terena, é elaborada de forma singular quando comparado aos cuidados
dedicados a criança indígena. A tradição e cultura entram em um processo prático para a
promoção de crianças mais empoderadas sobre sua história e papel social. Sendo assim,
ela se torna uma das fases que recebe mais atenção na comunidade.
O nascimento da criança Terena é aguardado com muita expectativa por
toda a família. Vários cuidados são tomados nesse período para gravidez
ser saudável e tranquila. A alimentação da mãe é modificada, e alimentos
mais saudáveis são inseridos nas refeições que são pensadas sempre
para a saúde do bebê. A expectativa por esse nascimento é amenizada
com superstições que são sempre feitas pela avó da criança. A criança
sempre está nos espaços da aldeia e, até obter maior independência, fica
ao lado da mãe, aprendendo as noções de etiqueta e civilidade,
constituindo a identidade Terena. Esta identidade vai sendo construída
em todos os momentos na vida da criança, é a família quem garante o
conhecimento sobre a etnia e demonstra a importância dos
ensinamentos que caracteriza os Terena. 979

Lino980 concorda com a reflexão acima ao comentar que, em uma comunidade
Terena todos são responsáveis pelo desenvolvimento da criança. A dedicação coletiva é
presente em qualquer espaço onde a criança permeie, pois, a comunidade assume a
função de assistir o pequeno e dar orientações sobre o que deve ou não ser feito, durante
seu desbravamento pelo saber.
Os ensinamentos que permeiam a Pedagogia Terena perpassam principalmente
pelo âmbito familiar. É de responsabilidade do grupo familiar à apresentação de valores
étnicos, como o respeito mútuo, a solidariedade. Na cultura Terena, a comunidade
exerce papel fundamental na transmissão de saberes tradicionais, pois possui sabedoria
para ser comunicada e transmitida por seus membros, que contribuem na formação da
identidade de todos981
O autor supracitado destaca, entre as possibilidades de aprendizado da criança
indígena Terena, o processo de oralidade como um dos caminhos mais poderosos. Além
das características presentes na dinâmica da observação, pois a descreve como a
979
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principal manifestação do amplo código social. Sendo assim, características da
sociedade não-indígena, assumem outros valores dentro das comunidades, como o
brincar, por exemplo.
As crianças participam ativamente de todos os eventos festivos que
ocorrem na aldeia. Nas festas de São Sebastião e de Nossa Senhora
Aparecida, as crianças ajudam no preparam dos enfeites e nos demais
preparativos necessários para a realização da festa. No dia do Índio,
outra festividade comemorada na aldeia com a presença de autoridades,
as crianças apresentam as danças do Bate-pau - dançada somente pelos
meninos e da Siputrema - dançada somente pelas meninas. Na
preparação destas festas a euforia é sempre presente e evidente. 982

Nas falas dos autores, percebe-se o envolvimento comunitário entre gerações
para a celebração de datas festivas que não nasceram da organização da cultura Terena,
mas sim por uma produção religiosa e política da sociedade nacional, respectivamente.
Azevedo983 quando analisa a produção discursiva de crianças Terena, chama a atenção
aos resultados que aponta características não presentes na literatura, oriunda de
adjetivos presentes na sociedade do não-indígena, a saber:
Os enunciados [...] marcam uma materialidade expressiva da sociedade
de consumo através do verbo “querer”, “ter” e “ganhar” para o sujeito
criança/adolescente Terena, pois ele deseja algo que não possui em seu
universo, isso revela que tanto o índio quanto ao não-índio passam a
ocupar na sociedade de consumo um lugar de poder quando tem acesso
aos bens de consumo (casa, móveis, moto, cama, bicicleta, piscina). Para
isso, o fato de ser feliz vem marcado pelo ter para ser e o dinheiro
(capital) é o foco das atenções.

De acordo com o autor, as entrevistas direcionadas “o que te faz feliz?” para as
crianças desperta a atenção ao processo de ressignificação desenvolvido pelas crianças
Terena ao adjetivo felicidade. A palavra recebe verbetes que não participam do
ambiente da comunidade indígena, como: ter dinheiro, moto e, até, casa com piscina –
propostas caracterizadas por ele como oriundas do atual modelo econômico
desenvolvido e praticado, até então, pela sociedade não-indígena. Para o autor, esse
modelo é sustentado, principalmente, pela interação das crianças indígenas com as
possibilidades de mídia presentes na comunidade. Isto é, o contato rotineiro com meios
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de comunicação segmentados aumenta a possibilita o surgimento de consumidores em
potencial.
As descrições de um cotidiano Terena demonstram práticas de uma sociedade
não-indígena desenvolvidas em suas comunidades, também. Sendo assim, partindo
ainda do pressuposto pela busca do conhecimento sistematizado pela semiótica
estrutural, se faz necessário a suspensão dos movimentos desenvolvidos pelo nãoindígena, também, – principalmente de caráter econômico e social -, para que, quando
analisado a linguagem infantil, se possa evidenciar os signos pertencentes a etnia e os
do não-indígena.

2 A sociedade não indígena: um viés sobre consumo

Atualmente, a configuração da sociedade não-indígena aos indígenas
proporciona práticas de consumo aos seus participantes – e, em um modelo social
baseado no capitalismo, o humano é ressignificado pela compra. Na comunicação
social, percebe-se que a promoção de venda não é unicamente associada a um produto
físico, mas, principalmente, as ideologias compartilhadas por meio das técnicas de
argumentação

984

.

Tal dinâmica é analisada por Bauman 985 quando descreve o

comportamento contemporâneo social (externo as comunidades indígenas) pelo
vocativo efêmero, ao perceber na prática que os relacionamentos estão perecíveis, não
estão mais sólidos como de outrem, seu prazo de validade, já estipulado em seu início,
torna-o similar aos produtos disponíveis nas gôndolas de supermercados.
Os grandes sistemas de comunicação modernos são hoje instituições–chave nas
sociedades capitalistas. Sua descrição como canal que gera oportunidade para troca
cultural, possibilita uma presença ativa no cotidiano dos participantes do modelo
econômico atual - maioria no ocidente. Martino986, entre suas considerações, descreve
que a característica da mídia em evocar orientações sobre grande parte dos fluxos de
cultura em circulação na sociedade, também. Porém, esse produto tem uma finalidade
divergente a sua proposta inaugural - promover manifestações artísticas -, sendo
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reconhecida como prática para a promoção do diálogo de venda, ou seja, a arte é apenas
mais um objeto de consumo.

É necessária uma nova postura para compreender as comunicações de massa
a partir de certa fase do século xx, quando a intersecção entre cultura e mídia
passou a ser maior e mais complexa. A televisão não é mais novidade. [...]
Qualquer pessoa nascida a partir de 1980 está imersa em um oceano de
informações. Está, também, em contato, desde a primeira infância, com
computadores, videogames, CDs, aparelhos diversos e imagens, muitas
imagens. Milhares de imagens por minuto, um número praticamente infinito
de imagens por ano, mediadas por computadores e televisões. Há um enorme
contingente social que jamais conhecerá uma imagem que não seja da
televisão987.

O autor supracitado destaca como a evolução da tecnologia oportunizou nos
meios de comunicação, em seus diversos segmentos, a presença forte no cotidiano do
indivíduo que consome o entretenimento. A logística no uso das linguagens, textual e,
principalmente, imagética, promoveu um vínculo forte com a massa para conteúdos
veiculados desde o bom dia à boa noite do receptor da mensagem não-sincrônica.
Adorno988 em sua obra faz uma reflexão sobre a relação de dependência elaborada pelo
indivíduo quando em contato com a mídia, denominado Indústria cultural – essa que,
por meio da arte, cria necessidades e mostra como solucioná-las pelo consumo. O
princípio básico consiste em lhe apresentar tanto as necessidades como tais, que podem
ser satisfeitas pela indústria cultural, quanto por outro lado organizar antecipadamente
essas necessidades de modo que o consumidor a elas se prenda, sempre e apenas como
eterno consumidor, como objeto da indústria cultural.
O processo comentado pelo autor acima também é anunciado por Chesnais989
quando descreve sobre as conexões ocultas desenvolvidas por em uma indústria
cultural. Segundo o autor, ela se organiza em uma proposta de nivelamento cultural –
ambiente ideal para tornar o indivíduo pertencente ao capitalismo, pois quando em
contato com marcas sendo endossadas por figuras públicas, assumem o desejo do uso
para si. Essa articulação acontece por meio das mídias.

Ao se organizarem para produzirem mercadorias cada vez mais
padronizadas, sob forma de telenovelas, filmes da nova geração
hollywoodiana, vídeos, discos e fitas musicais, e para distribuí-los em escala
planetária, explorando as novas tecnologias de telecomunicações por satélite
987

Idem, p. 15-16
ADORNO, T. W. Indústria Cultural e Sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p.23
989
CHESNAIS, F. A mundialização do Capital. São Paulo: Xamâ, 1996. p. 40-41
988

Anais Eletrônicos . 640

e por cabo, essas indústrias tiveram, ao mesmo tempo, um papel importante
em reforçar o nivelamento da cultura e, com isso, a homogeneização da
demanda a ser atendida a nível mundial.

A descrição acima, em suas considerações finais, aponta as produções em
comunicação como item em resposta às necessidades evocadas pela população mundial.
Quando comenta sobre as peças publicitárias, Anzanello Carrascoza

990

também

concorda com o autor supracitado. Os materiais são baseados na demanda da sociedade,
sendo impossível, em um modelo atual de comunicação, sua criação o levantamento de
dados relevantes sobre o público que será abordado. Porém, a presença da publicidade é
mais significativa que uma manobra de vitimização pelos desejos sociais, sendo ela
fonte de referência do indivíduo, também consegue seduzir seu receptor. Adorno 991
também comenta que a cultura se torna uma mercadoria paradoxal, sendo assim sujeita
a lei da troca e coordenada, por sua vez, pela publicidade.
As artimanhas do atual modelo econômico propiciam uma estrutura diferenciada
aos padrões de relações sociais. Em um ambiente onde tudo é reinventado em passos
largos, é natural que a mesma dinâmica sobressaia nas práticas humanas. Bauman
(2005) enxerga essa dinâmica como uma nova estrutura social, surge então a sociedade
liquida para tradução de uma ausência de posicionamento concreto entre suas práticas.
O indivíduo pós-moderno não nasce mais em sua identidade, ele se modela de
acordo com as possibilidades oferecidas no ambiente. Torna-se natural, então, que em
um espaço onde impera a distribuição da arte pela indústria cultural, em razão ao
capital, suas características sociais também sejam modificadas ao mesmo padrão,
tornando-as mais breves, mais líquidas.
Sendo assim, a organização da mídia desenvolve na sociedade a necessidade de
adaptação ao ambiente – característica que sempre é promovida para a existência de
uma dependência nivelada. A dinâmica, que é descrita por Bauman992 como sociedade
líquida, recebe outra nomenclatura por Adorno993 – sociedade de massa -, porém possui
a tradução de algo com fácil manuseio em um espaço capitalista – sociedade de
consumidores por promover e encorajar um estilo de vida baseado no consumo
existencial.
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O capítulo em questão dialogo sobre uma das potencialidades da sociedade
contemporânea – trata-se das habilidades de compra, o que ressignifica a vida por meio
de um objeto. Percebe-se que o capitalismo possuiu profunda dependência dos
vocativos que emergem de uma indústria cultural – responsável pela ressignificação do
indivíduo pela compra de produtos e/ou ideologia.

3 Decisões metodológicas e análise

Durante os processos de investigação bibliográfica para subsídios teóricos deste
artigo, a literatura tem apresentado diversas considerações sobre o trabalho com
crianças – objeto de estudo-, por meio de desenhos – linguagem imagética que também
é analisada por Greimas994. O grafismo infantil é uma das manifestações adotadas pelo
artista, por meio de traços, cores e elementos que, quando em conjunto, traduzem
questões de ambiente interno e externo a ele. Ou seja, o desenho é uma das estratégias
semióticas de significação para a criança. Quando elas ainda estão no processo de
absorção de formas de comunicação verbal 995
O desenho conta também, a quem pode entender, o que nós somos no momento
presente, integrando o passado e nossa história pessoal. O desenho conta sobre o objeto;
ele é a imagem do objeto e se inscreve entre numerosas modalidades da função
semiótica: ilustrar, desenhar, fazer o sentido com os traços, quer dizer com outros sinais
ou com as imagens de tais objetos, que são muitas vezes difíceis de dizer ou descrever
com as palavras996.
A autora acima explica como o desenho faz parte do processo de
desenvolvimento da criança que, na ocasião, encontra nas ilustrações uma possibilidade
de representação que caminha não somente sobre as questões ao se em torno, mas,
principalmente, sobre itens e adjetivos internos. Posicionamento que concorda com a
reflexão de Luquet997. Para o autor, o desenho infantil precisa ser encarado com toda
seriedade possível, pois ele é construído com a preocupação em reprodução do real. Ou
seja, a criança transcreve em traços e cores aquilo que faz parte do seu universo.
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Quando se questiona sobre a interpretação dos elementos presentes no desenho
da criança, Ferreira998 destaca a importância de um trabalho in loco às realidades do
investigado – característica concomitante aos apontamentos de Minayo 999 . Para a
primeira autora, a observação do espaço de articulação do artista colabora para a
compreensão legítima dos signos, pois se trata de um “lugar” para o provável e o
indeterminado. A significação é construída por um processo de vias duplas.

3.1 Pesquisa de campo
O princípio da investigação com as crianças Terena foi promovida na Escola
Municipal Indígena “General Rondon” - presente na comunidade da Aldeia Bananal.
Ferreira1000 descreve que a estrutura é resultado de uma caminhada política. Inaugurada
em 1934, o prédio era um ponto de referência para que a FUNAI pudesse atender a
comunidade. Já em 1944 foi modificada para proporcionar ensino aos indígenas –
importante destacar que o nome dela é em homenagem a uma das referências nãoindígenas responsáveis pelas demarcações de terras no então estado de Mato Grosso,
após o término da guerra entre Brasil e Paraguai.
Durante a visitação realizada no dia vinte e seis de outubro de dois mil e quinze,
enquanto era desenvolvida uma capacitação com os professores da escola, os
pesquisadores deste artigo propuseram uma atividade recreativa, por meio do desenho
com os alunos do segundo ano – com alunos matriculados entre a média etária de sete a
oito anos.
Grubits & Darrault-Harris 1001, ao comentarem sobre a habilidade de reprodução
artística da criança, destacam a preocupação delas em considerar seus meios para
reproduzir o real. Sendo assim, um texto não verbal livre é a garantia para uma
expressão transparente do ambiente pela criança. Foi solicitado aos alunos que
produzissem um desenho com tema livre, foram disponibilizados alguns materiais para
a produção, como, papel sulfite tamanho A4, lápis de cor, giz de cera e outro. A
atividade durou sessenta minutos, aproximadamente. Todos conseguiram finalizar suas
ilustrações quase que em período de tempo simultâneo. A característica marcante para o
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momento foi desenvolvida pelos meninos que – ora para desenhar, ora para pintar,
compartilharam os materiais e auxílio com as produções dos traços.
Foram coletadas dezoito ilustrações, sendo dezesseis com os mesmos elementos
descritos em sua narrativa – duas porções de terras divididas por um rio, os outros dois
desenhos distintos representavam a própria comunidade, porém com signos
diferenciados, 1) um signo que representa um coração humano, sendo dividido por um
traço cor azul (simulando rio), cada parte do signo-objeto recebeu um significante
(Jesus e Deus); 2) o signo-objeto de um brasão de um time de futebol (São Paulo). A
regularidade de expressão é o foco de análise da semiótica estrutural, pois descreve
como o personagem está inserido em um ambiente influenciador comum. Sendo assim,
um dos desenhos desse montante de maioridade representativa foi selecionado para
investigação, sua decisão foi baseada nos traços mais legíveis e a presença de signos
que não-indígenas, a saber.
Figura 13 - Desenho comunidades Terena -

Legenda: Criança indígena de sete anos que produziu desenho livre

Ao iniciar a análise semiótica, orientado pelos conceitos de atuação em Greimas,
faz-se necessário a investigação dos elementos presentes nos planos de conteúdo (PC) e
plano de expressão (PE), evocados na obra. Em uma análise básica, percebe-se a
narrativa de diferença entre dois territórios ilustrados. Além disso, mesmo separadas
pelo signo que expressa um rio, o personagem se utiliza do signo-objeto barco para
poder transitar entre as duas porções de terras. Essas duas áreas representadas recebem
elementos próximos – exatos dois morros para cada lado, além das três espécies de
árvores frutíferas e um coqueiro para cada -, porém, há signos que os legitimam como
diferenciados, a saber: 1) há um personagem que navega próximo a porção de terra
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esquerda; 2) Os morros presentes no lado direito do desenho, além de mais unidos, são
levemente inferiores se comparados com os do lado oposto; 3) Enquanto a parte
superior do lado direito da ilustração há uma representação de um sol, no lado oposto há
um avião que circula pela paisagem; 5) apenas acima do avião há a presença do que
seria um arco-íris.
Sobre o personagem que está no barco, percebe-se uma aproximação maior dele
com a porção de terra maior, quando comparada as duas presentes na ilustração. Cabe
afirmar que essa área possui características de superioridade no que diz respeito a área
de terra, espaço e signo tecnológico. O actante apenas consegue se aproximar quando
utiliza um objeto específico que, em um espaço aquático, consegue auxiliá-lo. Porém,
mesmo perto dessa porção de terra, ela ainda parece distante – devido a sua alta
inclinação. O que sugere um acesso por escalação.
A próxima etapa da análise da obra é orientada pela compreensão dos elementos
culturais e sociais que deram subsídios para a produção do texto não-verbal. Mesmo
subsidiado pela literatura, essa proposta só foi possível por meio da pesquisa in loco
desenvolvida no dia treze de setembro de dois mil e dezesseis. Na ocasião, o grupo de
pesquisa precisou se dirigir até a comunidade vizinha para que, com o auxílio da rádio
comunitária Alternativa (108,9), pudesse noticiar sobre a capacitação de redação para o
Enem. Foi quando se percebemos uma grande diferença estrutural entre as aldeias
Bananal e Ipegue, mesmo pertencendo a mesma etnia.
A presença de tecnologia, carros e estrutura similar à de casa de fazendeiros,
projeta a Ipegue como sendo um lugar com bons recursos financeiros. O texto nãoverbal apresentado, anteriormente, fica mais próximo a essa realidade de comparação
quando percebido que há um pequeno rio que divide as duas aldeias – signo
evidenciado na obra, o que concorda com Grubits1002, quando descreve que o desenho é
o resultado linguístico de movimentos internos e externos a criança.
Em sequência ao movimento exploratório sobre as crianças Terena de Bananal e
seu contato com a mídia e sociedade de consumo, foi realizada uma entrevista em
profundidade com um jovem pai indígena - proposta elaborada positiva por Minayo1003,
pois, desse tipo de abordagem emergem questões com significados e intencionalidade
inerente aos atos e outras características presentes na construção humana. Para
salvaguardar sua identidade, ele foi nomeado como PERSONAGEM-PAI.
1002
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Entre as discussões introdutórias percebe-se que mesmo com a diminuição no
número de crianças quando comparado com outras gerações, não se modifica o adjetivo
de cuidado oferecido aos menores. Na comunidade, todos zelam pelas crianças não
apenas por um contato direto com a família, mas principalmente pela empatia
desenvolvida entre os indígenas. Tal afirmação concorda também com a descrição de
Lino 1004 , quando comenta sobre a atenção que a criança Terena recebe em sua
comunidade – ela é um dever de todos.
Sobre a rotina das crianças, o personagem-pai comenta que na comunidade não
há atividades oferecidas a elas, cabe então aproveitar o período matutino brincando com
os amigos e o vespertino na escola Marechal Rondon – nada no período noturno é
realizado, pois elas dormem entre às dezenove e vinte horas. E que quando elas
passeiam na cidade de Aquidauana tem sua atenção direcionadas aos brinquedos com
maior qualidade e, por sua vez, mais caros.
Como continuação da investigação proposta neste artigo e de acordo com o
depoimento do entrevistado foi convidada uma criança para a produção de textos nãoverbais segmentados – tendo como referência uma idade próxima aos entrevistados na
primeira fase da pesquisa (texto não-verbal livre). Ao todo, foram solicitadas três
ilustrações com temas específicos: 1) o que você tem em casa; 2) o que você gostaria de
ter; e 3) o que você gosta de fazer; – apresentarei as duas últimas propostas, pois a
primeira teve como objetivo um relaxamento das possíveis tensões do participante.
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Figura 14 - Desenhos objetos de valores

Legenda: Ilustração infantil para a questão "o que você
gostaria de ter?"

Legenda: Ilustração infantil para a questão "O que
você gosta de fazer?"

Quando solicitada para que desenhe aquilo que gostaria de ter, a criança
reproduz a ilustração acima. Dois signos pareados e de distribuição central na área de
reprodução. O primeiro elemento de cor azul mostra um signo com forma geométrica
alocado dentro de outro com características similares a um quadro, porém com suas
pontas arredondadas. Ainda sobre o primeiro, há um preenchimento de cor no
retangular que ainda possuí três signos, bem visíveis, em seu canto superior e um,
pouco notável, em seu canto esquerdo inferior. Enquanto isso, ao lado está um signo
que exerce uma prática de organização de seis formas quadrados para o seu
entendimento. São dispostas com bases pares e recebem a cor vermelha. O restante do
cenário não foi ocupado, dando em si a devida importância para apenas os dois
elementos reproduzidos.
Não obstante, o pesquisador procurou uma melhor compreensão sobre os signos
apresentados no texto não-verbal. Sendo assim, levantou alguns questionamentos sobre
o desenho para seu autor – aqui chamado de personagem-filho. Entre as discussões, o
entrevistado explica: “Tablet e chocolate pra comer.” – sua resposta objetiva trata-se da
resolução à pergunta “o que você gostaria de ter?”. Sua ordem na descrição colabora
para o entendimento de que o signo da direita com cor azul é o tablet e, sucessivamente,
o ao lado representado como chocolate. Ele ainda continua sua explicação e comenta
que tem acesso ao equipamento pelo primo próximo e usa-o apenas para fazer download
de jogos para brincar.
Os dois signos-objetos são sinônimos de produtos finais que nascem em um
ambiente tecnológico e/ou industrializado – característica mais presente no tablet.
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Sendo assim, promovem o despertar de duas palavras opostas para o início de uma
análise em auxílio ao quadrado semiótico, a saber:

/sociedade de consumo/

/sociedade indígena/

/não-sociedade indígena/
Legenda: Modelo básico quadrado semiótico

O texto não-vernal descreve um actante da narrativa que está em um processo de
negação a /sociedade indígena/ para a sua presentificação em uma /sociedade de
consumo/, porém ainda está localizado no ponto de referência /não-sociedade indígena/.
Tal situação está sendo aprendida pelo espaço que vive, ao perceber que o ponto oposto
ao seu de origem /sociedade não-indígena/ possui mais possibilidades. Importante
destacar que, tal situação, descreve o personagem como consumidor de signos da
/sociedade não-indígena/ para sua inscrição nela, também.
Ou seja, a ilustração apresenta uma criança que está em uma caminhada de
contrariedade ao seu ponto inicial, objetivando uma referência opositora. Segundo
Grubits & Darrault-Harris1005, é muito comum que em desenhos de crianças indígenas o
quadrado semiótico ainda não esteja completo – sendo uma semântica aberta, pois, além
de estar em forte processo de desenvolvimento, pode não ter ainda a experiência de vida
em uma cidade – ponto geralmente representado em suas obras.
Percebe-se também um sujeito que encontra na estratégia de compra um
movimento de significação forte, conforme anunciado por Bauman 1006 ao descrever
sobre os legítimos praticantes de uma /sociedade de consumo/ - o que é exemplificado
pela disposição dos signos no modelo anunciado anteriormente. Isto é, ao demonstrar
seu querer por meio de um objeto inscrito como pertencente a /sociedade de consumo/
(tablet), o sujeito precisa contraria sua área natural, fazendo isso pela valorização do
capital – o que o inscreve em um ambiente consumista.
A experiência de análise qualitativa propiciou uma investigação do sujeito pelo
sujeito – máxima adotada pela semiótica, também. E, ao analisar os textos não-verbais,
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entende-se um actante que está em processo de desenvolvimento da sua narrativa.
Porém, já com marcas de uma sociedade que vive para o consumo evidente.

Considerações finais

O compilação do estudo aqui apresentado se organizou para a promoção da
discussão entre as influências da mídia quando em contato com crianças Terena da
comunidade Bananal. Porém, não faz parte de seu objetivo o esgotamento dessa
reflexão, mas sim torná-la um agente colaborador para novos questionamentos a partir
dos seus dados levantados.
Entre as diversas possibilidades teóricas para a investigação dos humanos e seus
itens em torno, encontra-se na semiótica estrutural uma lente apropriada para diálogos
de seus signos. Sobre a formatação de investigação de Greimas é que este artigo foi
organizado. Sendo necessário o entendimento de subsídios referenciais do povo Terena,
assim como os textos que auxiliam para a breve compreensão sobre a sociedade nãoindígena pelo viés do consumo.
Um povo que aprendeu a se adaptar aos desafios para manter sua etnia salva e
protegida das ameaças enfrentadas ao longo do seu processo de desenvolvimento, assim
se percebe os indígenas Terena. As narrações em textos de diversos autores sempre
descrevem situações que coordenaram o povo a tomar decisões: optar pelo duelo ou se
adaptar ao novo ambiente. É uma etnia que não olha seu passado com lamentações, e
sim com ideias firmes para um futuro que pode ser cada vez melhor.
Entre as dinâmicas e movimentações desenvolvidas, lá está a criança – membro
primordial na sociedade indígena. As características da criança Terena são promovidas
por forte atuação familiar e outras esferas de grupos (ora pela comunidade onde vivem,
ora pela escola em que apreendem). Ela é a guardadora do futuro da etnia. Sendo assim,
merece todo cuidado e manutenção em um período de tempo presente. A etnia deixa
claro, a quem estiver disposto a conhecer, sua articulação promovida em prol da
proteção e cuidado com suas crianças e na aldeia Bananal tal característica não é
diferente.
Sobre os pontos absorvidos da sociedade não-indígena destacam-se os que se
apresentam como imperativos para o consumo. O capitalismo é um modelo político,
econômico e social que tem se apresentado com pontos positivos e negativos, baseando
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seu processo no capital e mais valia. Tendo pontos positivos ou não, ele tem modificado
o significado de poder durante seu desenvolvimento, o que afeta as relações sociais,
também. E, a partir daí, recebe o holofote de atenção de alguns autores como Bauman,
pois entende que os adeptos desse modelo promovem práticas similares aos produtos
perecíveis, isto é, tudo se torna efêmero.
Durante as visitações à comunidade Bananal, percebemos o forte envolvimento
de todos com diferentes meios de comunicação, tais como: celulares, notebooks e
computadores. As casas possuem estrutura simples, mas uma voz muito ativa que vem
dos rádios, por meio das faixas religiosas que comandam as famílias durante boa parte
do dia. Entretanto, nada chama mais a atenção do que a televisão por fazer parte ativa
da rotina das crianças.
A rotina da criança Terena na comunidade é dividida em dois momentos, entre a
segunda-feira e a sexta-feira: I. As manhãs são vagas para as brincadeiras, porém
ocupadas pelo entretenimento da televisão e seus desenhos animados (sinal aberto ou
fechado); II. As tardes são direcionadas para as atividades escolares - local alternativo
de lazer para as crianças com aqueles que estão no mesmo espaço e possuem idades
próximas. A televisão é percebida, desta forma, como um canal de forte diálogo com as
crianças da comunidade, devido a uma interação de horas com o público oportunizado
pela linguagem infantil. Sendo assim, ela garante a sedução de uma sociedade de
consumo para sua audiência, por meio de seus anúncios publicitários segmentados.
Os dados sobre tal influência, obtidos por meio de desenhos infantis, descrevem
a polarização entre aquilo que pertence à sociedade indígena e sociedade não-indígena,
também caracterizada como sociedade de consumo. São elementos industriais
distribuídos em signos que expressam a natureza/comunidade que vivem. Característica
que foi percebida por um dos pais dos entrevistados. Sua fala possibilita um
complemento aos elementos evocados na análise.
Os textos não-verbais descrevem crianças indígenas que vivenciam um processo
com características não-indígenas, práticas de consumo. Eles estão percebendo mais os
signos-objetos, têm mais acesso às informações televisionadas que têm por função
vender produtos e ideias. Além disso, eles querem tais produtos, mesmo ainda não
tendo racionalidade sobre a barganha capital que será preciso – elemento que foi
também comentado pelo entrevistado. Ou seja, são dados que descrevem os mesmos
processos desenvolvidos pelos adeptos legítimos de uma sociedade de consumo – o que
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em vias práticas seria descrito como algo que comprometesse a cultura dos indígenas.
No entanto, quando confrontados dados bibliográficos e pesquisa em campo, percebe-se
como esse agente pouco influencia os valores culturais da etnia.
A discussão anterior oportuniza a sincronia com o conceito de “natureza e
cultura” descrita por Lévi-Strauss
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. Para o autor o indivíduo é coordenado a

desenvolver práticas baseadas em questões ora biológicas, ora culturais – esta segunda
proveniente de um acordo social. Sobre a criança, entende-se que ela assume práticas
culturais semelhantes as referências que as rodeiam desde seu nascimento, sendo assim,
um ambiente que promove comportamento de consumo é um forte incentivador para
procriação de seus adeptos, por exemplo. No entanto, quando confrontados dados
bibliográficos e pesquisa em campo nesta dissertação, percebe-se como esse agente
pouco influencia os valores culturais da etnia.
Os signos industriais expressados foram alocados como elementos que
caracterizam o ambiente de suas comunidades. São narrativas que descrevem a
importância da aldeia Bananal para seus artistas. A pesquisa caracteriza mais um
movimento de adaptabilidade da etnia as transformações do espaço, assim como em
outros momentos marcantes em sua historicidade.
O indígena dessa comunidade é completamente diferente de seus pais e seus
avós e, com certeza, não será o mesmo que seus filhos. Ele tem acesso aos meios de
comunicação e vantagens provenientes de um ambiente consumista e industrial, todavia
ainda mantém contínua as características que os significam como indígenas.
Tal articulação da comunidade elabora, assim, uma prática diferente aos
adjetivos caracterizadores dos que vivem em uma sociedade consumista, pois nela o
sujeito se organiza como ponto principal de uma narrativa, sendo caracterizado como
individualista – característica não presente nos Terena. Eles querem conquistar algo
para que possa beneficiar a todos.
Sendo assim, o povo dessa comunidade é descrito pelos olhares e expressões das
crianças. É uma etnia com capacidade estratégica, pois durante muitos episódios
tiveram que se organizar como proposta para manutenção de suas vidas. O forte contato
e o diálogo familiar na comunidade orientam as crianças para que possam transitar entre
um espaço indígena e um espaço não-indígena sem o rompimento de sua identidade.
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São crianças que acessam seus signos contemporâneos e ainda mantêm salvo sua
história.
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Alguns Desdobramentos da École de Paris

Some Developments of the École de Paris

Resumo: Equivoca-se quem imagina que École de Paris, referindo-se à Semiótica, consiste em um
conjunto único de conceitos, princípios e teorias sobre os quais todos os herdeiros intelectuais de A. J.
Greimas estão de acordo. A dinastia intelectual greimasiana cresceu e multiplicou-se, sua edificação
teórica ganhou outras configurações, o que pede revisões periódicas para que se tenha uma noção das
relações complexas que vão se construindo entre essas ramificações. No centenário do “pai fundador” da
École de Paris, como vêm repercutindo suas ideias, as que ele próprio animou, bem como as que
concebeu em interação com seus discípulos? Este texto aponta alguns desses caminhos e tenta mostrar
algumas ideias de cada um deles.
Palavras-Chave: Semiótica Discursiva. Semiótica Greimasiana. Semiótica Pós-greimasiana.
Abstract: It is wrong to imagine that the École de Paris, while referring to Semiotics, consists of one
single set of concepts, principles and theories upon which all the intellectual heirs of A. J. Greimas agree.
The Greimasian intellectual dynasty grew and multiplied, its theoretical construction gained other
configurations, which demands periodic revisions so that one has a notion of the complex relations built
between these ramifications. In the centenary of the "founding father" of the École de Paris, how are his
ideas reverberating? Both the ideas he himself animated, as well as those he conceived while interacting
with his disciples? This text points to some of those paths and attempts to show some ideas in each one of
them.
Keywords: Discursive semiotics. Greimasian semiotics. Post-Greimasian semiotics.

Quando se fala em École de Paris, referindo-se ao âmbito dos estudos
semióticos, ainda é comum o entendimento, entre os principiantes e leigos – e sempre
nos preocupamos em motiva-los e traze-los à discussão - , de que se trata de um
conjunto único de conceitos, princípios e teorias sobre os quais todos os herdeiros
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intelectuais e demais seguidores de Algirdas Julien Greimas estão de acordo. Entretanto,
hoje não apenas a dinastia intelectual greimasiana cresceu e multiplicou-se, como a
própria edificação teórica ganhou outros traços e configurações, o que pede revisões
periódicas para que se tenha uma noção mesmo que imprecisa da totalidade, das
relações complexas que vão se construindo entre essas ramificações e as direções para
as quais elas apontam.
Em um sentido amplo, poder-se-ia dizer que temos duas direções mais profícuas
operando atualmente, conforme J. Fontanille, quais sejam, a da semiótica do mundo
sensível e a da semiótica das práticas. E estamos todos de acordo com este autor
quando, mais adiante, afirma que
se se examina com mais atenção cada uma das correntes que ocupam
atualmente o domínio recoberto pela intitulada École de Paris, constata-se
que que elas não se distribuem simplesmente de cada lado desta linha
divisória. Ao contrário, elas combinam cada uma a sua maneira esses dois
“centros organizadores” (...)1008.

Assim, há tendências dominantes, há produções que combinam pressupostos
dessas tendências principais e há também outros deslocamentos respeitáveis. O
manancial de estudos sobre fenômenos de significação e de sentido que tem como
marco histórico o último quartel do século XX, como identificação inter paris o nome
de École de Paris e como liderança intelectual a personalidade de Algirdas Julien
Greimas, vem fluindo em tantas direções, e tão caudalosamente que – embora alguns
tenham ousado faze-lo – hoje já não é mais possível dar conta de seus desenvolvimentos
a partir de uma mesma fonte: as variadas vertentes têm seus credenciados especialistas.
Enciclopédias encomendam aos mais respeitados conhecedores dos mais variados
assuntos e atividades as explicações de fenômenos, teorias e conceitos; e dicionaristas o
fazem, igualmente. Assim, os semioticistas franceses Driss Ablali e Dominique Ducard,
organizaram e publicaram em 2009 na França um trabalho intitulado Vocabulaire des
études sémiotiques et sémiologiques, no qual apresentam uma proposta não apenas de
um rol vocabular de conceitos, mas uma relação antecedida por compilações das
principais ideias de cada corrente atual da semiótica em geral, e não apenas da
greimasiana e pós-graimasiana, articulando-as à respectiva terminologia. E delegaram
aos seus principais representantes essa compilação de ideias e conceitos. Certamente

FONTANILLE, J. “Sémiotique de L’École de Paris – Introduction”. In: ABLALI, D. e DUCARD, D.
Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques. Paris: Honoré Champion Éditeur; Besançon:
Presses Universitaires de Franche-Comté, 2009, p. 44.
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não esgotam as respectivas semióticas, mas apresentam um panorama fidedigno de cada
uma, dadas as autorias.
Menos ainda esta tentativa de sintetizar e de apenas delinear as principais
correntes pós-greimasianas se ignora pretensiosa e confessamos previamente a
frustração da incompletude, das lacunas, das dúvidas nas traduções, talvez de
imprecisões. Tomemo-lo assim, este texto, como um mosaico constante de algumas
peças-chave garimpadas com zelo, mas espalhadas sem hierarquia, deixando espaços
não apenas para reflexão, que não deixa de ser presentificação do passado, mas
possibilitando hiatos para respiração, para se inalar o presente.
Em outras palavras, este texto, antes de ser um exaustiva listagem de nomes de
diversas correntes semióticas e de seus respectivos propositores, visa ser um provocador
de debates, bem como mais um entre os tantos argumentos que se tem para mostrar os
aparatos teórico-metodológicos que a semiótica oferece ao pesquisador, além de esboçar
um panorama genérico do que se faz em semiótica, hic et nunc.
Igualmente, é necessário esclarecer que a opção semântica por intitular este
texto, “alguns desdobramentos ...”, não é ingênua, uma vez que ao serem caminhos
diferentes os rumos tomados, não anula o fato de partirem de um mesmo ponto, ou seja,
terem uma raiz comum. Assim, o quadro que hoje se apresenta na semiótica pósgreimasiana não é de um repertório comum a todos os estudiosos, mas não se trata de
simples discordâncias teóricas, tampouco. Antes, consiste em repertórios de base
comum que ora se aproximam, ora se afastam, dialogam ou não, às vezes sofrem
críticas sutis ou sarcásticas, tão ao gosto dos franceses, mas sempre na busca de
melhores perspectivas para observar e tentar compreender os fenômenos de significação
e de sentido.

1 Mutações no tempo e no espaço e incompreensões

A necessidade de cada vez mais se esclarecer a existência de incontáveis
abordagens semióticas se evidencia na medida em que, por desconhecimento,
estudiosos das diversas linguagens, com destaque para os iniciantes, distanciam-se ou
simplesmente se fecham em críticas equivocadas. Ou seja, se alguém de dispõe a
criticar, deve ao menos se ater a qual perspectiva semiótica se refere. O fato é que o
senso comum e mesmo teóricos de outras áreas, a partir de conhecimentos superficiais
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ou ultrapassados, ignoram a existência de distintas vertentes, bem como as sucessivas
atualizações pelas quais elas passam. Entre outras tantas características, as semióticas
pós-greimasianas estão em constante mutação, no tempo e no espaço, tentando dar
conta dos processos de sentido de um mundo igualmente em permanente mutação no
tempo e nos espaços. Isto dificulta ainda mais a compreensão desse campo teórico por
parte de iniciantes, além das diversas dificuldades já apontadas anteriormente.
No transcorrer de anos, a semiótica, tida como proposta teórico-metodológica
desconhecida e com fôlego para atuar nas mais diversas áreas, de um modo geral foi
recebida com incompreensões no mundo científico, o que não é estranho a quem dele
participa, fenômeno discutido extensamente por Th. Kuhn1009, acerca das estruturas das
revoluções científicas. A. Hénault 1010 ilustra esse estranhamento diante do novo no
campo científico relatando o fato de que quando da transformação de uma simples
coluna sobre semiótica na revista científica Informations sur les sciences sociales, que
tinha o apoio da UNESCO, em uma revista internacional de grande repercussão, em
1969, à matriz linguística da teoria semiótica pouco espaço foi concedido, embora ela
oferecesse conhecimentos considerados pela autora “radicalmente novo(s)” para aquele
momento, e segue afirmando que “essa quase-exclusão era um exemplo das
consideráveis dificuldades de difusão pelas quais viria a passar (e pelas quais ainda hoje
passa) a teoria semiótica de inspiração semiolinguística.”
Ora, neste seu estudo, o objetivo de Hénault era o traçar um histórico dessa
semiótica de origem linguística e então ela complementa, de um lado deixando explícito
existência de outros motivos para um fato aparentemente banal e, de outro, justificando
não aprofunda-los:
não há dúvida de que seria útil tentar relatar esse estado de coisas. Mas, por
essa via, entrar-se-ia em pormenores de uma história da semiótica que se
confundiria parcialmente com a história social e ideológica do século XX,
correndo provavelmente o risco de perder de vista um certo encadeamento de
esforços conceituais e de descobertas maiores (...)1011.

Ou seja, se tratamos de linguagens e dos sentidos infinitos que elas são capazes
de construir – e desconstruir - , estamos tratando do talvez mais importante elo de
manutenção e funcionamento de qualquer sociedade e em qualquer dimensão. E essa
amplitude, esse permear toda ação humana desempenhado pelas linguagens acaba por
demandar um sem número de modos de estuda-las, até por conta das constantes
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mutações linguísticas e da diversidade cultural. Portanto, caracteriza-se não só como
importante, mas como necessário, esclarecer e difundir essas transformações e esses
diversificados esforços intelectuais dispendidos no intuito de apreender os sentidos da
vida e das coisas da vida, especialmente para quem atua não apenas na pesquisa, mais
ainda na educação. Qual o panorama atual?
Neste momento em que se comemora o centenário de seu “pai fundador” da
semiótica da École de Paris, como vêm repercutindo suas ideias, as que ele próprio
animou, bem como as que Greimas concebeu em interação com seus discípulos? Ou
seja, como vem se desenvolvendo a profícua herança da École de Paris? A potência
daquelas discussões foi de tal magnitude que são diversas as correntes hoje
consideradas pós-greimasianas. “Como caracterizar a posição global da semiótica dita
da Escola de Paris na perspectiva do que se chamava anteriormente de ‘campo
semiológico’?”, questiona Jacques Fontanille 1012 . E é ele mesmo quem responde,
lembrando que “há vinte ou trinta anos, foi mais confortável responder a tal questão”.

2 Desdobramentos

Considerando a situação registrada há mais de um lustro, em coletânea
organizada e publicada por Driss Ablali e Dominique Ducard, intitulada, no original em
francês Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques, observa-se que os autores
conseguiram reunir, como desdobramentos da semiótica discursiva greimasiana, ou da
École de Paris, estudiosos que construíram pressupostos relacionados às seguintes
correntes: Semiótica da Ação, Semiótica das Paixões, Semiótica Subjetal, palavra ainda
sem tradução satisfatória em português – ramo um tanto obliterado, pois a Semiótica
Greimasiana tenha sido consierada objectale por Algirdas Julien Greimas - , Semiótica
Tensiva, Sociossemiótica e Ethosemiótica. De que tratam essas novas ou, ao menos,
renovadas vertentes? Em que direção têm sido conduzidos seus esforços? Cada uma
delas é trazida pela autoria de um prócer de seu respectivo quadro teórico, o que faz
desta coletânea uma fonte, além de confiável, um marco histórico.
Segundo os organizadores do Vocabulaire des études sémiotiques et
sémiologiques, a intenção da publicação, que abrange não apenas as derivações
greimasianas, é a de propor uma síntese do estado da arte na área, por meio de “uma
1012
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obre inédita, nascida da articulação e do cruzamento de diferentes campos da semiótica
e da semiologia”1013, servindo de demarcação de um espaço fundamental para o ensino
e a pesquisa nos domínios semióticos e semiológicos.
Neste contexto, a coletânea considerada por seus autores como, ao mesmo
tempo, enciclopédica e didática, inicia com um conjunto de textos referentes às
semióticas anteriormente citadas, pertencentes ou decorrentes do programa teórico de
Algirdas Julien Greimas, contendo o que “hoje se constitui como os grandes quadros
teóricos da semiótica da Escola de Paris” 1014 . O conjunto é introduzido por Jacques
Fontanille, que se ocupa de mostrar tanto a coerência quanto as diferenças e os
deslocamentos de foco, centrados nas práticas e no sensível.
O presente texto tem como objetivo, por conseguinte, tanto apresentar a alguns
debutantes os profícuos desdobramentos da escola greimasiana quanto, para outros já
iniciados, trazer à discussão conceitos, teorias e métodos conforme propostos pelos
pensadores que hoje dão continuidade à cruzada em busca de melhor conhecer e dar a
conhecer os intricados – às vezes parecendo inextricáveis - e inesgotáveis processos de
construção de sentido.
A apropriação de novos objetos de estudo se dá pela apresentação mesma de
ensaios teóricos e análises tendo como foco objetos pertencentes a categorias
anteriormente não consideradas, bem como em registros específicos de estudiosos a
esse respeito. É o caso de Lúcia Teixeira quando, a partir da frase de Eric Landowski, “a
presença do sentido só pode ser uma presença dinâmica”, do artigo “Modos de presença
do visível”1015 , frase esta usada por Teixeira como epígrafe de seu artigo “Arte em
Movimento” 1016 . A estudiosa afirma que essa frase, embora ela pareça trivial se
descontextualizada, apresenta uma proposta tanto de abertura para o estudo de novos
objetos, “quanto para inusitadas experiências teóricas”, pois conduz ao exame das
práticas. Após fazer várias considerações acerca dessa espécie de atualização
processada na semiótica em nossos dias, Teixeira apresenta suas principais fontes, além
de Jean-Marie Floch, Eric Landowski, Jacques Fontanille e Caude Zilberberg, os quais,

1013

ABLALI, D. e DUCARD, D. Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques. Paris: Honoré
Champion Éditeur; Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté, 2009, p. 9.
1014
Idem, p. 16.
1015
LANDOWSKI, E. “Modos de presença do visível”. In: OLIVEIRA, A. C. (Org.). Semiótica Plástica.
São Paulo: Hacker, 2004 a., pp. 111-112.
1016
TEIXEIRA, L. “Arte em Movimento”. In: OLIVEIRA, A. C. (Ed.). As Interações Sensíveis: ensaios
de sociossemiótica a partir da obra de Eric Landowski. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2013, pp.
849-850.

Anais Eletrônicos . 658

frutos da mesma árvore, hoje apresentam algumas diferenças nos modos de abordar os
sentidos; apesar disso, pensamentos conciliáveis, pois é essa articulação que ela faz em
seu artigo. Isto remete ao próprio Fontanille, quando se refere às combinações que os
estudiosos processam.
Entretanto, sabe-se que outros autores já consideram hoje inconciliáveis tais
articulações, e essas posições também pretendemos mostrar, coletando, nos discursos
dos sempre influentes semioticistas oriundos daquele grupo criado em Paris na década
de sessenta, no número 10 da Rue Monsieur Le Prince, reverberações e desdobramentos
daquela equipe de pesquisadores.
3 Semiótica da Ação
Na obra citada, Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques 1017 ,
principal referência para a elaboração do presente texto, o responsável por apresentar a
Semiótica da Ação foi o filósofo Jean-François Bordron, professor emérito de Semiótica
na Universidade de Limoges. Segundo ele, esta Semiótica pode ser entendida de dois
modos, a primeira, como a ação segundo expressa por enunciados em linguagens
diversas, verbal, gestual, imagética. À esta possibilidade de atuação da Semiótica como
instrumento de análise o autor denomina “ação enunciada”. A outra possibilidade
considerada pela Semiótica da Ação é aquela na qual a ação é o efeito de uma instância
operatória que se situa obrigatoriamente na relação entre percepção e ação, chamada de
“ação enunciante”. Em síntese, a primeira teria como objeto uma espécie de
“metaação”, e a segunda, a ação propriamente dita.
Bordron1018 diferencia “ação” de “acontecimento”, dizendo que, por convenção,
sintaticamente a ação é o feito de um sujeito, embora um acontecimento possa ser o
resultado de uma ação. Assim, a ação é tida como um processo com um autor, e o
acontecimento pode ser a decorrência desse processo.
Refere-se também às dimensões internas e externas que interferem no sujeito da
ação, ou seja, as internas como sendo as do seu foro íntimo, seus desejos e paixões, e as
interferências externas, que chama de “cenografia”, chamando a atenção para o fato de
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ABLALI, D. e DUCARD, D. Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques. Paris: Honoré
Champion Éditeur; Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté, 2009
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que muitas cenografias se articulam entre si, conforme a situação; é o que outros
denominam contexto.

4 Semiótica das Paixões

Anne

Beyaert-Geslin,

semioticista

da

Université

Bordeaux-Montaigne,

vinculada ao ISIC – Institut des Sciences de l’information et de la Communication,
responsabilizou-se por discorrer sobre o momento vivido pela Semiótica das Paixões,
ramo cuja denominação é homônima ao título do livro escrito em coautoria por Greimas
e Fontanille, em 1991. Para a autora, a “expressão mais essencial” dessa vertente de
estudos se encontra exatamente nessa obra, embora registre que as primeiras ideias
foram esboçadas por Greimas em 1983, em Du Sens II.
Muito se tem escrito sobre a Semiótica das Paixões e muitos estudos têm sido
produzidos fundamentados na Semiótica das Paixões, inclusive no Brasil, pois os
estudos de Fontanille, depois dos de Landowski, são os mais divulgados no país, dentre
os descendentes da École de Paris.
Assim, vejamos o que diz o próprio J. Fontanille:
(...) a semiótica das paixões nasceu da necessidade de resolver
heterogeneidades próprias à semiótica narrativa, na qual – ao lado dos
enunciados de junção e de suas transformações, assim como das modalidades
da competência – surgem “excedentes” inexplicáveis, do tipo intensivo,
quantitativo e, de forma geral, afetivos1019.

Ou seja, assim se dão os desenvolvimentos das ciências: os modelos vigentes
vão se mostrando ineficazes ou insuficientes e novas buscas são impulsionadas. Nos
escritos acerca da Semiótica das Paixões fica evidente a observação introdutória de J.
Fontanille, de que hoje as demarcações de campo são imprecisas e flexíveis em se
tratando dos herdeiros da École de Paris, tendo em vista uma já vasta bagagem em
comum, malgrado os novos desenvolvimentos, levados a efeito por pensadores ou
grupos distintos: com ideias da Semiótica das Paixões cruzam-se conceitos da Semiótica
da Ação, da Semiótica Tensiva e mesmo da Sociossemiótica.

1019

FONTANILLE, J. Semiótica do Discurso. São Paulo: Contexto, 2007, p. 204.

Anais Eletrônicos . 660

Beyaert-Geslin1020 destaca o avanço que significou a dimensão “intersubjetiva”
das paixões, que possibilita convocar actantes coletivos, propõe uma dupla acepção de
sujeito, o sujeito social e o sujeito individual. A autora encerra sua síntese acerca da
Semiótica das Paixões evidenciando essa diferença e suas consequências: “este modelo
dual do actante, ao mesmo tempo ‘interactante’ e ‘corpo sensível’, inaugura duas
direções de pesquisa.” E conclui entretecendo semelhanças e diferenças entre o
pensamento contemporâneo de J. Fontanille e de E. Landowski.
5 Semiótica Subjetal

Sob o título de Semiótica Subjetal é recuperado o pensamento de Claude
Coquet, até então deixado à margem, em virtude de que a semiótica da École de Paris
era considerada “objetal” pelo próprio Greimas. Isto é o que nos traz Ivan DarraultHarris, professor emérito da Universidade de Limoges, membro do CeReS, Centre de
Recherches Sémiotiques.
Como seu nome sugere, a Semiótica Subjetal se ocupa do sujeito, antes de tudo.
Darrault-Harris afirma que Coquet fez parte da École de Paris desde seus primórdios,
por volta de 1965, mas manteve uma posição particular, o que pode ter motivado não ter
sido levado em conta por seus pares, nos primeiros tempos. Discípulo de Émile
Benveniste, manteve-se fiel à fenomenologia de Merleau-Ponty e Paul Ricoeur, “sendo
um dos atores principais, no campo da semio-linguística, da ‘ressurreição’ do sujeito e
de sua presença na ruptura epistemológica que permitiu rearticular linguagem e
realidade”1021.
Dois fenômenos que ele recusou foram o formalismo e o imanentismo, o que
constituiu uma ruptura epistemológica com o pensamento do grupo na época; e
Darrault-Harris traz uma afirmação do próprio Jean-Claude Coquet, por considerar que
ela resume sua posição teórica:
Significar não é (...) um ato puramente intelectual. Não é exclusivamente
cognição. Acrescenta o “eu posso” do ser por inteiro, corpo e “carne”:

BAYAERT-GESLIN, A. “Sémiotique de l’École de Paris: Sémiotique de l’Action”. In: ABLALI, D.
e DUCARD, D. Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques. Paris: Honoré Champion Éditeur;
Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté, 2009, pp. 55-59.
1021
DARRAULT - HARRIS, I. “Sémiotique de l’École de Paris: Sémiotique Subjectale”. In: ABLALI,
D. e DUCARD, D. Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques. Paris: Honoré Champion
Éditeur; Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté, 2009, p. 61.
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introduz nossa experiência de mundo, nosso contato com as coisas elas
mesmas”1022.

Esta recuperação da dimensão integral do sujeito, de inspiração fenomenológica
e em consonância com seu mestre Benveniste, gerou uma ruptura com o pensamento
dominante da semiótica do seu tempo na Europa, principalmente a negação do princípio
saussureano, de que a língua consiste em, apenas, forma. Ao contrário, Coquet
propunha que a instância da enunciação é composta por duas dimensões, a instância
pessoal, substancial e a instância linguística, formal. Ou seja, a realidade do discurso se
dá em função dessa dupla presença, que é nada menos do que o diálogo. E é assim
também que o elo entre linguagem e realidade. E ainda, segundo Darrault-Harris, “é
reafirmado o primado do discurso sobre a língua”1023.
Entre outras proposições, Coquet, que se dedicou a analisar principalmente
textos dos clássicos da literatura francesa, defendendo a presença dos dançarinos em
cena e do sujeito tomando forma sobre o papel, criou uma metodologia que permitiu a
análise psicossemiótica de comportamentos patológicos.
Darrault-Harris 1024 encaminha seu texto sobre Claude Coquet e a Semiótica
Subjetal, defendendo a ideia de que Greimas, atento aos pressupostos de Lacan, já
preconizava certos princípios, que eram parte de uma epistemologia que foi renovada
com o corpo sendo instituído como instância de base do processo de significação.
E conclui com palavras do próprio Coquet, dizendo que a realidade não é uma
grandeza a ser excluída da linguagem e que “a análise da linguagem não pode ser
conduzida convenientemente se a linguagem e a realidade são consideradas como duas
grandezas que se interpenetram”1025.

6 Semiótica Tensiva

A Semiótica Tensiva é muitas vezes confundida com a Semiótica das Paixões.
Porém, seus participantes esclarecem que trata-se de uma semiótica “pós-passional”,

COQUET, J-C., 1997, pp. 1-2, apud DARRAULT - HARRIS, I. “Sémiotique de l’École de Paris:
Sémiotique Subjectale”. In: ABLALI, D. e DUCARD, D. Vocabulaire des études sémiotiques et
sémiologiques. Paris: Honoré Champion Éditeur; Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté,
2009.
1023
DARRAULT - HARRIS, I. Op. cit, 2009, p. 62.
1024
Idem, p. 65.
1025
COQUET, J-C., 1997, apud DARRAULT - HARRIS, I. Op. cit, 2009, p. 66.
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sendo um prolongamento e uma atualização da Semiótica das Paixões. Daí o motivo de
certas pessoas não perceberem a sutileza da linha que as separa.
Na coletânea que apresenta o estado da arte da Semiótica – não apenas das
semióticas greimasianas e pós-greimasianas - , em 2009, e que é a base estrutural deste
texto, Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques, a Semiótica Tensiva é
apresentada por Nicolas Couégnas. Trata-se de um professor da Universidade de
Limoges que coordena o programa ANR CEMES - Culturas Emergentes e Mediações
Semióticas, entre outras atividades acadêmicas.
Fica claro desde logo que, para o autor, a Semiótica Tensiva se subdivide em
três perspectivas ou três abordagens, segundo Couégnas, linhas de pensamento diversas
que lhes “conferem localizações sensivelmente diferentes no conjunto da teoria”1026.
A primeira das três abordagens da Semiótica Tensiva é considerada
fenomenológica, traduzida pela mudança que significa a primazia da presença, em
substituição a se considerar a semiótica como restrita ao campo das ciências da
linguagem. Mesmo que se pretenda entendida como um aprofundamento da Semiótica
das Paixões, uma “radicalização da posição do sujeito”, não abandonam nem esquecem
de se referir, seus defensores, às suas bases, quais sejam, a linguística de Émile
Benveniste, a fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty e a Semiótica Subjetal de JeanClaude Coquet.
Ainda de acordo com o mesmo autor, a segunda perspectiva da Semiótica
Tensiva é representada pelo conjunto dos esforços teóricos de Claude Zilberberg, os
quais podem ser classificados como estruturalistas e retóricos. Estão ancorados, por sua
vez, em princípios saussureanos (pressupostos de Ferdinand de Saussure) e
hjelmslevianos (postulados por Louis Hjelmslev). A terceira vertente da tensividade
semiótica atual propõe-se a ser integradora, juntamente com as outras duas vertentes a
Semiótica Tensiva, compondo um todo articulado e quase, mas nem sempre coerente,
uma vez que constituído por produções pautadas por linhas distintas.
Couégnas refaz sinteticamente o caminho percorrido por J. Fontanille, na
construção da sua edificação teórica, desde a publicação, com A. J. Greimas, de
Sémiotique des Passions, em 1991, não omitindo que seu germe vem de Du Sens II, de
autoria de Greimas (1983). E conclui dizendo que nos seus últimos desenvolvimentos,
COUÉGNAS, N. “Sémiotique de l’École de Paris: Sémiotique Tensive”. In: ABLALI, D. e
DUCARD, D. Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques. Paris: Honoré Champion Éditeur;
Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté, 2009, p. 68.
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articulando o enfoque fenomenológico ao percurso gerativo, implica levar em conta
dimensões extra-discursivas, se opondo, neste aspecto, à Semiótica Tensiva de
abordagem retórica, ou seja, intre-discursiva.

7 Sociossemiótica

Mais conhecida entre os brasileiros do que qualquer outro ramo da semiótica
pós-greimasiana, graças à própria presença de seu “pai-fundador”, Eric Landowski no
país, presença de fato e presença por meio de várias publicações, sempre vinculadas ao
CPS, o Centro de Pesquisas Sociossemióticas que dirige juntamente com Ana Claudia
de Oliveira na PUC/SP há cerca de vinte anos, temos a sóciossemiótica (em francês,
socio-sémiotique).
Ele é o autor do artigo que se refere a essa vertente teórica também originária na
École de Paris na coletânea1027 que embasou a estrutura e muitas das ideias deste texto;
mas não vamos nos restringir a ele. Nem vamos ignorá-lo, tampouco e assim,
comecemos mesmo por esse artigo, de 2009.
Nele Landowski inicia situando a sociossemiótica como vertente inspirada em
Saussure e Hjelmslev, título a ser empregado
para designar, segundo os contextos, tanto um dos ramos especializados da
disciplina, aquele que toma especificamente por objeto o social (por
oposição, por exemplo, ao literário) como uma das principais correntes
teóricas oferecidas atualmente para fundamentar ou renovar a análise dos
fatos significativos em geral, seja qual for o tipo de campo empírico
considerado1028.

Adiante, o autor faz a retrospectiva de sua trajetória intelectual e dos que
comungam suas ideias, ilustrando com investigações levadas a efeito desde os anos
setenta na França, na Itália e na América Latina, sempre tendo como objeto empírico
problemas do cotidiano. Esclarece diversos conceitos, tanto os adotados por ele quando
os desconsiderados, explicando os porquês, superações inerentes aos desenvolvimentos
de uma disciplina. Assim, critica o que chama de modelo standard da semiótica
greimasiana, o modelo clássico do quadrado semiótico, o percurso gerativo do sentido,
propondo uma revisão, assim considerada por J. L. Fiorin:

LANDOWSKI, E. “Sémiotique de l’École de Paris: Socio-sémiotique”. In: ABLALI, D. e DUCARD,
D. Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques. Paris: Honoré Champion Éditeur; Besançon:
Presses Universitaires de Franche-Comté, 2009, pp. 73-80.
1028
Idem.
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Uma afirmação corrente entre os semioticistas era que o nível narrativo tinha
sido o patamar mais bem desenvolvido do percurso gerativo do sentido. Essa
asseveração levou à crença de que a notável redução operada por Greimas
nas funções proppianas chegara a um modelo narratividade elegante, simples
e universal 1029.

Segue Fiorin, mais adiante, no mesmo texto, anunciando que
a certeza dos semioticistas acerca da descrição do nível narrativo foi abalada
pela publicação, em 2005, de Interações Arriscadas, de Eric Landowski. É
essa obra que aparece agora em português. Nesse texto brilhante, Landowski
mostra que não existe um modelo de narratividade, mas quatro1030.

Ora, isto consiste em uma grande mudança de paradigmas na semiótica pósgreimasiana, operado por Landowski, conforme deixa claro Fiorin. Em outro título do
autor francês, publicado um ano antes considerando-se a versão francesa de Les
interactions risquées (2005) e intitulado Passions sans nom (2004), ainda sem versão
em português, Landowski reúne, revisados, boa parte da sua produção teóricometodológica, inclusive os princípios apresentados de modo mais conciso, em
Interações Arriscadas (2014).
Entre as conclusões apresentadas em Passions sans nom, Landowski mostra a
necessidade de uma gramática do sensível, embora confesse não estar seguro de que
esta seria a melhor denominação para tal; mas seria uma gramática destinada a dar conta
desses modos de construção de sentido que contemplem a dimensão estésica1031. Ainda
demonstrando insatisfação com a semântica, fala também de uma semiótica existencial,
a ser desenvolvida no futuro,
uma semiótica que saberá se mostrar atenta tanto às configurações dinâmicas
que articulam para nós a matéria das coisas quanto aos regimes de contato
que nos entretém com suas configurações, uma vez que são duas faces de um
só e mesmo processo do qual depende a emergência e apreensão dos efeitos
de sentido experimentados na presença do outro, pelos sujeitos em situação
que somos nós1032.

O fato é que uma semiótica denominada “existencial”, ou “do sensível”, ou “das
situações” ou até mesmo uma semiótica “sem nome”, ao possibilitar a superação de
diversos problemas encontrados pela disciplina, permite ao estudioso o acesso às
práticas sociais no sentido amplo. Segundo o autor,
o edifício teórico que nós nos esforçamos para construir se torna, ao menos
esperamos, que seja parte integrante da semiótica geral. Nós diríamos
mesmo, se a modéstia não nos obriga a alguma reserva, que este trabalho é
FIORIN, J. L. “Prefácio”. In: LANDOWSKI, E. Interações Arriscadas. São Paulo: Estação das Letras
e Cores; Centro de Pesquisas Sociossemióticas, 2014, p. 7.
1030
Idem.
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LANDOWSKI, E. Passions sans nom. Paris: PUF, 2004.
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Idem, p. 305.
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semiótica mesmo, sem prefixo nem adjetivo, tal como nos parece atualmente
possível desenvolvê-la (...): uma semiótica sem nome1033.

Mais recentemente, a ampliação dos modelos de narratividade, os regimes de
interação e de sentido propostos por Landowski consistem em um campo fértil para o
exame dos processos de efeitos de sentido nos mais diversos objetos empíricos de
significação.
O texto intitulado Socio-sémiotique que Landowski assina na coletânea
Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques, citada anteriormente neste texto
ad nauseam, conclui-se com o seguinte posicionamento - ou convite - do semioticista
francês:
fortemente integrador porque visa a dar conta não apenas das regularidades
mas também dos acidentes de construção de sentido, este modelo implica
uma moral da interação, ou uma ética do sentido. A este título, convida a uma
nova reflexão sobre o papel, o estatuto e a vocação da nossa disciplina, a
meio caminho entre as descrições antropológicas e a reflexão filosófica 1034.

Trata-se do posicionamento reiterado em Interações Arriscadas, quando
Landowski intitula o primeiro capítulo de “Entre Semiótica, Antropologia e
Filosofia”1035, ou seja, trata-se da explicitação de seu retorno às origens teóricas, bem
como da identificação das inspirações de seus achados e suas elaborações mais atuais,
além de um convite à reflexão.

8 Ethosemiótica

Ivan Darrault-Harris, Professor e Pesquisador da Universidade de Limoges, que
na coletânea de Driss ABLALI e Dominique DUCARD apresenta a Semiótica Subjetal,
é quem também assina o texto sobre a Ethosemiótica, na mesma coletânea, Vocabulaire
des études sémiotiques et sémiologiques.
Sabe-se que ethos é uma palavra de origem grega, que encerra os sentidos de
valores, harmonia e hábitos, tendo dado origem à palavra ética; é usada para designar o
modo de ser de uma sociedade, características sociais e culturais que distinguem um
povo de outro. Campo de estudo da sociologia, pelo fato de igualmente se ocupar do
comportamento, acaba sendo também objeto da psicologia e mesmo da psiquiatria.

1033

Ibidem, p. 11.
LANDOWSKI, E. Op. cit, 2009, p. 79.
1035
LANDOWSKI, E. Interações Arriscadas. São Paulo: Estação das Letras e Cores; Centro de Pesquisas
Sociossemióticas, 2014.
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Ao contrário da sua abordagem acerca da Semiótica Subjetal, na apresentação da
Ethosemiótica Darrault-Harris assume uma postura mais crítica. Inicia afirmando que
quando subáreas da semiótica adotam prefixos de uma ciência humana, como
psicosemótica, sociossemiótica, zoosemiótica ou ethosemiótica, abrem “um campo de
pesquisas tradicionalmente ocupado por uma disciplina patenteada, conhecida e
reconhecida de longa data” 1036. Não obstante, reconhece que se trata de um desafio o
confronto interdisciplinar no estudo de fenômenos comuns a mais de uma disciplina,
mas adverte que a ethosemiótica e todas as demais semióticas com prefixos fazem
concorrência com campos de conhecimento que se dedicam ao comportamento, como
por exemplo, a antropologia, a sociologia, a psicologia. Não se trata de algo novo,
porém; para ilustrar, lembra que Saussure, ao prever objetos de estudo futuros para a
semiologia, chegou a citar ritos de boas maneiras; e que Greimas tomou por objeto de
estudo, entre outros, a análise narrativa de comportamentos em sessões de psicodrama.
Mas Darrault-Harris acaba dedicando boa parte de seu texto a diferenciar a
ethosemiótica de outros campos aos quais ela se mescla e pode se confundir.
Ao conceituar o projeto ethosemiótico, diz o autor:
A ethosemiótica visa então a descrição, a análise e, finalmente, a
modelização semiótica de comportamentos pertencentes tanto ao mundo
animal (do ser unicelular ao primata) quanto ao mundo humano (mais o ser
humano é composto por células dotadas cada uma de um “comportamento”
(...)1037.

Fica então esclarecido que o foco deste ramo da semiótica é o comportamento
animal, tanto do mundo humano, quanto animal. Mas isto não é tudo; mais adiante,
segue Darrault-Harris afirmando que no que se refere ao comportamento humano, ela se
interessa especialmente pela gênese dos comportamentos, como dos bebês, das crianças
e dos adolescentes, traços específicos, práticas e sequências características. Lembra que
há comportamentos ditos normais e outros, “inesperados, bizarros, perturbados, ou
ainda patológicos” 1038 . Estes casos, mesmo sendo objeto da psico-patologia ou da
psiquiatria também são incluídos nos estudos da ethosemiótica, dada a crença de que o
estudo desses casos são frequentemente o caminho mais direto para a compreensão do
normal. Por outro lado, há a ambição de mostrar que há problemas de natureza
semiótica que são os responsáveis por patologias comportamentais.
DARRAULT-HARRIS, I. “Sémiotique de l’École de Paris: Éthosémiotique”. In: ABLALI, D. e
DUCARD, D. Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques. Paris: Honoré Champion Éditeur;
Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté, 2009, p. 81.
1037
Idem, p. 82.
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Ainda de acordo com o mesmo autor1039 em termos de aplicação das teorias, a
ethosemiótica se propõe a participar do diagnóstico quando da avaliação do
comportamento quanto de um projeto terapêutico para que o sujeito volte a um
comportamento dito normal ou ao menos, adaptado.
Em

síntese,

a

ethosemiótica

atua

em

campos

diversos,

mas

interdisciplinarmente, ou seja, em colaboração com pesquisadores dessas outras áreas, e
sua hipótese geral é de que a dimensão narrativa pode ser reguladora do
comportamento.
Quanto às relações da Ethosemiótica com a Semiótica greimasiana, estudos
mostraram que há recorrência , entre os adolescentes, de narrativas que podem ser
identificadas como extensão do percurso gerativo canônico.
Conclui Darrault-Harris1040 dizendo que a abordagem do objeto comportamento
implica necessariamente a relação “semiotisante” recíproca entre corpo e espaço
psíquico, equilibrando fenomenologia e psicanálise.

Considerações

Reputamos adequado, quando da celebração do centenário de A. J. Greimas,
esboçar uma espécie de árvore genealógica dos descendentes da École de Paris, com
breves anotações sobre cada um dos desdobramentos. Calcula-se que um grande
número de semioticistas está de acordo com J. Fontanille 1041 quando ele afirma que
temos dois ramos mais vigorosos operando, o da semiótica do mundo sensível e a da
semiótica das práticas.
Entretanto, existem referências esparsas acerca de outras ramificações mais
recentes ou não, desdobramentos já em terceira geração, ou resultantes da retomada de
princípios negligenciados ao longo da trajetória de buscas para a compreensão de
fenômenos de significação e de sentido.
A publicação organizada por Driss Ablali e Dominique Ducard, intitulada
Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques, sem tradução ainda para o
português, nos trouxe reunidas essas muitas semióticas citadas em referências esparsas,
derivadas da Sémiotique de l’École de Paris. Tanto que Sémiotique de l’École de Paris
1039

Ibidem.
Ibidem, p. 87.
1041
FONTANILLE, J. Op. cit, 2009, p. 44.
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é sempre o título de cada artigo e a semiótica específica é subtítulo. São textos que nos
encorajaram a estruturar uma possibilidade de árvore genealógica, a partir de seus
subtítulos, textos que foram citados, parafraseados e que suscitaram reflexões, além de
possibilitar proceder a correlações com outros autores e títulos, além dos que fazem
parte da citada coletânea.
Se os textos apresentados naquela publicação já são sínteses, mais sintéticas
ainda são as ideias aqui trazidas, que só aqui estão para provocar discussões e talvez
trazer à luz algum desses ramos, eventualmente não conhecido por todos.
Por outro lado, ainda a título de ressalva, o texto em francês mesmo passando
por profissional da área da linguística e cidadão francês nato, como já ocorreu
anteriormente, pode ter desviado alguma linha de pensamento do original. Propomos,
caso entendido de modo discretamente diferente do que quereria dizer seu autor
primeiro, que aqui está é o que foi entendido pelo leitor (não vivemos insistindo que,
para a semiótica, o que se leva em conta não é tanto o que o autor quis diz, mas o que
ele disse?). E consideremos, portanto, no caso de haver novas interpretações, como mais
um desdobramento das ideias da École de Paris.
É importante levar em conta, por outro lado, o ponto de vista ou mesmo a
filiação teórica das fontes, ou da principal fonte, Ablali e Ducard e seus convidados, a
maioria vinculado à Université de Limoges.
Este texto consiste em um esforço de um grupo de debutantes, admiradores
daquele que definiu o foco dos seus interesses como uma “teoria da significação. Sua
preocupação primeira será explicitar, na forma de uma construção conceitual, as
condições da apreensão e da produção de sentidos”1042. E Hénault arremata afirmando,
após esta citação:
Vimos, como essas palavras, vagas e vazias na aparência, se preencheram de
sentido pelo próprio desenvolvimento da pesquisa e pelos sucessivos
deslocamentos dos conceitos: a real definição da teoria semiótica é a sua
história1043.

E afinal, acabamos fazendo um tipo modesto de história, história de cem anos
com Greimas ou órfãos dele, para celebrar sua tão profícua existência.

1042
1043

A. J. Greimas, apud Anne Hénault, Op. cit., 2006, p. 153.
Hénault, Op. cit., 2006, p. 153.
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Por uma teoria do acontecimento
For a theory of happening

Resumo: Em De l'Imperfection (1987), Greimas versa sobre como a apreensão estética participa da
vida cotidiana, já que a vida, assim como a arte, também é discurso, e pode, por essa razão,
estetizar-se. A preocupação do semioticista recai especialmente sobre certos encontros entre
sujeitos e objetos que, em virtude do potencial de romper com vida comum e de provocar fraturas,
são capazes de ressemantizar o mundo e, consequentemente, de criar novas formas de
experimentar vivências futuras. Esses “encontros” sobre os quais discorre Greimas em De
l'Imperfection (1987) passaram a ocupar um lugar de destaque dentro da teoria semiótica. Esse
fenômeno passou a ser nomeado, então, de “acontecimento”, e, em torno dele, uma série de
reflexões de natureza sensível e tensiva passaram a ser produzidas. Propõe-se, construir, portanto,
um panorama a respeito do fenômeno do acontecimento dentro da teoria semiótica para que se
compreendam melhor suas raízes e a forma como ele é constituído.
Palavras-Chave: 1.Acontecimento. 2.Greimas. 3.Zilberberg.
Abstract: In De l'Imperfection (1987), Greimas examines how aesthetic apprehension participates
in everyday life, since life (as well as art) is also discourse and because of that can be aestheticized.
The preoccupation of the French semioticist rests especially on certain encounters between
subjects and objects that, by virtue of their potential to break with common life and to cause
fractures in it, are able to resemantize the world and, consequently, to create new ways of trying
out future experiences. The "encounters" Greimas discusses in De l'Imperfection (1987) have come
to occupy a prominent place in the semiotic theory. This phenomenon is generally called “ event“,
and a series of sensitive and tensive reflexions began to be produced around it. This paper aims to
provide, therefore, a panorama about the phenomenon "extraordinary event" in the semiotic
theory so that one can better understand its roots and the way in which it is built.
Keywords: 1.Happening 2.Greimas 3.Zilberberg.

Greimas, no ano de 1987, publica Da imperfeição1044, que, ao contrário do
restante de sua obra, não propõe nenhum modelo analítico para os objetos de
significação com os quais lida, tampouco utiliza a mesma linguagem precisa e
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técnica que pode ser verificada em seus outros textos. Com Da imperfeição1045,
Greimas adentra o universo do sensível e apresenta uma série de reflexões que
perpassam campos como o da fenomenologia, da filosofia e mesmo da retórica, na
tentativa de apreender, sobretudo, o papel do acontecimento na experiência
humana, que se estende da vida à arte e vice-versa.
No capítulo “O Guizzo”1046, Greimas discorre sobre um trecho específico de
Palomar1047, de Ítalo Calvino, em que uma das personagens é tomada pelo desejo
incontrolável de admirar o seio nu de uma jovem na praia, em toda sua
magnitude1048. O que seria o guizzo senão um acontecimento fortuito que provoca
um ápice estético em que o sujeito é completamente dominado pelo poder de
encantamento do objeto, bem como conduzido a um estado de deslumbramento e
impotência diante de uma cena que não pode reter, mas que transformará o curso
de sua vida inteira? É a semelhante conclusão que chega Greimas:
O guizzo […] foi-me explicado como um termo que designa o tremeluzir
do pequeno peixe saltando da água, como um raio argênteo e brilhante,
que, em um instante, reúne o cintilar da luz com a umidade da água. A
subitaneidade do evento, a elegância dessa gestualidade tremulante, o
jogo da luz sobre uma superfície aquática: eis aqui, imperfeitamente
decompostos, alguns elementos de uma apreensão estética apresentados
em uma síntese figurativa1049.

A exemplo do guizzo, o acontecimento é caracterizado pela rapidez,
conferida pela velocidade de chegada do objeto que é maior do que a velocidade
presumida pelo sujeito, razão pela qual o acontecimento traz consigo um valor de
precipitação que intercepta a continuidade narrativa e desarranja o mundo
subjetivo do sujeito, de modo a atordoá-lo e imobilizá-lo diante do ocorrido. O
acontecimento pode ser assimilado como uma inversão das valências do sensível e
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1047 CALVINO, I. Palomar. Trad. Ivo Barroso. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
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do inteligível, na qual o sensível eleva-se até um estado de transcendência
incandescente do sentir, e o inteligível regride a um estado de quase nulidade.
O inesperado também é outro elemento central do acontecimento, razão
pela qual essa experiência será sempre da ordem do sobrevir. O acontecimento,
dessa forma, não pode ser previsto, visado ou antecipado. Quando chega, suspende
a duração e a espacialidade de modo a petrificar o sujeito, deixando-o
completamente sem ação. O acontecimento é, assim, uma negação do discurso1050,
que afeta e perturba o sujeito, transformando-o de sujeito do agir em sujeito do
sofrer.
Quando o momento de êxtase do acontecimento se esvai, é, de fato, possível
para o sujeito retomar seu curso como se nada tivesse acontecido? Aparentemente
a vida segue, e o sujeito segue com ela, mas inteiramente modificado pela fratura
instaurada pelo encontro estético com um objeto que foi capaz de ressignificar,
dali em diante, seu mundo interior.
O sujeito é impulsionado a perseguir o belo e a entrar em conjunção com
ele, e esse encontro, consagrado num instante de êxtase, rompe com o curso da
vida comum e instala uma isotopia extraordinária. São, dessa forma, o aumento da
densidade de presença, a aproximação e a conjunção os responsáveis por provocar
a condição euforizante de estesia e a realização do sujeito:
[…] o ‘olhar’, presente primeiro como um simples instrumento de sua
vista, torna-se ele mesmo o delegado ativo do sujeito; ele ‘avança’, ‘se
retrai’, coloca-se em uma posição receptiva, fora do sujeito somático. Que
significa isso, senão que a apresentação estética aparece como um
querer recíproco de conjunção, como um encontro, no meio do caminho,
entre o sujeito e o objeto, no qual um tende rumo ao outro1051?

Porém, quando a beleza se apresenta, mas, em seguida, é repentinamente
subtraída, instala-se um vazio lancinante no sujeito, pois ele sabe da existência do
objeto estético, que já faz parte de si, e não mais consegue seguir sem ele. A fratura
foi instalada no curso da vida. Derrama-se então — na esteira das reflexões
brodskyanas1052 — uma lágrima de saudade, e o sujeito se funde à essência aquosa
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ZILBERBERG, C. Elementos de semiótica tensiva. Trad. de Ivã Carlos Lopes, Luiz Tatit et Waldir
Beividas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2011, p. 190.
1051 GREIMAS, A. J. Da imperfeição. Trad. Ana Claudia de Oliveira. São Paulo: Hacker, 2002, p. 34.
1052 BRODSKY, J. Marca d’água. Trad. de Júlio Castañon Guimarães. São Paulo: Cosac Naify, 2006, p.
87.
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do tempo, que, da mesma forma que escorrega por entre os dedos, reflete, em
looping, aquela beleza que lhe foi roubada:
O instante de felicidade termina. O olhar imobiliza-se no meio do
caminho para se transformar, de sujeito, em ponto de vista do
observador. É o decrescendo, o retorno à superfície visual e inclusive ao
seu estrato eidético. Assiste-se à separação progressiva do sujeito e do
objeto [...]. A ruptura da isotopia estética e o retorno à “realidade”
ocorrem, inevitavelmente, como a passagem do reino da beleza à
república do gosto1053.

O estado de êxtase do acontecimento não pode perdurar eternamente
devido à alta densidade de sua presença. Os valores da narrativa, então, cumprem
sua vocação de alternância, e o destinador perde densidade de presença para o
antissujeito que, até então neutralizado, atualiza-se acompanhado de todos os
valores descontínuos próprios de sua constituição1054.
Terminado esse momento de epifania, o sujeito afetado pela nostalgia da
perda tende a almejar que o mesmo encontro extraordinário se repita. A questão,
entretanto, é que o acontecimento não se repetirá necessariamente em torno do
mesmo objeto, pois o seu valor tende a deslocar-se para objetos diferentes, que
também têm o potencial de provocar uma repetição da sensação primeira, pois o
desgaste provocado pela repetição do mesmo objeto ou das mesmas situações
patêmicas, em grande parte das vezes, não é mais capaz de reunir em si a
tonicidade necessária para configurar um novo acontecimento epifânico, afinal, de
tão gastas, elas tendem a socializar-se e, até mesmo, transformar-se em simulacros
passionais1055.
Como o evento extraordinário tende a não se repetir e se esvai rapidamente
em virtude do alto grau de tonicidade, só há uma maneira de conservar e eternizar
sua presença: a potencialização.
O sujeito deve permitir a passagem do efêmero e tônico da conjunção absoluta
para o duradouro e átono da perda. Se a alta densidade do evento inesperado for
atenuada, convertendo toda a intensidade do evento extraordinário em figuras
associadas à lembrança, nostalgia ou saudade, o acontecimento pode adquirir um
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caráter permanente e ser recobrado pela memória1056. É esse o mecanismo que
cria espaço para a falta. Muito rapidamente o sujeito percebe a virtualidade do
acontecimento, sentindo-se incompleto e disjunto de seu objeto, e essa
incompletude converte-se em falta, na atualização. O desejo, então, de viver um
novo acontecimento renasce a partir do estado de falta, e é ele que abre caminho a
novas possibilidades de que outro acontecimento intercepte a continuidade
narrativa do sujeito1057:
Só há uma forma de conservar a presença desse evento excepcional no
campo de existência do sujeito: tirá-lo de foco e convertê-lo em
potencialização. Ao perder densidade de presença, o acontecimento
ganha uma zona um pouco mais difusa no interior da extensidade,
figurando ao lado de outros acontecimentos que diluem sua carga
tensiva. Nesse estado - distensivo - o evento pode durar
indefinidamente até que novas condições tornem urgente sua
reconvocação. Entretanto, o fato de ter adquirido alta densidade de
presença quando em realização, ou seja, de ter proporcionado uma
relação simbiótica com o sujeito, faz com que esse acontecimento tenda
a permanecer pouco tempo em estado potencial e virtual, já que ocupa
um lugar de destaque na mente de quem viveu a experiência. Muito
rapidamente, de memória marcante, transforma-se em falta subjetiva
(atualização), com boas perspectivas de nova realização. Vejamos os
termos da presença1058:

plenitude
(realização)

falta
(Atualização)

incompletude
(virtualização)

perda
(potencialização)

Antes do encontro estético, o sujeito vivia em um estado de disjunção com a
beleza, mas quando ela lhe é dada e, em seguida, roubada, a falta instala-se em seu
percurso e a dor da perda torna-se inevitável. O sujeito, frustrado pela pequenez
do cotidiano, vive, então, em um constante e longo estado de espera. Espera por
um acontecimento epifânico que provoque uma ruptura com a vida banal e instale
uma isotopia estética que evoque um novo estado de coisas, mesmo sabendo que o
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belo se dissolve em um curto espaço de tempo e que o retorno à cotidianidade,
agora, ainda mais dessemantizada e dessemiotizada do que a anterior, é inevitável.
Nesse sentido, Greimas afirma: “Vãs tentativas de submeter o cotidiano ou dele
esvair-se: busca do inesperado que foge. E, todavia, os valores ditos estéticos são
os únicos que, rejeitando toda negatividade, nos arremessam para o alto. A
imperfeição aparece como um trampolim que nos projeta da insignificância em
direção ao sentido”1059.
Qual é, então, a solução para esse impasse humano? Na segunda parte de Da
imperfeição (2002), intitulada “As escapatórias”, Greimas sugere aquela que seria,
talvez, a saída para que o sujeito possa ir além das planícies cotidianas, e ela
consiste na máxima de que só a beleza salvará o mundo1060. Na impossibilidade de
apreender a beleza esvaída, é a arte que alcança o sujeito, por sua natureza
mimética e representativa, e incide mais uma vez sobre ele, como em espelho, toda
a beleza que lhe foi subtraída, perpetuando o momento da fruição estética, já que o
sujeito não é capaz de reter a intensidade das epifanias que, vez ou outra,
arrebatam seu percurso.
Mais eficiente, porém, do que buscar o consolo do fracasso da existência na
arte é procurar a estética na própria vida. Sobre essa possibilidade trata a segunda
parte de Da imperfeição (2002). O sujeito que reduz a própria existência apenas a
esperar os acontecimentos que fraturam a continuidade do cotidiano não vive o
presente e frustra-se no futuro. A cada dia vivido, uma batalha silenciosa pela
beleza deve ser travada: deve-se buscá-la incessantemente num mundo repleto de
dissonâncias, mas que oferece, por entre os feixes da imperfeição, relances de
beleza e harmonia:
Na segunda seção do livro, intitulada “As Escapatórias”, Greimas
vislumbra a possibilidade de uma estética inserida no cotidiano, mas, ao
mesmo tempo, depende de programas, ainda que efêmeros, de negação
de seus ritos dessemantizados. Justamente por estar mergulhado num
universo em que a vida lhe parece sempre incompleta — e, portanto,
imperfeita — o sujeito alimenta a espera de um estado pleno,
caracterizado por sua fusão com o objeto, como se, temporariamente
ambos os actantes pudessem constituir um ser integral1061.
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“As escapatórias” exploram a possibilidade de resgatar as sensações
decorrentes da realização e de criar escapatórias para a vida cotidiana. Se a
conjunção ocorrida no momento do acontecimento não é esperada e tampouco
pode ser planejada pelo sujeito — pois assim se trataria daquela conjunção
primeira de que fala o Dicionário de Semiótica — seria possível criar estratégias
que permitissem a “espera do inesperado”1062? Essa questão retrata uma espécie
de paradoxo que emerge, nas reflexões de Greimas, como uma das poucas
possibilidades para ressemantizar o cotidiano e fazer com que a existência do
sujeito ganhe sentido.
A “espera do inesperado”1063, como já antecipa o termo, não consiste em
aguardar situações conjuntivas já definidas e ansiadas pelo sujeito, mas de
(re)programar a vida em favor da beleza do encontro, de forma a criar lacunas a
serem preenchidas pelos imprevistos do acaso, que irão desautomatizar o
cotidiano. Para que a espera não se lance no precipício do desgaste e da
monotonia, as virtualidades tensivas do sujeito e de sua existência devem ser
exploradas, remodelando a acentuação e o tempo com a finalidade de quebrar o
ritmo natural do dia a dia e criar espaços para a chegada do inesperado:
[...] uma busca da estetização da vida ameaça desembocar no molde de
vida do esteta. Para evitar que a iteração das esperas degenere em
monotonia, é concebível um acentuado deslocamento da acentuação :
uma síncope tensiva, realizando antecipadamente o tempo forte e uma
delicadeza em obséquio da espera do outro; ou ainda um sostenuto
prolongando a espera, acompanhado de inquietude, porém, revigorando
o tempo forte ainda esperado. A turbulência assim criada revaloriza
então o ritmo esgotado1064.

A atenção do crítico búlgaro Tzvetan Todorov, em seu recente ensaio A
beleza salvará o mundo1065, recai justamente sobre as três questões fundamentais:
beleza, arte e vida. Todorov estabelece um diálogo implícito com Da imperfeição1066
e, tal qual Greimas, esforça-se para encontrar saídas para a existência anestesiada,
o que será possível apenas por meio das intervenções da estética. A beleza salvará
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o mundo1067 inicia-se com uma descrição das sensações que o autor experimentou
diante de uma apresentação do concerto de flautas de Vivaldi intitulado La Notte:
Todos temos a consciência de participar, neste exato momento, de um
evento excepcional, de uma experiência inesquecível. Minha pele se
arrepia. Alguns instantes de silêncio se seguem ao fim do fragmento,
antes da explosão de aplausos. […]. A beleza, seja a de uma paisagem, a
de um encontro ou a de uma obra de arte, não remete a algo para além
dessas coisas, mas nos faz apreciá-las enquanto tais. É precisamente essa
sensação de habitar plena e exclusivamente o presente que
experimentávamos ao escutar La Notte1068.

A apresentação do concerto, como um guizzo, suspendeu o sujeito,
transpondo-o para o presente eterno, fluido e diáfano, que provocou nele um
estado de plenitude e realização e o fez pressentir, mesmo que por momentos
fugidios, espectros de perfeição que não são recorrentes na vida cotidiana. Esse
estado de plenitude e realização, porém, não pode ser permanente, pois, em
virtude de sua tonicidade e rapidez, ele tende a subtrair do sujeito as funções
vitais, deixando-o embevecido por um momento de êxtase que não lhe permite
exercer as atividades básicas para a sobrevivência. Restar-lhe-ia, nesse caso, o
encantamento perpétuo pelo objeto e a suspensão da realidade que o cerca.
De que maneira, então, pode a beleza salvar o mundo? Assim como Galard e
Greimas, Todorov também compartilha a ideia de que a estética é a chave para a
salvação, independentemente de estar ou não prefigurada na obra de arte1069, pois,
apesar de ser nela que a beleza se manifesta em sua maior intensidade, não é
apenas nela que a estética pode ser apreendida. Tentar atribuir à vida cotidiana
uma forma harmoniosa é o caminho para tornar a existência plena de sentido.
Trata-se de apreender a essência dos atos e experiências mais simples,
transformando a vida diária, por conseguinte, em uma série de situações em que a
estética seja predominante. Trata-se, assim, da tentativa de estender o estado de
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êxtase para o cotidiano, possibilitando a descoberta do sentido da vida na própria
vida1070.
Por mais que se tente, contudo, atingir um estado de plenitude e realização,
a imperfeição não deixa de constituir a essência do homem e de sua existência,
afinal, o sujeito tem contato apenas com a superfície das coisas, já que sua relação
com o que está ao seu redor ocorre sempre por intermédio da linguagem, que
(re)cria simulacros da realidade e do mundo natural. O parecer será, assim, a
condição humana, razão pela qual sempre haverá um querer e um dever-ser, que
não serão alcançados facilmente, pois a tela do parecer interpõe-se como uma
barreira difícil de ser ultrapassada para que se atinja a essência das coisas.
Joseph Brodsky, em um de seus últimos ensaios, intitulado Marca
d’água1071, desenvolve uma reflexão poética a respeito das mesmas questões sobre
as quais Greimas se ocupa em Da imperfeição1072, mas, diferentemente do teórico
lituano, o russo não busca como ponto de partida para suas alusões o discurso
literário. Brodsky faz recair sua atenção sobre a cidade de Veneza, que é
discursivizada de modo a tornar-se também um simulacro em potencial da
experiência estética. Os guizzos de Veneza são revelados por Brodsky conforme ele
avança em seus relatos vividos, que, segundo o próprio autor, são uma forma de
tentar apreender, como tentativa última, por meio das lembranças, os reflexos das
experiências emergidos das águas de Veneza, embora a retina, mais uma vez, acabe
por falhar, legando ao sujeito apenas a lágrima, tal como é possível observar nas
considerações finais de Marca d’água:
Deixem-me reiterar: a água é igual ao tempo e dá beleza ao seu duplo.
Em parte água, servimos à beleza do mesmo modo. Roçando à água, esta
cidade melhora a aparência do tempo, embeleza o futuro. É esse o papel
da cidade no universo. Porque a cidade é estática enquanto estamos nos
movendo. A lágrima é prova disso. Porque nós partimos e a beleza fica.
Porque nos orientamos para o futuro, enquanto a beleza é o presente
eterno. A lágrima é uma tentativa de permanecer, de ficar para trás, de se
fundir com a cidade. Mas isso é contra as regras. A lágrima é um
regresso, um tributo do futuro ao passado. Ou ainda é o que resulta
quando se subtrai o maior do menor: a beleza do homem. O mesmo se dá
quanto ao amor, porque nosso amor também é maior do que nós1073.
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TODOROV, T. A Beleza salvará o mundo. Trad. Caio Meira. Rio de Janeiro: DIFEL, 2011, p. 111.
BRODSKY, J. Marca d’água. Trad. de Júlio Castañon Guimarães. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
1072 GREIMAS, A. J. Da imperfeição. Trad. Ana Claudia de Oliveira. São Paulo: Hacker, 2002.
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Impotente diante da experiência estética e sem condição alguma de retêla1074, o sujeito, quando dela subtraído, derrama uma lágrima na tentativa de
apreender a permanência do belo. Esse processo ocorre, pois, nessa natureza de
apreensão estética, a cifra tônica e veloz do acontecimento suprime a consciência
objetiva do tempo e do espaço. A retina anseia por estender o tempo de apreciação
do objeto, e, por consequência, o êxtase que ela proporciona, porém, a tonicidade
do evento estético é tão alta que acelera o andamento, fazendo com que o tempo se
esvaia rapidamente e leve com ele a beleza. Fica, então, a lágrima, que concentra
em si a intensidade da conjunção, ainda que o sujeito não possa reter mais do que
reflexos e fragmentos dessa beleza roubada, que acaba por ser potencializada pela
memória:
Em geral, o amor vem com a velocidade da luz; a separação, com a do
som. É a deterioração da maior velocidade para a menor que umedece o
olho. […] para o olho, por razões puramente ópticas, na partida não é o
corpo que deixa a cidade, mas a cidade que abandona a pupila. Da
mesma maneira, o desaparecimento do ser amado, de modo especial
quando gradual, causa dor independentemente de quem, e por qual
razão peripatética, esteja na verdade partindo. Enquanto o mundo
continua como é, esta cidade é o ser amado do olho. Depois dela, tudo é
desapontamento. Uma lágrima é a antecipação do futuro do olho1075.

Ambos, beleza e amor, quando escapam da retina, provocam no sujeito um
desapontamento que perdurará até que outro arrebatamento estético se instale
em sua vida, recobrando-lhe o sentido.
A Veneza de Brodsky aparece, para cada sujeito, metamorfoseada em um
objeto diferente, seja ele os seios nus vislumbrados por Palomar, o concerto de
Vivaldi apreciado por Todorov, o gosto das madeleines da personagem narradora
de Em Busca do Tempo Perdido de Proust, os aromas da natureza ou o tônus e o
viço da pele do ser amado. Quando qualquer um dos sentidos é privado da
presença do objeto de desejo, experimenta-se uma sensação de impotência,
resultante da incapacidade de prolongar a conjunção, e, em seguida, um sofrimento
lancinante, quando se constata a instalação do estado de falta, que atualiza a foria
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Ocioso dizer, a experiência de Brodsky diante da cidade de Veneza pode ser estendida a qualquer
outro objeto estético, mesmo que de natureza completamente diferente.
1075 BRODSKY, J. Marca d’água. Trad. de Júlio Castañon Guimarães. São Paulo: Cosac Naify, 2006, p.
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negativa no campo de presença e faz com que a existência, ao menos
temporariamente, perca o sentido. Se o sujeito não conhece o ápice estético, ele
não sabe ainda sobre sua capacidade de preencher a vida de sentido e ressignificála. Quando, porém, o objeto desejado adentra o campo de presença do sujeito e
transforma sua existência, não mais é possível prosseguir sem ele, afinal, se a união
é desfeita, a retina implora pela permanência do objeto amado, enquanto,
impotente, o sujeito assiste ao afastamento dele, com os olhos marejados de
lágrimas.
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Leitura crítica do metatermo “conotação” no texto greimasiano
A critic review of the metaterm “connotation” in Greimas' work

Resumo: O presente artigo propõe uma releitura crítica do conceito de conotação e seu papel no modelo
teórico de Algirdas Julien Greimas. Sem pretender conduzir um levantamento quantitativo exaustivo,
discutiremos as acepções, os pressupostos e as consequências teóricas subjacentes às diversas ocorrências
do metatermo “conotação” e suas variantes (“conotativo”, “semiótica conotativa”, etc.) na obra de A. J.
Greimas. Os dados obtidos foram organizados em torno de eixos conforme sua afinidade conceitual e/ou
temática. A análise revela que, mesmo ocupando uma posição marginal em seu mapa teórico, o conceito
de conotação não passou despercebido a A. J. Greimas. Ao contrário, ele a considerou em sua
complexidade sem trair sua autoproclamada filiação ao paradigma teórico de Louis Hjelmslev.
Palavras-Chave: conotação, semióticas conotativas, estilística, veridicção
Abstract: This article aims to review the concept of connotation and its role in A. J. Greimas' theoretical
model. Rather than an exhaustive quantitative analysis, I critically discuss the underlying conceptions,
presuppositions and theoretical consequences of the occurrences of the term “connotation” and its related
variants (“connotative”, “connotative semiotics” etc.) found in A. J. Greimas' work. I organized the
obtained data according to its conceptual and/or thematic similarity. The analysis reveals that, even
though relegated to a secondary role in A. J. Greimas’ theoretical framework, connotation was not
neglected by him. Rather, he took its complexity into consideration without being contradictory to his
self-proclaimed affiliation with Louis Hjelmslev's theoretical paradigm.
Keywords: connotation. connotative semiotics. Stylistics, veridiction

1. Introdução

Em um olhar retrospectivo sobre a obra de Algirdas Julien Greimas, o conceito
de conotação não se destaca em sua paisagem intelectual, dominada por outras
ferramentas analíticas como o percurso gerativo de sentido, o programa narrativo
canônico e o quadrado semiótico. No entanto, um exame mais minucioso dos meandros
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traçados pelo texto greimasiano1076 revela que o semioticista lituano não ignorou em seu
mapa teórico o lugar de pertinência da conotação, como argumentaremos no presente
trabalho.
Em um primeiro momento, o conceito de conotação é imediatamente associado
às reflexões de Roland Barthes. Sua apropriação particular da conotação como lugar de
encontro da retórica e da ideologia1077 tornou o conceito fortemente marcado por seu
projeto intelectual desmitificante e semioclasta1078. Disso não se pode automaticamente
inferir, porém, que Algirdas Julien Greimas ignorou o papel da conotação nos processos
de produção de significação dos discursos1079. Ao contrário, o semioticista lituano notou
expressamente suas reservas frente ao conceito e à maneira de aplicá-lo respeitando a
coerência metodológica interna de seu projeto teórico.
Das principais publicações de Greimas, extraímos as diversas ocorrências do
termo “conotação” (bem como suas variantes correlatas) e organizamos esses dados em
torno de eixos construídos conforme a afinidade teórica e conceitual das acepções
subjacentes. Em um primeiro momento, discutiremos os momentos em que Greimas
relaciona a ideia de conotação com a construção de variantes estilísticas, que podem se
ancorar ora a uma fisionomia coletiva, ora a uma fisionomia individual.
Em seguida, abordaremos o posicionamento de Greimas com relação ao assim
chamado “valor conotativo”, frequentemente atribuído aos textos literários devido a seu
suposto caráter desviante em relação aos discursos cotidianos. Por fim, mostraremos os
diversos momentos em que Greimas retoma as formulações originalmente propostas por
Louis Hjelmslev para problematizar a posição das semióticas conotativas em uma
estrutura hierárquica.
2. Conotação e estilística
Frequentemente, o termo conotação (por vezes acompanhado do qualificativo
“social”) é utilizado para designar a coloração estilística dos textos, que pode consistir
em uma fisionomia de âmbito individual ou coletivo. Logo nas primeiras páginas do
1076

Este trabalho dá continuidade à discussão trazida a público em: SHIMODA, L. T. O conceito de
conotação em Greimas. Revista CASA, Araraquara, v. 11, n. 2, 2013, p. 64-86, Disponível em:
<http://seer.fclar.unesp.br/casa/article/view/6547>. Acesso em: 10/02/2017.
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BARTHES, R. Elementos de semiologia. Tradução de: I. Blikstein. 17. ed., São Paulo: Cultrix, 2004
[1964].
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FAGES, J. B. Comprendre Roland Barthes. Toulouse: Privat, 1979, p. 120-122
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Cabe lembrar aqui que Greimas e Barthes trabalharam juntos na estadia de Alexandria, onde travaram
conhecimento do pensamento de Hjelmslev: cf. HÉNAULT, A. História concisa da semiótica. São Paulo:
Parábola Editorial, 2006, p. 128-129.
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breve capítulo dos Prolegômenos a uma teoria da linguagem intitulado “Semióticas
conotativas e metassemióticas” 1080 , o leitor encontra uma pequena lista de variantes
estilísticas possíveis, dentre as quais pode-se encontrar categorizações relacionadas à
adequação a formas1081 estéticas fixas, ao grau de originalidade do estilo, aos estados
emotivos, à expressão de valores vernaculares (regionais e nacionais) entre outros. No
entanto, como o próprio Hjelmslev alerta, os exemplos são apenas ilustrativos e não têm
qualquer pretensão de exaustividade1082. Lançando um olhar retrospectivo aos rumos
tomados pela teoria, constata-se que a descrição de estilos ocupou papel secundário nos
estudos da semiótica greimasiana1083. Nesse ponto, o projeto de Greimas se distingue
dos trabalhos de Roland Barthes, que dedicou parte de seus escritos a compreender o
funcionamento das conotações sociais nos discursos cotidianos.
Apesar disso, Greimas não deixou de notar o potencial desse campo de estudos,
embora manifestasse abertamente sua preocupação com os riscos de enxergar na
conotação apenas a “reintrodução de uma pseudoestilística ultrapassada”1084. O primeiro
tomo do Dicionário de semiótica registra sob a entrada “semiologia” a possibilidade de
distinguir uma abordagem sociossemiótica de uma abordagem psicossemiótica. Ainda
nesse mesmo verbete, há também uma advertência sobre a falta de sistematicidade de
uma abordagem dessa natureza e sobre os riscos da instrumentalização da semiótica:

Na medida em que não estava mais sustentada por uma imaginação
submetida a uma disciplina conceptual rigorosa, a análise semiológica, de
inspiração conotativa, só podia acabar numa redundância de lugares comuns,
a não ser que fosse buscar em outro lugar os seus fundamentos: quer numa
certa forma de psicologia – e vê-se então a semiótica-objeto, não analisada,
tornar-se o ‘significante’ para o psicanalista –, quer numa certa sociologia, –
e o que se vê é então a semiologia tornar-se justificação a posteriori para uma
teoria das ideologias1085.

Outras pistas do entendimento de Greimas sobre o estudo das fisionomias
individuais e coletivas podem ser encontradas na sintomática assimetria verificada na
comparação dos sumários dos dois volumes do Dicionário de semiótica. O segundo
1080

HJELMSLEV, L. Prolegômenos a uma teoria da linguagem. Tradução de J. T. Coelho Netto. São
Paulo: Perspectiva, 2006, p. 121-130.
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Neste ponto, o termo “forma” está empregado em sentido lato para designar os modelos de
composição artística cristalizados (verso, prosa, etc.) e não em sua acepção stricto.
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Idem, p. 123.
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HÉNAULT, A. Op. cit., 2006.
1084
GREIMAS, A. J. Sobre o sentido: ensaios semióticos. Tradução de A. C. C. César. Petrópolis: Vozes,
1975, p. 92.
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GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. Tomo I. Tradução de A. D. Lima, D. L. P.
de Barros, E. P. Cañizal et al. São Paulo: Contexto, 2012, p. 445.
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tomo mantém o verbete “Sociossemiótica” mas elimina o verbete “Psicossemiótica”,
ambos presentes no primeiro tomo.
2.1. Sociossemiótica – dos socioletos às interações
Logo nas duas primeiras subseções do verbete “Sociossemiótica” do Dicionário
de semiótica I, Greimas declara que somente a sociolinguística estaria em condições de
corresponder ao campo de estudos pertinente a uma sociossemiótica, àquela época
apenas um esboço teórico1086. Em seguida, ao discutir os procedimentos de correlação
entre variáveis linguísticas e variáveis sociais, o autor assim observa: “como elas [as
marcas linguísticas de reconhecimento de grupo social] não são estruturáveis, são antes
índices dispersos que remetem a outra coisa que não a língua considerada: a uma
linguagem de conotação social”1087.
Vê-se novamente ressoar a suspeita do autor frente à falta de sistematicidade de
tal abordagem bem como à utilização da semiótica para justificar resultados obtidos fora
dela. Prosseguindo a leitura do verbete, o autor trata dos dois principais níveis de
conotação inscritos no campo de pertinência da sociossemiótica, a saber, a atitude das
culturas perante seus signos e a questão da veridicção1088. De fato, é somente na última
subseção que Greimas aborda o estudo de formas discursivas socialmente cristalizadas
que constituiriam uma espécie de “socioliteratura” e incluiriam gêneros estereotipados
como os romances policiais, os westerns, o horóscopo etc. Embora reconheça aí um
vasto domínio de investigações, o autor constata que tal campo de estudos ainda
esperava por ser aprofundado.
No que diz respeito ao Dicionário de semiótica II1089, pode-se assumir que as
ideias apresentadas por Eric Landowski, que assina o verbete “Sociossemiótica”, se
coadunam com a visão de Greimas, a se pautar pela rubrica “C” que classifica o verbete
como “complemento”, “continuação” e “conformidade” segundo convenção dos
próprios organizadores da obra. A breve explanação é iniciada com uma referência
direta às relações entre a dimensão da realidade social, política e econômica e a
dimensão propriamente semiótica, responsável pela “cobertura estilística” da
manifestação dessas relações sociais, políticas e econômicas. Na sequência, esse autor
1086

Idem, p. 480-481.
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irá propor uma reformulação das tarefas da sociossemiótica, que deverá abandonar o
estudo das conotações e partir em direção a uma análise dos processos sociais e
históricos propriamente ditos:
Inicialmente centrada no estudo dos sistemas (taxionomia das linguagens
sociais, sistemas de conotações sociais), a problemática se reorienta assim
pouco a pouco – tomando de empréstimo o essencial de seus modelos à
gramática narrativa – em direção a um melhor conhecimento dos processos
sociossemióticos em curso no que se denomina de um outro ponto de vista,
em sociologia ou em história por exemplo, a ‘mudança social’ 1090.

Não é demasiado relembrar que essas reflexões não partem mais da pena do
semioticista lituano, mas sim de seu discípulo E. Landowski. Observada a autoria
correta, contudo, é interessante notar que a reelaboração da problemática da
sociossemiótica reflete em grande medida a insatisfação de Greimas com as feições
metodológicas que essa frente de trabalho tomava.
Embora não haja referências explícitas a respeito, pode-se inferir que o
mencionado estudo dos sistemas de conotações sociais e da taxinomia das linguagens
sociais se refere aos trabalhos desenvolvidos em Semiótica e ciências sociais1091. Entre
as reflexões apresentadas nessa obra, encontramos o conceito de conotação
expressamente associado à aura estilística dos textos:
O que desvia o discurso científico de sua destinação primeira, e
frequentemente lhe confere uma coloração ideológica, é o fato de que fora
desses clubes privilegiados — e por comportar inevitavelmente asserções de
um saber subentendido —, ele é recebido pleno de conotações segundas,
variáveis conforme o receptor, as quais provocam efeitos de sentido:
'respeito', 'transcendência', 'impostura'1092.

A atribuição desses sentidos conotativos está intimamente associada ao papel
desempenhado pelos círculos de especialistas na estrutura social em que se inscreve
essa produção discursiva. O mesmo efeito se aplica à aura de austeridade, ameaça e
respeito que envolve os textos jurídicos e constitui seu ar de “juridicidade” 1093 , da
mesma maneira que os discursos científico, filosófico e poético assumem
respectivamente uma conotação social de hermetismo, de verdade e de beleza1094. Notese que esses valores conotativos aplicados aos discursos são de mesma natureza
1090
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daqueles resultantes dos julgamentos apreciativos da mulher sobre o vestuário
comentados em Da imperfeição1095. Ao conceber o estilo como significados conotativos
lexicalizados em tais apreciações, pode-se entrever com clareza o paralelo existente
entre os estudos sobre o tema no domínio linguístico e semiótico. Assim sendo, se a
sociolinguística é a disciplina que se encarrega de descrever estilos ancorados a
variantes sociais como idade, sexo e origem social no âmbito das línguas naturais, então
a sociossemiótica deve descrever estilos no âmbito das diversas manifestações
semióticas.
As conotações vestimentares podem então servir, exatamente como as das
línguas naturais, para criar sentimento de identidade, de coesão, que
consolida os grupos sociais. Nessa perspectiva, a sociolinguística faz parte de
uma disciplina muito mais ampla, que se poderia chamar sociossemiótica e
que compreenderia o estudo das conotações das semióticas vestimentares,
alimentares, gestuais, etc1096.

Formulada nesses termos, a tarefa da sociossemiótica se assemelha com os
objetivos visados pelos trabalhos mais recentes da semiótica sobre a práxis enunciativa,
as formas de vida e os níveis de pertinência, com especial destaque para os estudos de
Jacques Fontanille

1097

. Curiosamente, esse campo de estudos explorado mais

intensamente nos últimos anos não é associado à sociossemiótica atualmente, termo
empregado com mais frequência para designar os estudos interacionistas de Eric
Landowski como em A sociedade refletida1098 e Presenças do outro1099.
Outro ponto digno de atenção na reflexão de Greimas é a independência do
significado conotativo com relação aos elementos que compõem seu significante:
“Porque é preciso voltar sempre ao nosso propósito inicial: as conotações sociais não
estão ligadas a articulações particulares do significante linguístico, a relação entre os
desvios do significante e do significado social engendrados é arbitrária.” 1100 . A
observação traz consequências ambivalentes. Por um lado, vê-se respeitado o princípio
de isomorfismo na medida em que a arbitrariedade da relação entre planos se aplica
tanto no nível semiótico quanto no nível sociossemiótico. Por outro lado, isso implica
1095
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uma aparente imprevisibilidade na medida em que não é possível, por exemplo, inferir
os valores conotativos contraídos pelas variantes estilísticas somente a partir da
descrição gramatical de uma língua natural.
Em um primeiro momento, a arbitrariedade parece deixar em desamparo o
analista que se aventura a descrever o funcionamento das sintaxes sociossemióticas. No
entanto, é justamente essa independência entre planos que confere grande flexibilidade
aos sistemas conotativos. Reproduzindo explicitamente as ideias de Yuri Lotman,
Greimas relembra que o caráter didático, sagrado ou literário de um texto depende
menos de suas características intrínsecas do que da atitude conotativa dos leitores
inscritos em um dado contexto cultural1101.
Graças a esse desacoplamento, é possível explicar adequadamente as diferentes
valorações investidas nos discursos nos mais variados contextos históricos e sociais. O
exemplo dado por Greimas é o deslocamento discursivo sofrido pela música, pela dança
e pela poesia na passagem das sociedades ditas arcaicas para as sociedades modernas.
Nas primeiras, esses domínios se fundem em práticas sincréticas ligadas à vida religiosa
da coletividade. Em contrapartida, as sociedades ditas modernas tendem a dissociar
essas três modalidades e considerá-las como produtos da criatividade individual dos
sujeitos. Assim, o que antes era tratado como sagrado passa a ser classificado como
lúdico ou estético1102. Contrariando as primeiras impressões, essa independência entre
planos da semiótica conotativa se mostra antes como a peça-chave que possibilita uma
descrição adequada e econômica das variações dos valores conotativos atribuídos aos
textos pela grade cultural.
2.2. Psicossemiótica – o banimento do psicologismo
Desde Semântica estrutural, é consabida a recusa de Greimas às abordagens
psicologizantes. Essa postura é claramente reconhecível na entrada “Psicossemiótica”
do Dicionário de semiótica I. Logo de saída, o autor já assinala o caráter especulativo
das reflexões: “Deve-se prevenir desde já que o termo psicossemiótica aqui proposto,
bem como o domínio que, segundo se julga, ele cobre, não existem e nada mais
constituem do que um desejo por parte do semioticista.”1103.
Das oito subseções que constituem o verbete, as quatro primeiras são dedicadas
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a discutir as diversas facetas da relação entre linguística e psicologia. Da quinta à sétima
subseção, Greimas declara seu ceticismo com relação a um projeto verdadeiramente
interdisciplinar entre psicologia e semiótica justificando que uma e outra ergueram-se
como campos de saber totalizantes conciliáveis apenas às custas de adaptações
artificiosas

1104

. O autor retoma ainda as possibilidades de aplicação dos

desenvolvimentos da sintaxe actancial para compreender as “micronarrativas” da psiquê
humana e faz referência direta aos conflitos entre os três componentes do aparelho
psíquico humano freudiano1105.
É somente na última subseção que o autor trata do estudo das fisionomias
individuais enquanto fenômeno de conotação. Embora esse campo de investigações não
tenha sido esquecido, as declarações reticentes se mostram mais como rumos de
pesquisa ainda a explorar. É difícil ignorar o ar de vaguidão em torno desse brevíssimo
parágrafo que se inicia e se encerra de maneira pouco incisiva.
Resta, por fim, um domínio semiótico ainda inexplorado – que só foi
sugerido por Hjelmslev –, o das conotações individuais, isto é, de um sistema
de conotação (que dá lugar, provavelmente, a processos conotativos) que,
paralelamente às conotações sociais, se encontram subjacentes a nossos
discursos, constituindo, um pouco à maneira das caracterologias de outrora,
uma tipologia imanente de personalidades, de maneiras de ser, de registros,
de vozes e de timbres. É aí que uma psicossemiótica, que assuma tais
semióticas, cujo modo de manifestação é sincrético, poderia encontrar um
campo de experimentação disponível 1106.

O semioticista que relembrar a cautela de Greimas perante a reintrodução de
uma “pseudoestilística ultrapassada” poderá reconhecer facilmente essa desconfiada
prudência na alusão às “caracterologias de outrora” e à tipologia de personalidades e
maneiras de ser. Relembremos que a divisão da conotação em uma descrição
sociossemiótica e outra psicossemiótica já tinha sido registrada por Greimas nas páginas
de “Para uma sociologia do bom-senso” 1107 . Apesar disso, a dimensão social das
conotações parece ter ganhado maior relevo em comparação com o aspecto psicológico.
É em Semiótica das paixões 1108 que o leitor pode encontrar formulações
conceituais mais próximas do projeto de psicossemiótica traçado nas linhas acima. A
parceria com Jacques Fontanille é claramente reconhecível nas diversas associações
1104

Idem, p. 396-397.
Ibidem, p. 398.
1106
Ibidem, 398.
1107
GREIMAS, A. J., Op. cit., 1975, p. 86-96.
1108
GREIMAS, A. J.; FONTANILLE, J. Semiótica das paixões: dos estados de coisas aos estados de
alma. Tradução de M. J. R. Coracini. São Paulo: Ática, 1993.
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entre o conceito de práxis enunciativa e a constituição dos microuniversos passionais,
ao qual é empregado ostensivamente a denominação “taxinomia conotativa” 1109 . O
capítulo “A epistemologia das paixões” conta com uma subseção intitulada “As
taxinomias passionais conotativas” 1110 , em que os autores tratam dos cruzamentos
delicados entre o universo passional e o universo sociocultural. Em linhas gerais, o
conceito de conotação compreende as interferências mútuas entre o individual e o
coletivo na consolidação daquilo que poderia ser chamado – relembrando o veio
lexicográfico das análises em Semiótica das paixões – de “vocabulário passional” de
uma comunidade discursiva dada.
É nesse sentido que os autores declaram o papel central da enunciação e do
discurso na formação dos microuniversos passionais: “É fácil compreender que, se do
ponto de vista teórico a análise das paixões não pode prescindir da práxis enunciativa e
da colocação em discurso, ela encontrará, do ponto de vista metodológico, idioletos e
socioletos passionais.” 1111 . Reconhecemos aqui claramente uma analogia com as
variantes sociolinguísticas. Por meio dessa comparação, descortinam-se novas maneiras
de conceber o domínio do sensível, usualmente tido como o foro íntimo das
idiossincrasias do indivíduo. Assim como ocorre com os fenômenos de mudança
linguística, a colocação em uso através da práxis enunciativa tem o poder de “fossilizar”
as sintaxes passionais no nível profundo, transformando-as de fenômenos da superfície
discursiva em forças orientadoras do nível profundo.
Há uma maneira relativamente simples de abordar essas grandezas culturais,
e de distingui-las dos universais, que consiste em tratá-las como 'taxionomias
conotativas' (...) É à práxis enunciativa que cabe operar essa mudança de
status; com efeito, os particularismos culturais integram-se no nível
semionarrativo graças ao uso: o discurso social constitui-se não apenas por
convocação dos universais, mas também por uma espécie de retorno do
discurso sobre si mesmo, que produz configurações prontas, estereotipadas, e
os estereótipos assim obtidos são remetidos ao nível semionarrativo para aí
figurar como primitivos, tão organizados e sistemáticos quanto os
universais1112.

A ideia de taxinomia conotativa como recorte operado pelas grades sociais e
Embora tenha sido tacitamente posta em desuso em favor dos conceitos de “práxis enunciativa” e
“uso”, a expressão “taxinomias conotativas” foi devidamente notada em BERTRAND, B. Caminhos da
semiótica literária. Tradução de I. C. Lopes, E. M. F. S. Nascimento, M. B. T. Mendes et al. Bauru:
EDUSC, 2003, p. 373 ss. bem como em FONTANILLE, J.; ZILBERBERG, C. Tensão e significação.
Tradução de I. C. Lopes, W. Beividas e L. Tatit. São Paulo: Discurso Editorial/Humanitas, 2001, p. 190192.
1110
GREIMAS, A. J.; FONTANILLE, J., Op. cit., p. 79-90.
1111
Idem, p. 79.
1112
Ibidem, p. 79-80.
1109
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culturais se afigura como um poderoso trunfo da abordagem semiótica das paixões, na
medida em que evidencia seu parentesco com fenômenos observados nas línguas
naturais, notadamente na constituição do léxico.
Já no estudo sobre a cólera publicado em Du sens II, Greimas notava que os
lexemas constituem condensações de narrativas relativamente complexas1113. Apesar do
vasto número de percursos narrativos possíveis, a língua natural elege alguns e exclui
outros na construção de seu repositório lexical. Portanto, a seleção operada pela
lexicalização das estruturas narrativas no campo das línguas é comparável àquela
operada pelas culturas no domínio das paixões. Disso resulta que as taxinomias
conotativas apresentam inevitavelmente conjuntos fechados e assimétricos1114.
As paixões oferecem terreno notavelmente fértil a tais taxinomias
conotativas, e o analista reconhece aí, de pronto, um campo privilegiado para
o estudo dessas 'grades' culturais, sociais ou individuais que se projetam
sobre os universais (...) constata-se que cada cultura seleciona apenas uma
parte para manifestá-las como paixões-efeitos de sentidos ou como paixõeslexemas1115.

O recorte efetuado pelas culturas pode ser modulado de diferentes maneiras
pelos contextos sócio-históricos independentemente da identidade de estruturas modais,
conforme notado algumas páginas adiante por Greimas a respeito da ambição, da inveja
e da emulação 1116 . Após comentar brevemente a formação de idioletos e socioletos
passionais conforme apresentados por autores como Maupassant, Schopenhauer,
Descartes, Kierkegaard e outros1117, Greimas nota que as taxinomias conotativas são
responsáveis pelo fechamento do inventário passional em dada comunidade discursiva.
Nesse sentido, essa categorização impõe os limites além dos quais o esforço de
tipologização e as transformações sintáxicas nunca poderão ir.
Ora, a sintaxe passional é em si mesma fator de ilimitação da teoria; com
efeito, as combinações que uma taxinomia propõe, ainda que muito
numerosas, são em seu princípio em número finito (...). A melhor prova disso
é que, apesar do poder de ilimitação que ela representa, a sintaxe modal não
chega a exceder a taxinomia e permanece enfeudada na metodologia dedutiva
combinatória1118.

Apesar das expectativas que se pode criar em torno da obra de Greimas dedicada
1113

GREIMAS, A. J. Du sens II: essais sémiotiques. Paris: Seuil, 1983, p. 225.
cf. SHIMODA, L. T. Op. cit., 2013, p. 79-84.
1115
GREIMAS, A. J.; FONTANILLE, J., Op. cit., p. 80.
1116
Idem, p 82.
1117
Ibidem, p. 91-100.
1118
Ibidem, p. 97-98.
1114
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às paixões, os contornos delineados pela conotação em Semiótica das paixões assumem
uma feição muito mais próxima de uma sociossemiótica do que de uma psicossemiótica,
conforme apresentadas pelos verbetes do Dicionário de semiótica I1119.
3. A conotação da literariedade
Vale a pena destacar outra dimensão da conotação intimamente ligada à questão
dos estilos e das fisionomias individuais e coletivas, a saber, a questão do valor de
literariedade dos textos. Na tentativa de conciliar estudos literários e linguísticos,
numerosos pesquisadores procuraram deslindar as particularidades do registro de
linguagem rotulado como “língua literária” em oposição ao registro da “linguagem
cotidiana”, tido como neutro ou não-marcado. Nesse jogo de dualidades, a dita “língua
literária” seria considerada como conotativa devido a seu caráter plurívoco, ao passo
que o uso pragmático e (supostamente) unívoco da dita “linguagem cotidiana”
justificariam sua classificação como denotativa. Embora os questionamentos sobre a
singularidade da língua literária tenham atraído a atenção tanto de teóricos da literatura
como de linguistas, o risco de tal homologação reducionista com as semióticas
conotativas e denotativas não passou despercebido a Greimas:
‘Língua quotidiana’ não é um conceito semiótico: com mais forte razão, ela
não poderia identificar-se com o conceito de semiótica denotativa, a qual,
tomada globalmente como ‘significante’, seria dotada de um significado que
faria dela uma semiótica conotativa (ou linguagem de conotação)1120.

Não cabe a nos aqui tomar partido a favor ou contra a posição de Greimas. Ao
invés disso, basta observar que a advertência do autor é um indício da frequente
correlação entre denotação e “linguagem cotidiana” à época. Alguns anos depois, a
mesma crítica se repete do outro lado da equação. Ao discutir sobre os critérios
veridictórios que cada cultura emprega para distinguir discursos “literários” e “nãoliterários”, o autor reitera sua advertência e dá destaque dessa vez para a equiparação
entre conotação e “linguagem literária”:
Entretanto, dizer, como o fazem alguns, que os textos literários se definem
pelo fato que eles comportam a conotação ‘literariedade’ não parece muito
avançar a solução e o conceito de conotação aparece frequentemente como
uma etiqueta cômoda presa a um ‘saco de gatos’ repleto de questões
embaraçosas1121.
1119

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J., Op. cit., 2012.
Idem, p. 123.
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GREIMAS, A. J., Op. cit., 1983, p. 106 (tradução nossa).
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Tais afirmações ocupam posições secundárias no conjunto da obra de Greimas.
Para o especialista, pode parecer absolutamente claro que o semioticista lituano não se
ocupou desses temas. Para um estudioso menos familiarizado, porém, a proximidade da
semiótica com os estudos da estética e da comunicação pode sugerir certa
permeabilidade de conceitos que, na prática, não pode ser atestada.

4. Conotação em estrutura hierarquizada
Até aqui, levantamos algumas evidências da cautela de Greimas com o modo de
manusear o conceito de conotação. Não basta, porém, dar-se por convencido com a
constatação – mais ou menos intuitiva – de que determinados conceitos ganharam a
predileção do semioticista lituano ao passo que outros ficaram relegados a segundo
plano. É preciso também compreender as razões dessa recusa. Um dos pontos
problemáticos notados por Greimas é a falta de sistematicidade de uma abordagem
dessa natureza. Em “Pour une sociologie du sens commun”, o autor já chamava a
atenção para a falta de rigor de uma descrição dos conotadores calcada apenas sobre a
intuição do analista:
Somos obrigados a antecipar, inicialmente, algo de bastante óbvio, e insistir
sobre o fato de que as linguagens de conotação representam para Hjelmslev
sistemas linguísticos: a brincadeira a que frequentemente nos entregamos,
descobrindo, aqui e ali, na espessa massa dos fatos de conotação, este ou
aquele conotador isolado, para logo em seguida nos maravilharmos com a
profundidade constatada, vai de encontro à teoria hjelmsleviana, cujo
patronato, entretanto, queremos invocar1122.

O anseio de não trair o patronato do linguista dinamarquês se expressa
nitidamente na exigência de rigor da investigação semiótica, que deveria buscar
relações e dependências entre elementos ao invés de se contentar em colecionar fatos
incidentais isolados. A persistente suspeita de Greimas perante esse modo de proceder
se confirma no verbete “Semiótica” do Dicionário de semiótica I. Se, no trecho anterior,
não havia nenhuma citação direta, dessa vez, a crítica contundente à coleção de “fiapos
conotativos” nos textos aparece explicitamente relacionada aos trabalhos de Roland
Barthes:
O problema (ligado, aliás, ao da denotação) das semióticas conotativas,
deixadas fora do campo da cientificidade, é igualmente complicado. (...)
1122

GREIMAS, A. J., Op. cit., 1975, p. 87.
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Dessa forma, as Mitologias de R. Barthes, por engenhosas e refinadas que
sejam, nada mais são do que fiapos conotativos e não chegam sequer a
sugerir um sistema subjacente1123.

É evidente a preocupação do autor com a exigência de tratar a semiótica
conotativa de maneira sistêmica. O elogio concessivo às Mitologias mal esconde certa
ambiguidade na declaração de Greimas: embora as leituras propostas por Barthes
fossem de certa forma admiráveis, elas implicavam também algumas traições ao rigor
lógico do pensamento hjelmsleviano tão perseguido pelo líder da Escola de Paris. A
maior inquietação de Greimas reside na dificuldade de encontrar um princípio
organizador subjacente à heterogeneidade de conotadores que proliferam nos textos.
Esse embaraço está intimamente relacionado ao caráter não-científico das semióticas
conotativas, conforme apresentado na própria formulação original de Hjelmslev 1124 .
Antes de discutir mais detidamente esse aspecto, gostaríamos de apresentar o seguinte
excerto de “Le contrat de véridiction”:
Esquece-se muito frequentemente que uma conotação não é um simples
efeito de sentido secundário, mas que ela possui sua estrutura de signo e se
integra, por esse fato, em uma ‘linguagem’ conotativa cuja articulação global
– e não os elementos singulares reconhecíveis um a um – dão conta do
‘significado conotativo’. A linguagem de conotação é uma metassemiótica
oblíqua: desviante com relação à semiótica que ela conota, sua organização
não repousa menos sobre os mesmos postulados de base1125.

Em primeiro lugar, note-se que Greimas insiste novamente sobre a necessidade
de abordar o domínio conotativo dos textos seguindo os mesmos princípios aplicados
para o dito domínio denotativo (embora esta última denominação não seja muito
apropriada, conforme argumentaremos adiante). A despeito da brevidade dessa
passagem, observemos que Greimas se mantém consideravelmente próximo às
formulações teóricas de Hjelmslev. Para o idealizador da glossemática, o que contrapõe
a semiótica denotativa à semiótica conotativa e à metassemiótica é o fato de que
nenhum de seus planos é uma semiótica1126.
Em segundo lugar, o autor adverte sobre a tendência falaciosa de tratar a
conotação como um dado meramente acessório. Esse equívoco pode ter se originado do
fato de que a análise conotativa deve necessariamente suceder a análise denotativa.
1123

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J., Op. cit., 2012, p. 453.
HJELMSLEV, L. Op. cit., 2006, p. 126.
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GREIMAS, A. J., Op. cit., 1983, p. 106 (tradução nossa, grifos no original).
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Acerca dessas distinções conceituais, consultar as entradas “Semiótica denotativa”, “Semiótica
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Disso não se deve concluir, porém, que seus efeitos de sentido são secundários. Ao
contrário, em nossa experiência empírica, é impossível encontrar textos sem dimensão
conotativa1127, mesmo admitindo que a espinha dorsal da estrutura do texto se localize
em outra parte.
Também não passou despercebido a Greimas o fato de que, na arquitetura
teórica do pensamento de Hjelmslev, semióticas conotativas e metassemióticas
partilham o mesmo nível de pertinência. A única diferença entre elas reside em sua
cientificidade, o que, no corpo teórico da glossemática, está relacionado ao conceito de
operação1128. Em capítulo dedicado à noção de graus de cientificidade em Hjelmslev,
Sémir Badir observa que não há divisão, mas sim polarização entre semióticas
conotativas e metassemióticas, ao contrário do que os usos tradicionais desses conceitos
sugerem1129. Esse parentesco já havia sido notado por Greimas no verbete “Semiologia”
do Dicionário de semiótica I ao tematizar a “infidelidade” de Barthes e seu interesse
sobre a conotação1130.
O apagamento desse parentesco consanguíneo entre semiótica conotativa e
metassemiótica pode ter sido um dos fatores decisivos para a diluição do rendimento
analítico desse conceito, que acabou por se tornar um expediente tão flexível quanto
inócuo. Reavaliar as implicações teóricas desse elo poderia revelar ao semioticista
determinados aspectos de sua prática até então deixados na penumbra.
As possíveis consequências desses vínculos já inquietavam o pensamento de
Greimas antes da publicação do Dicionário de semiótica I1131. Em conferência proferida
no Brasil em Julho de 1973 dedicada ao papel epistemológico da enunciação no corpo
teórico da semiótica, Greimas demonstra sua preocupação com a articulação entre
conotação e metalinguagem:
Existe a teoria das linguagens de conotação. Esta teoria das linguagens de
conotação, em Hjelmslev, consiste em dizer que, se há uma metalinguagem,
uma linguagem-objeto, há também conotadores que podem ser reunidos e
que estão presentes nos textos manifestados, mas só reunidos em subcódigos,
em subsistemas, são capazes de produzir isto ou aquilo. Hjelmslev é muito
pouco explícito nesta questão. (...) A conotação, falo da conotação social, ela
está, ela deve estar presente no texto. No entanto, ela está presente de
maneira errática, difusa. Portanto, é difícil construir modelos, fazer uma
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BADIR, S. Hjelmslev. Paris: Les belles lettres, 2004, p. 100.
HJELMSLEV, L., Op. cit., 2006, p. 35.
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BADIR, S. Op cit., 2004, p. 114 (tradução nossa).
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cf. GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J., Op. cit., 2012, p. 446.
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Idem.
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descrição semântica dessa maneira1132.

Ao mencionar os “subcódigos” e “subsistemas”, Greimas destaca a necessidade
de delimitar o escopo de análise, sem o que o analista cairá na interminável tarefa de
“catar um por um” os conotadores no infinito campo dos discursos. O autor tange com
precisão o caráter não-científico das semióticas conotativas, que, ao contrário das
metassemióticas, não podem ser previstas sob os princípios hjelmslevianos de
exaustividade, de simplicidade e de não-contradição1133.
A preocupação de Greimas em respeitar as hierarquias no percurso de análise
contrasta radicalmente com a atitude de Barthes, que parte diretamente para o estudo
das conotações sem antes ter descrito o sistema denotativo 1134 . Apesar da expressa
admiração pelo trabalho de seu parceiro intelectual, o semioticista lituano manifesta em
diversos momentos sua reserva frente a seu modo de proceder. Ao discutir os
encaminhamentos tomados pelo projeto semiológico idealizado por Saussure, Greimas
avalia com certo respeito concessivo as “infidelidades” de Barthes:
Desse modo, relativamente à definição hjelmsleviana da semiologia, a
‘infidelidade’ primeira cometida por R. Barthes, anterior aos Elementos, foi
seu interesse pela dimensão conotativa da linguagem (cf. Mitologias) [...].
Não foi evidentemente uma infidelidade, mas uma atitude fundamental
relativamente aos signos e à linguagem, e que não se pode esquecer o efeito
de choque produzido pela originalidade desse encaminhamento, e o resultado
quase imediato: o direito de cidadania a uma semiologia assim
apresentada1135.

Vê-se aí mais um indicativo da preocupação de Greimas com os riscos de
recorrer à conotação sem considerar sua posição na estrutura hierárquica da linguagem,
conforme registrado explicitamente pelo seguinte testemunho do semioticista lituano
colhido por Michel Arrivé e Jean-Claude Coquet: “Na linhagem saussuriana, o melhor
resultado são as Mitologias. Barthes desenvolve ali uma semiótica conotativa e não uma
semiótica denotativa mordente do real. Está muito certo, exceto que não se pode
começar pelas conotações”1136.
Para finalizar, gostaríamos de trazer à tona um último testemunho que atesta o
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GREIMAS, A. J. A enunciação: uma postura epistemológica. Significação - Revista Brasileira de
Semiótica, vol. 1, Centro de Estudos Semióticos A. J. Greimas, p. 09–25, 1974, p. 11.
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cf. BADIR, S. Op cit., 2004, p. 127.
1134
cf. Idem, p. 166.
1135
GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J., Op. cit., 2012, p. 445.
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GREIMAS. A. J. “Algirdas Julien Greimas mis à la question”. In: COQUET, J-C.; ARRIVÉ, M.
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anseio de cientificidade de Greimas como motivo decisivo para sua recusa ao estudo das
conotações. Em entrevista concedida em 1986 a Alessandro Zinna, o autor declara
explicitamente seu interesse pelo campo das estruturas e da denotação, em oposição às
preferências de Barthes pelas conotações sociais:
Quando chegamos a Hjelmslev, o que ele reteve imediatamente foi a
linguagem das conotações, quanto a mim, foi o sistema denotativo. As
Mitologias são, com efeito, um livro que trata de conotações sociais [...]
Optar pela descrição das conotações significa certa liberdade, muito mais
originalidade, enquanto que a linguagem de denotação é a estrutura. Eu me
empenhei em ser rigoroso, científico, ao passo que Barthes hesitou entre a
cientificidade e a escritura, visto que ele era um escritor apesar de tudo.
Numa dedicatória ele acusou-se de ter traído um pouco a ciência. Ele a traiu
cada vez mais: cada qual com o seu caminho ... Creio que ele tinha mais
talento do que eu. Ele era mais brilhante e eu não sou ciumento. São os
rumos da vida […]1137.

Embora seja discutível se o projeto greimasiano é de fato um estudo da
denotação (no sentido hjelmsleviano do termo), é curioso notar a imagem que Greimas
fazia de sua própria empreitada intelectual, da qual a conotação assumia nitidamente um
papel marginal. Se, nos trechos anteriormente observados neste trabalho, as apreciações
ao trabalho de Barthes ocorriam de maneira algo discreta e sempre acompanhadas de
certa restrição quanto a suas opções metodológicas, nesse momento Greimas expressa
abertamente sua admiração pelo brilho intelectual do parceiro, mesmo reconhecendo
que, ao final de contas, cada qual trilhou “seu caminho”1138.
5. Balanço final
As semióticas conotativas de Hjelmslev encontraram seu terreno mais fértil na
apropriação particular feita por Roland Barthes, que, a despeito de suas infidelidades ao
projeto glossemático, repercutiu amplamente entre os estudiosos daquela época.
Fazendo contraponto ao ímpeto das inspiradas aplicações do autor de Mitologias,
Greimas olhava para esse tema com grandes suspeitas e procurava sempre interrogar as
debilidades metodológicas desse modo de proceder. Em geral, os questionamentos de
Greimas incidiam sobre aspectos conceituais específicos.
Em primeiro lugar, vimos que o autor coloca em xeque em diversos momentos o
caráter errático dos conotadores e a necessidade de encontrar algum critério de
1137
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sistematicidade subjacente a eles. A crítica se alinha perfeitamente com o princípio de
economia teórica e serve de dupla advertência para o analista que se sentir tentado a
catalogar unidades conotativas nos signos. Ao invés disso, é preferível substituir a
abordagem em unidades por uma abordagem em planos e abandonar a análise do signo
em favor de um estudo da conotação em termos de mecanismos discursivos.
Em segundo lugar, vale a pena notar que o entendimento de conotação como
“coloração estilística” tem um peso relativamente reduzido sob a pena de Greimas. Ao
invés disso, a correlação com a ideia de “atitude das culturas perante seus objetos
semióticos” tomada de empréstimo de Yuri Lotman ganha relevo e mostra seu potencial
heurístico na medida em que se articula tanto com a veridicção quanto com a
enunciação. Diretamente conectado a esses pontos nodais da semiótica, o conceito
ganha assim feições mais bem definidas e pode ser organicamente acomodado na rede
de suas ferramentas analíticas.
Após ter iluminado as diversas facetas da conotação no texto greimasiano,
constatamos que o semioticista não só não ignorou essa peça na arquitetura geral de
uma teoria da significação como também notou que colocá-la no centro do alicerce
conceitual poderia desestabilizar todo o edifício teórico de seu projeto intelectual em
construção. A postura cautelosa de Greimas a esse respeito revela sua preocupação em
permanecer fiel à formulação originalmente proposta por Louis Hjelmslev.
Esses resultados sugerem uma reavaliação da imagem que se faz da obra de
Greimas como um todo. Para além do injustificado rótulo de criador de maquinetas
semionarrativas1139, o autor mostra as diversas nuances de sua reflexão constante não
apenas nos textos considerados menos canônicos mas também nas obras-chave de sua
produção intelectual, como procuramos argumentar aqui com o caso do conceito de
conotação.
Investigações futuras poderão expandir essa empreitada através da aplicação de
técnicas de tratamento de corpora linguísticos aos textos de Greimas. Uma análise
quantitativa dessa natureza poderia fornecer mais dados para verificar ou falsificar as
hipóteses de trabalho apresentadas aqui. Além da abordagem estritamente textualizante,
é desejável também perscrutar a formação de juízos de Greimas acerca da noção de
conotação em seu aspecto mais global, indo além das ocorrências textuais do metatermo
cf. BEIVIDAS, W.; LOPES, I. C. “Interdisciplinaridade: Triagem e mistura na identidade da
semiótica”. In: PORTELA, J. C.; SCHWARTZMANN, M. N.; BEIVIDAS, W.; LOPES, I. C. (orgs.).
Semiótica: identidade e diálogos. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012, p. 33-34.
1139
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“conotação” propriamente dito. Por fim, sugerimos que ambas as abordagens possam
ser replicadas também nos textos de outros autores da constelação de semioticistas que
construíram a assim chamada Escola de Paris. Acima de todos os rótulos (justificados
ou não) que assolam a verve estruturalista do pensamento de Greimas, sua obra carrega
sutilezas eloquentes que não podem ser ignoradas pelo semioticista que preza pela
honestidade intelectual e pela justa representação da trajetória da semiótica francesa em
sua refinada textura conceitual, da qual a conotação é apenas um dos fios.
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Gustavo Cardoso Bonin (ECA-USP)

Semiocepção e Sincretismo: Modo de Contato

Semioception and Syncretism: Mode of Contact

Resumo: A partir das direções propostas pela epistemologia semiológica-discursiva, trabalho defendido
por Waldir Beividas como uma epistemologia de cunho imanente à linguagem, este artigo busca uma
aproximação entre o conceito de semiocepção e o conceito de sincretismo. Para as análises das linguagens
sincréticas utilizaremos as direções propostas também por Beividas, e seguidas por Natalia Guirado,
assim como propomos uma outra ferramenta, um modo de contato, a partir de aproximações com a
semiótica tensiva de Claude Zilberberg.
.
Palavras-Chave: Semiótica Sincrética. Semiocepção. Teatro-Musical. Modo de Contato
Abstract: From the directions proposed by semiological-discursive epistemology, Waldir Beividas's
work as an epistemology immanent to language, this article seeks an approximation between the concepts
of semioception and syncretism. For the analysis of the syncretic languages we will use the directions
proposed by Beividas and followed by Natalia Guirado, and propose another tool, a mode of contact,
from approaches with the tensive semiotics of Claude Zilberberg.

Keywords: Syncretic Semiotics. Semioception. Musical theater. Mode of Contact.

1. Semiocepção: apreensão e compreensão

A radicalidade empregada no princípio de arbitrariedade saussuriana levou os
textos de Beividas (2015) 1140 a defender o que ele chamou de uma terceira via do
conhecimento, via essa imanente à linguagem. As defesas são práticas implicativas de
uma pesquisa que se preocupou principalmente com duas proposições de base, i) "o
estatuto de uma verdadeira epistemologia semiológica-discursiva do conhecimento do
1140

BEIVIDAS, Waldir A Teoria Semiótica como Epistemologia Imanente (uma terceira via do
conhecimento). São Paulo: Edição particular em meio eletrônico, 2015, p.260. Disponível
em:<http://linguistica.fflch.usp.br/node/575.
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mundo e de si pelo homem"; ii) "e o conceito de semiocepção, deduzido diretamente do
ato semiológico, conceito capaz de rivalizar com o da percepção e o da enação, ou de
seu derivado direto, a neurocepção."
Os primeiros seis capítulos da tese se ocupam em defender a primeira
proposição, a de uma outra via de conhecimento que possua uma objetividade
semiótica, diferente de uma via realista (ingênua) e de uma outra via subjetiva
(idealista). Essa terceira via, depreendida das proposições da semiologia de Saussure,
afirma um semiotismo imanente calcado nas estruturas do discurso, por isso objetivas.
A partir do sétimo capítulo os textos se direcionam para a segunda proposição, a
semiocepção, um dos focos deste presente trabalho.
A semiocepção, ou ato semiológico, é para Beividas uma outra maneira de
conceber a semiose, ou seja, uma outra maneira de pensar a "função semiótica" que gera
os existentes semióticos entre as formas do plano da expressão e do plano do conteúdo,
sem nunca sair dos limites da imanência do sentido.
A semiocepção é uma operação totalmente inscrita sobre a égide da linguagem, lato sensu,
a englobar a língua natural, a linguagem gestual, linguagens visuais, linguagens somáticas
(dos semblantes, da postura, dos movimentos corporais) enfim, das práticas humanas
significantes1141.

Este nível de pertinência proposto pelo autor descreve a captação sensorial do
sujeito entre duas medidas, que vai da apreensão a compreensão. Essas cifras do ato
receptivo são descritas como uma metamorfose radical provocadora de lesões
linguageiras:
O ato semiológico ou semiocepção impõe a toda captação sensória, a todo ato receptivo,
uma metamorfose radical: uma apreensão registrada e quantitativamente cifrada pelos
órgãos captores, dos dados provenientes do mundo bruto, (...), imposta “qualitativamente”
ao mundo, ou segundo “quantidades” da medida linguageira. [...]

Tudo se passa como se fora uma lesão linguageira, infringida ao cérebro, aos seus
dispositivos sensoriais, pela rede de categorias das linguagens1142.

1141
1142

Idem, pg. 198.
Ibidem, pg. 199.
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O primeiro elo dentro da proposição central deste trabalho encontra-se na
gradação intrínseca que vai da metamorfose radical, instante "uno" da apreensão do
sujeito, à lesão linguageira, ou seja, à compreensão de onde se localizam as unidades de
diferenças.
O que supomos é que os sentidos (captação sensorial), no momento da
apreensão, estão em uma espécie de inerência transformadora, então essa inerência
seria entendida como uma cifra, uma medida da semiose sincrética, e a transformação é
provocadora das lesões linguageiras, sempre imanentes à linguagem.
Quando apresentarmos, na segunda parte deste trabalho, a maneira como
escolhemos pensar a análise das linguagens sincréticas, através das proposições de
Beividas (2014)1143, que consiste no modo de presença e modo de funcionamento dos
vários códigos no interior de uma linguagem sincrética, é possível que fique mais clara
a aproximação que propormos. Em suma, e a título de hipótese, o que percebemos é que
a semiocepção, ou ato semiológico, impõe modos de presença, de funcionamento e de
contato sincrético de conceber o mundo sob a paleta da linguagem, ou seja, a maneira
de ver-ouvir-tatear se regula em medidas semioceptivas. Por isso queremos adotar o
estatuto de metamorfose radical (semiocepção) para nos ajudar a analisarmos as
interações no interior das linguagens sincréticas.

2. Sincretismo: a Presença e o Funcionamento

Sendo ampla a discussão sobre o sincretismo e também um tanto desgastada a
expressão “semióticas sincréticas”, este trabalho propõe se manter dentro das leituras
que circunscrevem os textos de Beividas (2014) 1144 e a dissertação de Guirado
(2013) 1145 . Ambos os textos se propõem analisar a linguagem sincrética do cinema
através de um modelo que descreve o modo de presença e o modo de funcionamento
dos vários códigos no interior das linguagens sincréticas.
O primeiro passo no modelo proposto por Beividas, e seguido por Guirado, foi
situar o sincretismo na instância da manifestação, ela própria sendo um dado prévio à
manifestação, ou seja, por mais que pareça contraditório sendo que qualquer apreensão
1143

BEIVIDAS, Waldir. Semióticas sincréticas (o cinema): posições. São Paulo: AnnaBlume, 2014,
p.131.
1144
Idem.
1145
GUIRADO, Natalia Cipolaro. Um sistema semiótico sincrético: a Linguagem Cinematográfica.
Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, 2013, p.105.
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só se dá quando se estabelece o ato semiológico (semiocepção), o estudo da
manifestação, “que opere com existentes científicos, só pode se dar como um trabalho
em imanência, e jamais na manifestação concreta”1146.
Tendo em vista que é na instância da manifestação que há a entrada da forma da
expressão, será esse o instante em que a forma do conteúdo interagirá, numa função de
“solidariedade” (função semiótica), com a forma da expressão, esta última coagida pela
natureza da matéria significante, a substância da expressão. O objetivo é ver que todo o
plano da expressão, dos códigos de natureza distintas (sonora, gestual, visual, etc),
funcionam como co-produtores de uma significação global e homogênea, mais
precisamente:

Cabe, numa primeira fase, a tentativa de construção de modelos que expliquem o arranjo
que as várias formas da expressão desses códigos tomam no instante da função semiótica,
cujo resultado se dá como uma significação global e homogênea1147.

Arranjo de formas que elegeria as demarcações na matéria do contínuo, que
estabelece, segundo Beividas, o que Hjelmslev chama de “sentido da expressão”, e isso
portanto definiria a especificidade da linguagem examinada. Ao tal “sentido da
expressão”, que Hjelmslev aponta em contrapartida ao “sentido do conteúdo”, Beividas
sugere chamar de “semantismo da expressão”, a fim de evitar confusões com o termo
“sentido”, ou mesmo pelo amplo uso desse termo para lidar com o plano do conteúdo.
Buscando encontrar níveis de pertinência para a substância da expressão,
Greimás em um ensaio presente em Du Sens chamado La Structure Sémantique, propõe
uma distinção metodológica que ocorra na instância de manifestação, distinção essa que
dividiria a forma da expressão em três partes de pressuposição lógica, a saber, uma
forma científica, uma forma semiótica e uma forma linguística (códica).
A divisão tripartida da forma funcionaria tanto para a expressão quanto para o
conteúdo, e Beividas propõe a partir delas uma homologação com o percurso gerativo
do sentido de Greimas. A forma científica, como pura diferença, corresponderia ao nível
profundo/fundamental anterior ao mundo das qualidades sensíveis, ou da forma
semiótica, que corresponderia aos níveis narrativos e discursivos, que por fim se

1146
1147

BEIVIDAS, Waldir Op. cit.,2014, pg. 53.
Idem, pg. 55.
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resolveriam e uma forma códiga qualquer na instância de manifestação. Os quadros
abaixo ilustram essas distinções e a homologação.

O percurso de consignação, descrito nos parágrafos anteriores, funcionaria,
dentro dessas distinções, entre a forma semiótica da expressão e a forma semiótica do
conteúdo. O ato de consignar (marcar com um sinal, selar) assume a proposição de que
o plano da expressão não cria, mas é o único a consignar a significação do plano do
conteúdo.
Assumimos o entendimento de que o principal nó estrutural do modelo proposto
por Beividas sobre as semióticas sincréticas é a escolha do conceito hjelmsleviano de
"função", a dependência entre funtivos em uma cadeia significante. Essa escolha resulta
em duas funções principais dentro do modelo, a função intersemiótica (modo de
presença) e a função de conceptualização (modo de funcionamento).
Sabemos que a "função semiótica" é a instauradora da significação no interior de
um linguagem, e pela pressuposição recíproca de seus funtivos (expressão e conteúdo)
ela pode ser concebida como função intrasemiótica. O sincretismo seria então "o
estabelecimento de funções intersemióticas entre funções semióticas dos códigos
presentes numa linguagem complexa (sincrética)"1148, lembrando que funções podem
ser colocadas como funtivos de outra função.
A função intersemiótica seria considerada, por consequência, uma função entre
variáveis, ou seja, considerada ao modo de uma constelação de implicações sem
pressuposições

recíprocas,

diferente da função semiótica. As manifestações

sincréticas/múltiplas seriam então uma constelação de semioses, definindo assim o

1148

Ibidem, pg. 102.
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modo paradigmático das presenças códicas. O efeito dessa constelação geraria um
significado global e homogêneo para o objeto sincrético.
A partir das implicações entre as funções intersemióticas, transformadas agora
em funtivos, Beividas propõe a hipótese de um modo sintagmático de funcionamento a
partir da função de conceptualização. Essa função seria o mecanismo de compreensão
do sentido, de conformidade de um significação (forma semiótica) a realizar-se numa
linguagem de manifestação sincrética (forma códiga sincrética). Por consequência faria
a significação voltar ao nível conceptual do sentido (pós-discurso).
O segundo elo dentro da proposição central deste trabalho, a relação entre
semiocepção e sincretismo, encontra-se na apropriação que Beividas1149 faz das direções
propostas por Pottier a cerca do conceito de conceptualização. Para Pottier o enunciador
atua sobre um dado do universo referencial numa operação de conceptualização para em
seguida codificá-lo em discurso, em um "mensagem performada", cuja linearidade será
decodificada por um enunciatário, que em seguida será conceptualizada para construir
um outro universo referencial.
Beividas encontra nesse pensamento uma distinção entre a conceptualização
efetuada pelo enunciador (conceptualização de apreensão) e a conceptualização
efetuada pelo enunciatário (conceptualização de compreensão). Sem entrarmos em um
campo com o qual não temos familiaridade dentro da semiótica, as "astúcias da
enunciação", o elo que enxergamos aqui vai ao encontro da medida que se revela na
relação entre a apreensão e a compreensão. Sem levar em conta apenas a feliz
coincidência dos termos, a operação que o enunciador faz na conceptualização de
apreensão nos parece uma operação de síntese, ou de identidade conformada na
realização do discurso, já a operação que o enunciatário faz na conceptualização de
compreensão seria como uma operação de decodificação, ou de reconhecimento de
diferenças (alteridades).
Ao longo da dissertação de mestrado Guirado conclui, depois de uma
apresentação sobre essas etapas metodológicas descritas neste trabalho (modo de
presença e modo de funcionamento), que esse modelo apresenta como resultado uma
"forma códica sincrética", essa que portará as condições que definirão o objeto como

1149

Ibidem, pg. 104-113.
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uma linguagem sincrética reconhecível. O quadro abaixo, presente na dissertação de
Guirado1150, ilustra essas etapas metodológicas:

3. Direção e intimidade

A partir deste ponto pretendemos propor uma outra operacionalidade ao modelo
de análise das semióticas complexas (sincréticas) desenvolvida por Beividas 1151 ,
seguida e ampliada por Guirado 1152 . Temos consciência do caráter hipotético destas
primeiras investigações e esperamos que o uso lhe garanta operacionalidade.
Partindo da leitura de um texto de Carmo1153 presente no livro “Linguagens na
Comunicação, Desenvolvimento de Semiótica Sincrética” (Ana Oliveira e Lucia
Texeira), queremos propor, além do modo de presença e do modo de funcionamento,
um modo de contato dos códigos no interior da linguagens complexas. As ferramentas
para essa proposição e para sua operacionalidade surgiram das direções encontradas na

1150

GUIRADO, Natalia Cipolaro Op. cit., 2013, pg. 76-78.
BEIVIDAS, Waldir Op. cit., 2014.
1152
GUIRADO, Natalia Cipolaro Op. cit., 2013.
1153
CARMO, José Roberto. Estratégias Enunciativas na Produção do texto Publicitário Verbovisual. In:
OLIVEIRA, Ana Claudia de, TEIXEIRA, Lúcia (Org.). Linguagens na comunicação.
Desenvolvimentos de semiótica sincrética. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2009, p. 169-184.
1151
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semiótica tensiva de Cloude Zilberberg 1154 , direção também sugerida por Guirado e
Carmo.
Carmo levanta algumas questões sobre as pesquisas sobre as semióticas sincréticas e
dentre elas se propõe responder a "iii) qual é a relação entre diferentes expressões que,
por definição, integram o texto sincrético?"1155
Partindo de duas noções hjelmslevianas, i) a própria noção de sincretismo
presente nos Prolegômenos a uma teoria da linguagem e a ii) noção de intimidade,
presente em La Catégorie des Cas, o autor estabelece que "o sincretismo resulta de uma
operação na qual, através da superposição de determinadas grandezas, uma diferença (a
invariante) transforma-se (na condição modificada) numa identidade (a identidade)",
proposição essa que corresponde a primeira definição presente no capítulo sobre o
sincretimos de Hjelmslev:

Chamaremos de superposição uma mutação suspensa entre os funtivos, e a categoria
estabelecida por uma superposição será (nos dois planos da linguagem) uma sincretismo
(...) quando duas grandezas em determinadas condições são registradas como invariantes na
base da prova da comutação, e quando elas contraem, em condições modificadas, uma
superposição, nesse caso elas serão, nessas condições modificadas, variantes, e somente seu
sincretismo será uma invariante.1156

A segunda noção hjelmsleviana é retirada de estudo que o linguista faz dos
sistemas casuais em diferentes línguas naturais, representa "o grau de intimidade com
que os objetos considerados no vínculo casual estão unidos"1157, uma conexão que se
estabeleceria entre coerência e incoerência. Hjelmslev ainda apresente duas variantes
internas a essa distinção, a inerência (interioridade vs exterioridade) e a aderência
(contato vs não-contato).
Essas relações integradas geram, para Carmo, uma escala gradativa de graus de
intimidade, que vai da inerência a incoerência, passando pela coerência e pela
aderência. Através dessa gradação o autor propõe análises dos graus de intimidade entre

1154

ZILBERBERG, Claude. Elementos de Semiótica Tensiva. Tradução de Ivã Carlos Lopes, Luiz Tatit,
Waldir Beividas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2011, p. 299.
1155 CARMO, José Roberto Op. cit., 2008, pg. 170.
1156
HJELMSLEV, Louis Trolle. Prolegômenos à uma Teoria da Linguagem. Tradução de José Teixeira
Coelho Netto. São Paulo: Perspectiva, 1975, pg 93-94.
1157
HJELMSLEV, Louis Trolle. La Categoría de los Casos. Tradução de Félix Pinero Torre. Madrid:
Gredos, 1978, pg. 135.
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os planos da expressão de duas semióticas, a verbal e a visual nos textos publicitários.
Segue abaixo o quadro dos graus de intimidade presente no texto de Carmo:

Acreditamos que a distinção que rege a intimidade dessa gradação é de
identidade/alteridade, ou seja, o quão intimo é o contato de um código com um outro
código, e por isso, lembrando das operações do modelo proposto por Beividas, supomos
que essa gradação não se restrinja apenas ao plano da expressão, mas sim ao todo do
sentido. O que nos leva a pensar que exista, primeiramente para as semióticas
sincréticas, graus de predominância ou saliência entre o plano da expressão e o plano do
conteúdo, a ser regido pelo mesmo modo de contato aqui apresentado.
O modo de contato faria parte então, dentro do modelo proposto, da função
intersemiótica, ou seja, daria conta de entender os modos paradigmáticos da presença
dos códigos no interior de uma linguagem sincrética. Revelando assim estados ou
quadros sincréticos com recorrentes características.
Trazendo à superfície o motor das principais proposições deste trabalho, a saber, a
semiótica tensiva, queremos lembrar de algumas ferramentas que nos serão úteis no
decorrer do texto.
Ao nosso ver, o principal ganho alcançado pela semiótica tensiva seja a
preocupação com a direção1158, ou melhor, com duas categorias que vão lidar com o
lugar teórico do contínuo: a direção (ascendente ou descendente) e a divisão em graus,
gradações, e gradações de gradações. Ao nosso objeto, o teatro-musical, que é uma
linguagem sincrética interna à música contemporânea de concerto, a preocupação com
as direções a as transformações no tempo são cruciais, por isso vemos uma
operacionalidade na escala de intimidade posposta por Carmo (2008)1159.

A fecundidade do texto de La Catégorie des Cas parece não ter fim. Além da forte presença do
par intenso/extenso, distinção central para a semiótica tensiva, ainda encontramos, sobre as
relações expressas no sistema de casos, três grandes campos ou dimensões semânticas: direção,
intimidade e objetividade.
1159 CARMO, José Roberto Op. cit., 2008.
1158
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Ao iniciar a proposição de uma “semiótica do intervalo”, lidando com a dureza
das dicotomias e das diferenças, Zilberberg cita Bachelard para entender que há
“hostilidades decisivas” e “contrariedades mínimas, menos hostis, menos distantes”. A
partir disso ele propõe a distinção entre sobrecontrários tônicos e distantes, e a distinção
entre subcontrários átonos e próximos. Se pensarmos nos graus de contato aqui
mencionados, teremos:

Em um texto de Yvana Fechine (2008)1160, presente no livro “Linguagens na
Comunicação", também é possível notar a forte presença da semiótica tensiva nas
definições do par homologação/superposição, que serviriam para explicar dois
diferentes "engates" nas semióticas sincréticas. A homologação lidaria com os
"engates" do plano da expressão, com as coerções das formas científicas e das
consignações de cada linguagem concorrente no sincretismo, o que para nós
corresponderia a processos no interior do percurso que vai da inerência a coerência. A
superposição lidaria com as correlações do plano do conteúdo, através de superposição
de figuras semânticas, o que corresponderia para nós a processos no interior do percurso
que vai da aderência à incoerência.
Essa proposição contida no texto de Fechine vem reforçar, ao nosso ver, a
importância de se pensar em graus de predominância dos planos, porque teremos
objetos que visivelmente evidenciem maior presença de estratégias de homologação dos
planos da expressão (inerência e coerência) e teremos objetos que evidenciem a
predominância de estratégias de superposição dos planos de conteúdo (aderência e
incoerência).
Encerrando a alocação do modo de contato dentro do modelo de Beividas, ainda
vemos operacionalidade em conjunção com a função de conceptualização, onde
1160

FECHINE, Yvana. Contribuições para uma semiotização da montagem. In: OLIVEIRA, Ana
Claudia de, TEIXEIRA, Lúcia (Org.). Linguagens na comunicação. Desenvolvimentos de semiótica
sincrética. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2009,. 323-369.
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poderemos, a partir da decodificação dos modos de presença, encontrar modelos de
práticas sincréticas que são recorrentemente compartilhadas no âmbito sócio-cultural.

4. Conformidade sincrética

O terceiro e último elo dentro da proposição principal deste trabalho, a
aproximação da semiocepção com o sincretismo, pode ser vislumbrado à luz da
semiótica tensiva, estabelecendo para essa gradação um espaço tensivo, com suas
valências de intensidade (regente) e de extensidade (regida). Localizamos abaixo
gradativamente a passagem da apreensão à compreensão:

Lembrando que as cifras da captação sensória funcionam na apreensão do
sujeito como uma espécie de metamorfose radical, causando conformidades, ou como
sugere Beividas, lesões linguageiras, propomos que este ato semiológico estabelece
passagens sincréticas de percepção, pela semiocepção imanente à linguagem.

5. Próximos passos

Mantendo no horizonte a ideia de um possível sistema semiótico sincrético, já
iniciado por Beividas e Guirado, este trabalho busca afirmar e ampliar o ferramental
disponível para uma análise consistente dos objetos sincréticos, além de buscar
responder a uma suposição de Hjelmslev presente em La Catégorie des Cas, onde o
linguista indica que "é provável de antemão que as leis que dirigem os sincretismos
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estejam em relação com as leis que dirigem a estrutura do sistema"1161 (HJELMSLEV
1978: 104).
Pretendemos seguir aprimorando as proposições e hipóteses apresentadas neste
trabalho, assim como apresentar nos próximo trabalhos objetos que validem essas
direções. As próximas etapas correspondem a i) identificar as condições e os aspectos
dos modos de contato; ii) assim como explorar as ideias de graus de predominância dos
planos e também iii) a existência de práticas sincréticas de adesão e de improvação.

1161

Hjelmslev, Louis Trolle Op. cit., 1978, pg. 104.
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SEMIÓTICA SONORA
Geraldo Vicente Martins (UFMS)

Tensões poéticas na canção: relações entre letra e música
Poetic tensions in the song: relations between lyrics and melody

Resumo: Em pesquisa anterior, elegemos como foco a análise sobre três letras de música escritas
pelo cantor e compositor brasileiro Renato Russo, vocalista da banda de rock brasileiro Legião
Urbana, em trabalho no qual, munidos do instrumental analítico da semiótica, considerando,
sobretudo, elementos do nível discursivo e narrativo das letras, buscávamos identificar que figura e
contexto de adolescente tais elementos construíam nos textos, interessados em verificar, ainda, o
que, neles, permitiria uma identificação do público jovem com o conteúdo das letras.
Palavras-chave: Semiótica. Enunciador. Letras de Música
Abstract: In a previous research, we chose three lyrics written by Brazilian singer and songwriter
Renato Russo, lead-singer of the Brazilian rock band called Legião Urbana, as focus of analysis.
Using semiotics as an analytical tool and considering, above all, the elements of the discursive and
narrative levels of the lyrics, we sought to identify which figure and context of adolescents these
elements constructed in the texts, interested in verifying, besides that, what allowed the young
public to relate to the content of the lyrics.
Keywords. Semiotics. Enunciator. Lyrics

1 Primeiras palavras
Em maio do ano 2000, defendíamos nossa dissertação de mestrado, tendo
como foco os resultados de análise empreendida sobre três letras de música
escritas pelo cantor e compositor brasileiro Renato Russo, vocalista da banda
Legião Urbana. Naquele trabalho, munidos do instrumental analítico da semiótica,
considerando, sobretudo, elementos do nível discursivo e narrativo das letras,
buscávamos identificar que figura e contexto de adolescente tais elementos
construíam nos textos, interessados em verificar, ainda, o que, neles, permitiria
uma identificação do público jovem com o conteúdo das letras.
Os resultados obtidos nos motivavam a continuar, em trabalho de maior
fôlego e extensão, a pesquisa, tomando como eixo norteador a figura do
enunciador que se depreenderia dessas letras, conduzindo-a, inclusive, para uma
proposta a ser desenvolvida no Doutorado. Acontecimentos diversos e de ordem
vária, contudo, afetando do plano pessoal ao profissional, desviaram-nos dessa
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rota e acabamos por realizar, naquele estágio de formação, um estudo de ênfase
teórica, no qual discutíamos as relações entre a semiótica discursiva e a
antropologia do imaginário.
Depois de concluído o Doutorado, com a inserção em instituições de ensino
superior, articulados a suas políticas e projetos acadêmicos, enveredamos em
pesquisas cujos caminhos buscavam, necessariamente, maior conciliação com as
atividades de ensino e extensão sob nossa responsabilidade. Todavia, entre uma
construção teórica e outra, nunca nos abandonou a ideia de, em algum momento,
retomar as intenções abandonadas no passado e dar-lhe a devida continuidade.
Assim, tendo surgido a oportunidade de nos dedicarmos à realização de
uma pesquisa em razão do estágio pós-doutoral, tal ideia voltou a se configurar e,
dos projetos possíveis da memória, esta efetivou um percurso da potencialização à
atualização, cabendo-nos a tarefa de facultar-lhe os caminhos com vistas à
realização.
No momento, encontramo-nos no início dos trabalhos, etapa em que ainda
nos vemos às voltas com a organização do conjunto de letras para análise. Em vista
disso, optamos por focalizar, neste texto, alguns aspectos gerais do discurso das
letras de música, finalizando com uma breve discussão a respeito da pertinência de
se postular a condição de poético para a letra da canção, considerando-a apenas
em seu texto verbal, sem associá-la ao componente melódico.
Tal discussão justifica-se à medida que há vários anos, pelo menos desde a
década de 1960, críticos de música e estudiosos da questão se perguntam sobre a
possibilidade de se considerarem as letras como textos poéticos, discussão que
ganhou proporções ainda maiores em outubro de 2016, quando o comitê
responsável atribuiu o Prêmio Nobel de Literatura ao cantor e compositor
americano Bob Dylan.
Não pretendemos fechar questão em torno do tema, mas, simplesmente,
trazer, a partir do caso específico de um letrista brasileiro, cuja obra já possui
considerável reconhecimento, trazer alguns elementos mais para o debate.
2 Um letrista inspirado
As letras de Renato Russo, conforme apontamos sumariamente na seção
anterior, parecem falar diretamente a um público jovem, advindo daí relevância
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considerável para se conhecer a figura do ator da enunciação pressuposto por elas.
Afinal, se a preocupação constante do compositor com os jovens manifesta-se em
suas letras e se os temas destas se ligam ao universo juvenil, torna-se importante
identificar como essa preocupação toma forma no nível discursivo, disseminando
valores que enformam uma certa concepção do mundo concebido por elas.
Renato Manfredini Júnior, que se tornaria conhecido do grande público
como Renato Russo, nasceu no Rio de Janeiro, em 27 de março de 1960. Nos anos
finais da década de 1970, participou de um grupo musical chamado Aborto
Elétrico, em Brasília – cidade em que passou a maior parte de sua juventude.
Datam desse período algumas das composições que, mais tarde, seriam utilizadas
pelo cantor como parte de seu repertório musical, em meados da década seguinte,
quando ele, de fato, passaria a ter certa influência no panorama musical do país.
O sucesso mesmo viria apenas em 1985, quando Renato participava de
outra banda – a Legião Urbana. Foi naquele ano que o grupo lançou seu primeiro
disco, no qual já se podia verificar a marca de um letrista inspirado que, compondo
em linguagem simples e de fácil compreensão, a qual, contudo, deixa entrever o
trabalho de elaboração de que resulta, agradava ao público jovem. Mesclando uma
temática que abordava, ao mesmo tempo, a problemática dos relacionamentos
amorosos, a difícil passagem da adolescência para a idade adulta e questões
políticas, suas letras logo caíram no agrado dos jovens, o que se manteria nos anos
seguintes.
Os álbuns posteriores da Legião Urbana sempre foram bem recebidos pelo
público e, no mais das vezes, também pelos críticos especializados. Ao mesmo
tempo em que a passagem do tempo e as experiências vividas levavam o artista a
introduzir novos elementos em suas composições, permitiam-lhe também
desenvolver sua verve de letrista musical. Não deixa de ser importante a ênfase a
tal concepção, uma vez que ele mesmo rejeitou o rótulo de poeta que lhe foi
concedido diversas vezes por jornalistas. Em entrevista de 1988, o compositor
declarou: “Me considero um letrista e não um poeta”1162 ; em 1989, modesto,
explicou: “Pessoalmente, acho que não escrevo muito bem”1163; e, ainda sobre

1162 VASCO,

J. V.; GUIMA R. (ed.). Conversações com Renato Russo. Campo Grande: Letra Livre
Editora, 1996, p. 59.
1163 Idem, p. 129.
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suas composições, em 1994, disse: “Faço anotações. Não sou original. Leio uma
revista e anoto uma idéia que tem a ver com o meu universo”1164.
Apesar dessa resistência em ser identificado como poeta, pode-se notar
uma evolução formal em suas composições, sobretudo naquelas que fazem parte
do último trabalho da Legião Urbana, lançado dias antes de sua morte – ocorrida
em 11 de outubro de 1996. O álbum A tempestade ou O livro dos dias trazia letras
bastante elaboradas, o que levou um crítico da área e observador atento de sua
carreira, a questionar sua condição de obra musical:
Ao ouvir pela primeira vez “A tempestade”, novo CD do Legião Urbana,
fiquei em dúvida se o melhor lugar para a resenha seria a “Discolândia”
mesmo ou o “Prosa & Verso”. Até porque, pensei, já no formato da capa,
de papel, dupla, com o libreto e a ficha técnica no meio, se sugeria que
estávamos com um livro de poesia nos dedos1165.

Pode-se descontar certo exagero contido na assertiva do crítico, mas a
verdade é que as letras de Renato Russo, contrariamente às de vários
compositores de sua época, apresentam, associada a um conteúdo consistente,
também certa preocupação com aspectos formais. Se, na perspectiva temática, nos
últimos anos de vida, suas letras concentraram-se, sobretudo, nos desencantos
causados por relações amorosas mal resolvidas e nas dificuldades de existir em um
mundo assombrado por turbulências das mais diversas ordens – as doenças, a
corrupção política e a indiferença das pessoas, do ponto de vista da expressão que
as materializa, pode-se notar considerável cuidado com a sua elaboração,
conforme apontaremos no texto que se apresentará na última seção deste
trabalho.
3 Apontamentos gerais sobre as letras
Partindo de uma breve apreciação do conjunto dos textos que tais letras
compõem e reconhecendo a pertinência de submetê-los ao olhar dos postulados da
semiótica discursiva, a fim de determinar o ator subentendido à enunciação das
letras de música de Renato Russo, pareceu-nos que uma boa hipótese de trabalho
seria começar pelos índices que apontam para a problemática do aspecto, mais
1164

Ibidem, p. 194.

1165 Dapieve, A. Brock: o rock brasileiro dos anos 80. 2. ed.

Rio de Janeiro: Editora 34, 1998, p. 206.
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especificamente o da duratividade, no âmbito discursivo, compreendida a partir
das orientações de Norma Discini:
Do lugar de uma estilística discursiva, buscamos a aspectualização do
sujeito, tal como é depreendido dos discursos enunciados, o que equivale
a interpelar a aspectualização do ator da enunciação como indício da
constituição de um corpo posicionado no mundo, bem como afetado por
esse mundo1166.

Tal hipótese parece-nos encontrar alguns pilares de sustentação garantidos
na observação já efetuada no discurso de algumas letras por nós consideradas.
Nelas, a partir do elemento apontado, ganha força a leitura que indica um sujeito
posto no eixo da extensidade, conforme se pode visualizar no excerto que segue,
extraído da letra “Depois do começo” (1987)1167, cujo texto, aliás, encontra-se
marcado por verbos no infinitivo, os quais, desvinculados de uma desinência
temporal, contribuem para o efeito de sentido de ações que se repetem,
indefinidamente:
E depois do começo
O que vier vai começar a ser o fim
Embora exemplos possam ser colhidos em outras letras do compositor, o
fragmento em destaque é bastante significativo, uma vez que se concebe a própria
ideia de fim, evento cuja definição implica valor de pontualidade, a partir da
perspectiva durativa, ou seja, também enfocado sob a égide processual, afetando já
a configuração do ator que vivencia tal evento.
Conforme se verifica no fragmento, à visada durativa associa-se um caráter
prospectivo, em procedimento que se constituirá como prática recorrente em
muitas das letras, o que se pode atestar, inclusive, com o trecho de uma outra
canção famosa da banda, “Índios” (1986), na qual se enuncia:
E é só você que tem a cura pro meu vício
De insistir nessa saudade que eu sinto
De tudo que eu ainda não vi
Duratividade marcada no corpo do enunciador (como saudade), ela
1166 DISCINI, N. Corpo e estilo. São Paulo: Contexto, 2015, p. 15-6

Considerando que as letras de músicas alcançaram o público a partir do álbum que as veiculava
no formato de canção, foi a data de lançamento desse álbum que se adotou para a indicação do ano.
1167
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pressupõe já a permanência do que ainda virá a ser contemplado, como se
houvesse mesmo a possibilidade de garantir, no presente, a continuidade de
eventos futuros, os quais, por definição, não se encontram realizados no momento
em que o ator se encontra.
Tomadas as duas como letras de música que se interligam para dar respaldo
à figura do ator que emerge desses textos, torna-se importante considerar o que
afirma Discini ao tratar da questão:
A correlação entre o sensível e o inteligível na constituição do corpo
actorial supõe não a soma de ocorrências relativas à reunião dos
enunciados componentes de uma totalidade, mas a relação de
dependência mútua entre um enunciado e outro, que, segundo o
princípio unificador, respaldo da identidade estilística, remete ao devir
ou ao vir-a-ser desse corpo. Uma cifra tensiva, colhida num enunciado e
outro e no intervalo entre eles, é indicação de um modo de
aspectualização do ator. A cifra tensiva, entendida como o registro da
síntese dos movimentos entre o sensível (intensidade dos afetos) e o
inteligível (extensidade das coisas do mundo), apresenta a organização
da quase-presença, cotejada desde as profundidades figurais. Estas, por
sua vez, são assim denominadas por radicar-se no que está pressuposto
a todo o percurso gerativo do sentido, instrumento metodológico de uma
descrição não estática, dos mecanismos da construção de sentido dos
textos1168.

Na esteira do raciocínio proposto pela autora, correlacionando a
manifestação do nível discursivo do fragmento de “Índios” aos valores subjacentes
que a sustentam, configura-se a mirada desse ator, que, no desejo de permanecer,
torna-se capaz de subverter o sentido que se atribui ao sentimento de saudade,
fazendo com que ele deixe de apontar para o passado, como tradicionalmente se o
concebe, e passe a visar ao futuro.
Tais considerações a respeito da aspectualização do ator, orientadas a partir
de uma perspectiva mais ampla e genérica, podem ser articuladas à proposição
específica responsável por direcionar nossa observação sobre as letras de Renato
Russo, buscando entender o enunciador pressuposto por elas como um sujeito da
duratividade, instalado sempre desde um ponto de vista que o faz privilegiar a
continuidade dos eventos e estados que o acometem. Dessa forma, seu olhar para o
futuro interessa-se pela vivência que tais instantes possam propiciar-lhe, e não
pela sua simples irrupção, encontrando eco nas palavras de Luiz Tatit, ao analisar a
letra de uma canção de Lenine, “Paciência”:
1168

Idem, p. 64-5.
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O sujeito paciente espera o futuro em sua dimensão extensa, ou se
quisermos, adiada, retardada etc. do mesmo modo, esse sujeito rejeita o
futuro em sua dimensão intensa, ou seja, como iminência decorrente de
algum tipo de apressamento ou de antecipação1169.

O futuro visado pelo enunciador é, portanto, o tempo que vale não porque
virá simplesmente, mas, sobretudo, porque será um período com novas
possibilidades de desenvolvimento do projeto existencial do sujeito. Essa
configuração durativo-prospectiva em torno do ator pode ser ainda encontrada na
letra de “Metal contra as nuvens” (1993), cujos versos1170 finais apontam para a
perspectiva extensa abarcada pelo olhar do simulacro do enunciador:
E até lá, vamos viver
Temos muito ainda por fazer
Não olhe para trás
Apenas começamos
O mundo começa agora
Apenas começamos
Nela, ao mesmo tempo que se considera, de início, um marco limitativo para
o olhar (até lá), confere-se ênfase ao percurso a ser trilhado, não cabendo
desatenções implicadas por um voltar-se para o passado. Permeando tais
conteúdos, comparece a visada aspectual que configura o porvir, concretizada em
“vamos viver”, “Temos muito ainda por fazer” e “Apenas começamos”. Nesse
sentido, percebe-se o trabalho de modulação que o recurso aos traços aspectuais
vão impondo ao discurso. Ainda com fundamentação em Discini, podemos
verificar:
Enquanto modula o corpo, a aspectualização, entendida como processo
discursivo, sobredetermina as condições de discursivização da pessoa,
concebida como categoria da enunciação. A aspectualização do ator não
poderia restringir-se a um processo linguístico, já que, na própria
definição de ator, Greimas e Courtés (2008:45) assim se posicionam: “o
ator ultrapassa os limites da frase e se perpetua, com o auxílio de
anáforas, ao longo do discurso (ou, pelo menos, de uma sequência
discursiva), conforme o princípio de identidade”1171.

1169 TATIT, L. Análise semiótica

através das letras. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001, p. 120-1.
Empregamos o termo “verso” para nos referirmos a cada linha da letra de música, embora
saibamos que não haja consenso quanto a aplicar esse termo próprio da poesia no que se refere ao
componente verbal das canções.
1171 DISCINI, N. Op. Cit., 2015, p. 64.
1170
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Sobredeterminando a “discursivização da pessoa”, avançando para além dos
limites da frase, o tratamento aspectual que perpassa a totalidade das letras de
Renato Russo vai adquirindo contornos complementares. É assim que, em alguns
momentos, o desejo de continuidade, essa manifestação mais visível dos valores
durativos que conformam o ator da enunciação, configura-se como uma recusa do
fim, seja porque este só é aceito pelo outro, seja porque se trata, para ele, apenas
de uma aparência ilusória de fim, conforme se verifica em duas letras escritas com
um intervalo de quase dez anos a separá-las, “Os barcos” (1995) e “Teorema”
(1985), das quais, respectivamente, transcrevem-se os excertos que seguem:
E você diz que tudo terminou
Mas qualquer um pode ver
Só terminou pra você
Parece um teorema sem ter demonstração
E parece que sempre termina
Mas não tem fim
A recusa do fim, em ambos os fragmentos, é feita de forma categórica, com
enunciados que se introduzem pela adversativa “mas”, de modo a negar com
ênfase o evento que poderia barrar a continuidade. A esse propósito, pode-se
chamar a atenção para o título de uma canção, no qual, de forma um pouco mais
velada, já se manifesta a repulsa ao terminativo: “Ainda é cedo” (1985) põe em
cena a intenção de prolongar o período de uma atividade que ainda é focalizada em
sua etapa inicial.
Indo ao encontro dessa leitura que propomos, ao estudar algumas letras de
Renato Russo em comparação com as de outro renomado cantor/compositor do
mesmo período, Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza, com base em
referenciais teóricos dos chamados estudos pós-modernos, José Riberto Silveira
assevera:
O outro ponto a que leva a travessia mostra a escrita contra a morte e
contra o tempo que não para. Marcel Proust e Manuel Bandeira, por
exemplo, foram dois viventes que transformaram a própria vida ou a
morte iminente em arte, em literatura. Renato Russo e Cazuza colocam
em tensão a brevidade da vida e a intensidade da poesia, criando uma
escrita que não é tentativa de busca do tempo perdido, nem a espera da
morte que poderia encontrar a casa pronta a qualquer momento. A
escrita desses dois autores ratifica o incômodo da mortalidade e o desejo
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de continuidade1172.

Interessa-nos tomar a sugestão do autor não como ecos de reflexos
biográficos dos compositores nos textos, o que não é pertinente à corrente teórica
a que nos filiamos, mas como sentidos construídos pelos próprios textos. Nessa
direção, adotando a problemática da consciência do fim, figurativizada de forma
ímpar no evento da morte, Discini, em um belo estudo sobre a finitude na poesia de
Cecília Meireles, cujos eixos centrais também se articulam ao desvelamento do ator
da enunciação, pondera:
Se sujeito cognoscente da natureza finita que lhe é própria, como a
poetisa se comportará diante de tal experiência? Se sujeito sensível
entregue às rupturas em relação aos imperativos da razão, como a
poetisa reagirá às limitações que subtraem de sua vivência a abertura
inerente ao infinito? De acordo com as reações do sujeito, as
possibilidades condicionadas da existência, discursivizadas conforme
certa visada estética, marcarão um modo próprio de presença. A partir
do exame a ser feito de recorrências de procedimentos enunciativos
voltados para o tratamento dado ao tema da finitude, desdobrado na
ideia da morte – a própria e a alheia – um estilo poético deverá tomar
corpo. Assim homologado a determinado simulacro discursivo de um
sujeito depreensível de certa totalidade de enunciados, por isso
concebido como ator da enunciação, o estilo é considerado sob os
parâmetros de uma estilística discursiva1173.

Nosso estudo não restringe a análise das letras de Renato Russo a uma
temática específica, como o faz Discini sobre a poesia de Cecília Meireles;
entretanto, diversas de suas ponderações, que implicam um posicionamento
quanto aos procedimentos analíticos adotados, convergem para preocupações
levantadas por nós. Assim, também a nós importa verificar como o sujeito
implicado pelo discurso das letras desdobra-se para contrapor-se ao fim que tanto
recusa.
Curiosamente, em respostas que se podem encontrar em duas outras letras
desse enunciador, verifica-se a possibilidade de dois caminhos, os quais, em
princípio, parecem distintos; todavia, um olhar mais atento revela que se trata de
estratégias complementares do sujeito. Na primeira letra, “Por enquanto” (1985), é

1172 SILVEIRA, J. R. Renato Russo e Cazuza: a poética da travessia

– Rock e poesia nos anos 80. São
João del-Rei: Malta, 2008, p. 187.
1173 DISCINI, N. “Cecília Meireles e a percepção da finitude”. In: LOPES, I. C.; ALMEIDA, D. C.(Org.).
Semiótica da poesia: exercícios práticos. São Paulo: Annablume, 2011, p. 115.
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a afirmação da “mudança em que nada muda” que ratifica o seu desejo de
continuidade; na segunda, “Esperando por mim” (1996), é a própria continuidade
que se reafirma, por meio da ênfase concedida ao advérbio “sempre”, com sua
presença reiterada na configuração de uma mesma estrutura sintática, indicando o
durativo puro, sem começo nem fim:
Mudaram as estações
E nada mudou
Mesmo com tantos motivos
Pra deixar tudo como está
E nem desistir, nem tentar
Agora tanto faz
Estamos indo de volta pra casa

E o que disserem
Meu pai sempre esteve esperando por mim
E o que disserem
Minha mãe sempre esteve esperando por mim
E o que disserem
Meus verdadeiros amigos sempre esperaram por mim
E o que disserem
Agora meu filho espera por mim
Estamos vivendo
E o que disserem os nossos dias serão para
sempre
Essa observação da dominância aspectual que vimos destacando ao longo das
letras aqui apontadas, que a leva, inclusive, a sobrepor-se a outros elementos
presentes no discurso, não ocorre sem razão; é fruto de reavaliações teóricas
advindas no âmbito da semiótica discursiva. A tal propósito, observemos, por
exemplo, a afirmação de Denis Bertrand, em um trecho que revela a amplitude
conferida ao conceito de aspecto:
Além da temporalidade, a semiótica estende a noção de aspecto à
espacialidade (principalmente em semiótica visual: percepção dos
limiares e da extensão, efeitos da luz e da sombra), à actorialidade (o
comportamento é aspectualizado: a precipitação, por exemplo) e à
axiologia (a relação entre a imperfeição do parecer e o surgimento da
perfeição como critério de apreensão estética). Podem-se, por exemplo,
analisar as formas culturais do comportamento ao volante de um carro,
sob o ponto de vista do aspecto: o motorista americano se instala no
durativo; já o francês, obcecado desde a partida pelo final da viagem,
“vive” o percurso segundo o aspecto terminativo. Esse exemplo mostra a
ligação entre o aspecto e a apreensão das paixões, que são fenômenos
que são fenômenos fortemente aspectualizados (paixões interativas,
incoativas, terminativas, etc.)1174.
1174 BERTRAND, D. Caminhos da semiótica literária. Tradução I. C. LOPES et al. Bauru: EDUSC,

2003, p. 415-6
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A partir do conceito de aspecto e de sua operacionalização, nota-se a
rentabilidade que traz para o campo dos estudos da significação, posto que
permite analisar discursos desde os mais simples do cotidiano até os que se veem
recobertos pela noção de prática semiótica, conforme se pode inferir do exemplo
trazido por Bertrand. É, portanto, em favor desse olhar mais amplo sobre os
processos de discursivização que a análise do aspecto ganha espaço, sobretudo na
vertente tensiva dos estudos semióticos. Esta, tendo em vista a necessidade de
articular os conteúdos sensíveis e inteligíveis que presidem à instauração dos
sentidos, organizará seus procedimentos de análise a partir de uma perspectiva
em que a aspectualização encontra lugar privilegiado.
Nessa direção, convém refletir sobre os apontamentos de Luiz Tatit que
revelam essa orientação dos estudos semióticos contemporâneos, dos quais se
depreende a importância do componente aspectual:
A semiótica de hoje considera que qualquer momento da cadeia
discursiva pode ser enfocado como um ponto tensivo em que colidem
forças antagônicas representadas pelas categorias (ou valências)
intensidade /vs/ extensidade. Ambas podem ser acentuadas com maior
ou menor grau de tonicidade, de modo que as paixões humanas
expressas nos textos inclinam-se ora para os aspectos sensíveis, ora para
os aspectos inteligíveis; ora para as emoções que mobilizam o sujeito
com intensidade, ora para as modalizações que instituem o sujeito
narrativo (do ser ou do fazer) no eixo da extensidade1175.

Com base nessas considerações, em torno dos elementos que manifestam o
desejo de continuidade para o ator da enunciação que subsume tais letras de
música, convergindo para um discurso aspectualizado durativamente, é que se
postula a sua presença no eixo da extensidade.
Nome mais influente dessa corrente semiótica, Claude Zilberberg, ao
abordar a percepção da temporalidade pelos sujeitos, elabora ponderações
oportunas sobre o posicionamento deles com vistas à duração dos eventos e
estados em que se veem envolvidos:
Desta rede, estamos considerando aqui apenas a última linha, a que diz
respeito ao tempo fórico das extensões, tal como se constata
correntemente pela oposição longo vs. breve, cujos termos concebemos

1175 TATIT, L. Op. cit. 2001, p. 121.
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como questões resistente e não como predicados óbvios. Em que
condições o sujeito é levado, tentado, obrigado a alongar ou a abreviar
seu fazer ou seu estado? Noutras palavras, colocamo-nos como objeto a
considerar a elasticidade do tempo, isto é, a divisão do tempo em
durações desiguais. Se adotássemos a perspectiva de Jakobson, diríamos
que a tensão paradigmática [longo vs. breve] projetada no eixo
sintagmático fornece à sintaxe seus objetos internos: o longo se torna a
meta do breve, e vice-versa1176.

Alongar os momentos vividos, concebendo-os em sua duratividade, parece
ser, como já apontado por nós, o desejo do ator da enunciação pressuposto pelas
letras de música.
Considerando a importância das letras de música como textos a serem
tomados em sua especificidade, no tópico seguinte, abordamos, de modo bastante
sumário e com breves apontamentos, uma das letras de Renato Russo, visando a
discutir as relações entre expressão e conteúdo, que permitem referi-la como um
texto poético, na perspectiva da semiótica discursiva.
4 Traços poéticos na letra da canção
A letra escolhida para uma breve discussão das questões que nos propomos
a discutir neste trabalho é a da canção “O livro dos dias”, presente no último álbum
da banda Legião Urbana, A tempestade ou O livro dos dias (1996), lançado ainda
com o cantor e compositor Renato Russo em vida – o álbum chegou às lojas em
meados de setembro de 1996; o músico morreria na madrugada do dia 11 do mês
seguinte.
Abaixo, reproduzimos o texto em sua íntegra:
O livro dos dias
Ausente o encanto antes cultivado
Percebo o mecanismo indiferente
Que teima em resgatar sem confiança
A essência do delito então sagrado
Meu coração não quer deixar
Meu corpo descansar
E teu desejo inverso é velho amigo
Já que o tenho sempre a meu lado

1176 ZILBERBERG, C. Elementos de Semiótica Tensiva. Tradução de W. BEIVIDAS et al. São Paulo:

Ateliê Editorial, 2011, p. 125.

Anais Eletrônicos . 722

Hoje então aceitas pelo nome
O que perfeito entregas mas é tarde
Só daria certo aos dois que tentam
Se ainda embriagado pela fome
Exatos teu perdão e tua idade
O indulto a ti tomasse como bênção
Não esconda tristeza de mim
Todos se afastam quando o mundo está errado
Quando o que temos é um catálogo de erros
Quando precisamos de carinho
Força e cuidado
Este é o livro das flores
Este é o livro do destino
Este é o livro de nossos dias
Este é o dia de nossos amores
Ao considerarmos o conteúdo dessa letra de música, percebemos que se
trata de uma narrativa, na medida em que se pode recuperar uma sequência de
eventos, a partir da interpelação que um sujeito (eu) dirige a outro (tu).
Decorrente do estado de coisas que contém o relato, nota-se um desvelamento de
sentidos para o eu em torno de uma situação que se encontrava oculta devido a
certa condição de encantamento presente em um estado anterior, pressuposto
pelo teor semântico dos enunciados iniciais do texto.
É na ausência desse encantamento que o sujeito verifica encontrar-se
imerso em um contexto disfórico, no qual ações tomadas como neutras
(indiferença, falta de confiança) ou prejudiciais aos seres (delito) acabam por
conduzir a uma situação de desesperança. A partir desse quadro, em certa medida,
melancólico, delineiam-se os versos que compõem a letra da canção, indicando-se
uma alteração no ser do sujeito apenas nos versos que a finalizam.
José Luiz Fiorin, discutindo a problemática das relações semissimbólicas,
item fundamental para a caracterização do texto poético nos domínios da
semiótica discursiva, e apoiando-se em Geninasca, lembra que, para além das
homologações entre categorias tradicionalmente consideradas dos dois planos de
linguagem, “no plano da expressão da poesia, há categorias topológicas que se
relacionam com as categorias do conteúdo1177”.
Adotando esse postulado, no caso da letra em questão, podemos verificar
que à organização topológica, que organiza o texto em duas partes (a primeira, até
1177

Fiorin, J. L. Em busca do sentido: estudos discursivos. São Paulo: Contexto, 2008, p. 65
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o 18º verso; a segunda, dos quatro versos finais – com um verso de transição entre
elas), associa-se uma correlação entre a categoria da expressão presença de
nasalidade vs ausência de nasalidade e a do conteúdo desesperança vs esperança.
Ademais, à diversidade na estruturação sintática e lexical da primeira parte,
contrapõe-se a uniformidade/semelhança na dos versos que compõem a segunda,
enfatizando o efeito de sentido que se depreende de cada uma delas.
Deve-se apontar ainda que é apenas nessa parte final do texto que o título
da canção comparece, ainda que modificado pelo contexto linguístico imediato que
o abarca: “Este é o livro de nossos dias”. A partir dessa distribuição diferenciada do
sintagma no interior da sentença, o sentido que se apresentava genericamente no
título é especificado, passando a dizer respeito diretamente ao eu que enuncia e
também, tudo indica, ao tu a quem ele se dirige.
Desse modo, a organização topológica e a correlação que se verifica entre
expressão e conteúdo contribuem para o desdobramento dos sentidos presentes
na letra, conduzindo da desesperança e isolamento que o sujeito se encontra em
seu início para a esperança e a aproximação do outro com que ela termina. Na
esteira desse raciocínio, não é sem razão, portanto, que o último verso aponte para
os relacionamentos amorosos dos sujeitos, articulando-se, de forma a fechar um
círculo, à ausência de encanto apontada no primeiro verso.
5 Palavras finais
Considerando a importância das letras de música como objeto de estudo,
passíveis de revelar dados culturais a respeito do contexto em que se inserem seu
enunciador e enunciatário, este artigo, recorte de uma pesquisa maior que se
encontra em etapa inicial, focalizou alguns aspectos atinentes ao discurso das
letras do cantor compositor brasileiro Renato Russo, visando a apontar para a
constituição do ator pressuposto pela enunciação de tais textos.
Em sua seção final, propôs-se uma breve discussão sobre a possibilidade de
se considerar apenas o componente verbal das letras, sem remeter ao melódico,
como dotado de poeticidade, nos termos da semiótica discursiva, ou seja, levandose em conta as relações de natureza semissimbólica, em proposição que ganhou
relevo nos últimos meses, após a atribuição do Prêmio Nobel de Literatura ao
cantor e compositor americano Bob Dylan.
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A observação da letra da música “O livro dos dias” evidenciou a presença de
tais traços poéticos, na correlação de categorias do plano da expressão e do
conteúdo, bem como de topológicas, apontando para a pertinência da proposta em
pauta, a qual, contudo, demanda maiores e mais aprofundados estudos sobre a
questão.
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AS ESCAPATÓRIAS URBANAS

Nathalia Guimarães Boanova (CPS - PUC-SP)

As escapatórias nas narrativas urbanas: a reescritura das práticas do Minhocão.
Loopholes in the urban narratives: the rewriting of the praxis of São Paulo’s
Minhocão

Resumo: O Elevado Costa e Silva foi construído com intuito de facilitar a vida dos automóveis da cidade.
A obra foi um dos primeiros espaços que deu a ver a forte tensão entre dois sujeitos fundamentais na
metrópole: os carros e os não-carros. Atualmente, o debate ao seu respeito se divide entre: demoli-lo (e
figurativamente apagá-lo da cidade), ou transformá-lo em um parque urbano linear (e reescrever seus
usos e práticas). O que está em pauta são valores de uma cidade que tende a apagar sua história e as
marcas das escolhas feitas por seus destinadores. Nesse direção cabe retomar a teoria desenvolvida por A.
J. Greimas em Da imperfeição, que nos coloca o desafio de pensar na apreensão das qualidades sensíveis
do mundo e nas possibilidades de vivenciar experiências estéticas no cotidiano. Nos propomos a
desvendar no presente artigo como as novas possibilidades que o minhocão proporciona a partir de seu
fechamento viabilizam ou não possíveis escapatórias no dessemantizado cotidiano paulistano.
Palavras-chave: Minhocão 1. São Paulo 2. Greimas 3. Sociossemiótica 4. Escapatórias 5.
Abstract: Elevado Costa e Silva was build in order to make the life of automobiles in São Paulo easier. It
was one of the first places which made clear the tension between two fundamental subjects in the
metropolis: the cars and the non-cars. Currently the debate revolves around the idea of demolishing it
(and figuratively erasing it from the city), or transforming it in an urban linear park (and rewriting its uses
and praxis). What is at stake are the values of a city that tends to erase its history and the marks of the
choices made by its different enunciators. Given such direction it is pertinent to make use of A. J.
Greimas’s theory developed in the work On the imperfection, which challenges us to think about the
apprehension of the sensible qualities of the world and the possibilities of living aesthetic experiences in
our lives. We intend to investigate whether the new possibilities of the Minhocão enable possible
loopholes in São Paulo’s everyday life.
Palavras-Chave: Palavra-chave 1. Palavra-chave 2. Palavra-chave 3. (Máximo 5 palavras-chave).
Keywords: Minhocão 1. São Paulo 2. Greimas 3. Sociossemiotics 4. Loopholes 5.
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Uma história de controvérsias.
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A construção do Elevado Costa e Silva, nome original da obra, foi iniciada na
década de 70, sob a gestão de Paulo Maluf do município, político cujo mandato sempre
se pautou em valores daquilo que, à época, era enunciado enquanto “progresso” e
“desenvolvimento”. Na prática isso significava, entre outros fatores, a plena expansão
do modelo rodoviarista já em voga e em pleno desenvolvimento no Brasil. Com a
intenção de ligar o centro da cidade à Zona Oeste, o Elevado se propunha a ser,
orgulhosamente, “a maior obra em concreto armado da América Latina” e traria à
cidade de São Paulo uma “nova solução para o tráfego viário 1178”, nas palavras do
então prefeito.
Os valores de desenvolvimento e progresso eram traduzidos a partir do
investimento em maneiras de tornar o transporte dos carros na cidade cada vez mais
veloz. Esse ideal de velocidade a todo custo era posto não só pela proposta da
construção de um viaduto – no qual os carros não teriam que enfrentar nenhum
obstáculo que os impedisse de acelerar constantemente –, mas também na maneira
como essa estrutura seria então construída. Sua extensão de quase três quilômetros e
meio foi erguida em pouco mais de um ano, isso porque Paulo Maluf fez questão que a
obra fosse feita na maior rapidez possível. Para isso, foi concebido um canteiro de obras
nas proximidades da Avenida São João (onde o Elevado propriamente dito seria
alocado) onde, durante o dia eram erguidas as enormes colunas de concreto que
sustentariam o viaduto. À noite, essas eram transportadas e fixadas em seu local de
destino. Com isso, garantiu-se que o tráfego de veículos na Avenida São João fosse
menos afetado e que os funcionários contratados pudessem trabalhar “24 horas por dia”,
como enfatizava o prefeito. Percebe-se, a partir disso, a preocupação latente em não
“atrapalhar” o tráfego de veículos na cidade, nem para o levantamento de uma obra
destinada a eles mesmos.
Proposta como uma solução rápida para o deslocamento via veículo particular, o
Minhocão ligaria a região central de São Paulo (Praça Roosevelt) à Zona Oeste da
cidade (Largo Padre Péricles) (fig.1) a partir de um pontilhão elevado do nível das
Avenidas e calçadas, construído ao longo das Avenidas São João e General Olímpio da
Silveira, que passaria ao lado – em alguns pontos a menos de cinco metros de distancia

1178

Termos utilizados pelo prefeito de São Paulo à época, Paulo Maluf, em vídeo de divulgação do
projeto. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=j44cTNnDHps>
Acesso em 10 de novembro de 2016.
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– dos prédios predominantemente residenciais que compunham a paisagem local. A um
custo de aproximadamente 46 milhões de cruzeiros, sem considerar o valor gasto na
desapropriação de 80 edifícios e na pavimentação, acabamento e iluminação da área, o
Elevado dividia opiniões.
Figura 1 - Traçado do então Elevado Costa e Silva (elaboração nossa)

O mapa não data da época de construção do viaduto, porém o traçado se manteve o mesmo desde então.
Fonte:
<https://www.google.com.br/maps/place/Via+Elevado+Pres.+Artur+da+Costa+e+Silva,+S%C3%A3o+P
aulo+-+SP/@-23.5360229,46.6538105,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce583eb4a58d65:0x87eb5d805b953004!8m2!3d23.5360278!4d-46.6516218> Acesso em 10 de novembro de 2016.

A Avenida São João e seus arredores eram uma região conhecida por sua vida
cultural plural e pungente. Ali ficavam importantes espaços culturais da cidade, como
cinemas e teatros, conhecido reduto da boemia na cidade. Prédios imponentes, tais quais
o Edifício Lucerna, anunciado como luxuoso e moderno em 1958, faziam parte do
conceito de moradia local. Contudo, a realidade do local estava à beira de uma
transformação não só em sua estrutura, mas também nos valores que passariam a ser
estabelecidos ali.
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Tal qual outras vinte e oito vias da cidade1179, a escolha do nome do viaduto foi
feita, em 1971, em tributo a uma das figuras emblemáticas do período de ditadura
militar no país. Nomeado “Elevado Costa e Silva”, a edificação homenageava o
vigésimo sétimo presidente brasileiro, Artur da Costa e Silva, que governou o país sob a
fase mais dura e brutal do regime militar – entre março de 1967 e agosto de 1969.
Militar de formação, Costa e Silva fez também parte, em 1964, do grupo que conspirou
e derrubou da presidência o então presidente João Goulart e instituiu o regime militar no
país. Batizar o viaduto que cortava o centro de São Paulo com o nome de um conhecido
ditador, já na era democrática do país, retomava, a partir dos elementos sincréticos da
cidade, valores supostamente ultrapassados pelo regime democrático mas que se reconcretizavam e se recolocavam em posição de visibilidade e destaque, bem ao centro
da urbe em uma das obras mais discutidas e questionadas na história de São Paulo. No
convite para a abertura da via (fig.2), deu-se destaque ao peso da homenagem ao
político. No texto, lia-se: “A obra, que é a maior do gênero em toda a América do Sul,
eternizará em sua denominação, uma das grandes figuras da revolução de 1964”.

1179

Levantamento da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura em 2015. Disponível em:
<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,sao-paulo-tem-29-ruas-com-referencia-a-militares-ou-aditadura,1626072> Acesso em 2 de dezembro de 2016.
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Figura 2 - Convite oficial da prefeitura à população de São Paulo para a inauguração do Elevado Costa e
Silva

Convite da Prefeitura de São Paulo para a inauguração do Elevado publicado em jornal da época.
Fonte: <https://spinfoco.wordpress.com/2013/08/04/elevado-costa-e-silva-a-historia-e-construcao-dominhocao/> Acesso em 13 de dezembro de 2016.

Não obstante, desde o processo de sua construção o monumento foi logo
apelidado de “Minhocão”, nome pelo qual também é referido até hoje, nos anos 2000. A
alusão a uma minhoca se deu pelo formato comprido e curvado da obra que, tal qual o
animal, cavou seu caminho no solo da cidade, comendo o que havia pela frente para
abrir espaço para si. A força e continuidade no uso do apelido indica também a maneira
como os paulistanos acabaram estabelecendo uma relação de maior proximidade com
aquele corpo estranho imposto àquele local.
Conforme mencionamos brevemente antes, desde o início a obra se mostrou
polêmica e dividiu opiniões de políticos e especialistas urbanos. Muitos questionavam a
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real necessidade e efetividade do alto investimento feito para a construção do viaduto.
Antes mesmo de sua inauguração, o jornal O Estado de São Paulo publicou, em Janeiro
de 1972, uma matéria em destaque intitulada “Quem diz que o Minhocão é útil?” (fig.3)
na qual questionava veementemente a necessidade da via e punha em xeque as
justificativas dadas pelo prefeito que defendiam sua execução.
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Figura 3 – Artigo “Quem diz que o Minhocão é útil?”

Página do jornal O Estado de São Paulo do dia 23 de janeiro de 1971, às vésperas da inauguração do
Elevado. Fonte: <acervo.estadao.com.br/procura/#!/minhocao/Acervo/acervo> Acesso em 12 de outubro
de 2016.
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O artigo em destaque colocava, entre outros argumentos, os seguintes pontos
que valem ser enfatizados:
... Até o momento a Prefeitura não produziu provas convincentes da
prioridade de construção do Minhocão ... Para a cidade, seria mais rentável
o metrô, que poderia transportar milhares de pessoas por hora, livrando as
ruas de centenas de ônibus e milhares de automóveis abreviando o tempo
pedido no movimento de ir-e-vir. Com a pista elevada, em contrapartida,
permanecerão em circulação esses veículos, sabendo-se que os ônibus
continuarão a submeter-se às paradas nos cruzamentos onde existirem
semáforos para a travessia mais ou menos segura dos pedestres e veículos,
que continuam a trafegar nas vias em nível ...

Já abordamos anteriormente esse conjunto de escolhas paradigmáticas dos
destinadores de São Paulo que resultaram no modelo de cidade sobre o qual nos
debruçamos hoje. A crítica feita pelo jornal retoma esse debate ao precisamente apontar
a outra possiblidade de escolha que estava à época também em pauta: a priorização e
investimento no transporte coletivo, no caso, o metrô e os ônibus. A matéria debatia
também a exclusão dos pedestres dessa narrativa que, diferentemente dos automóveis,
não contavam com um local elevado do chão – e dos embates que ali se escondiam –
para se deslocar com exclusividade. A implementação da obra simbolizava, assim, a
submissão das cidades brasileiras ao rodoviarismo ao custo do desperdício de tempos e
recursos1180.

Figura 4 - Congestionamento do Elevado Costa e Silva na data de sua abertura
1180

LAGONEGRO, Marco Aurélio. A ideologia rodoviarista no Brasil. Revista Ciência e Ambiente,
Santa Maria/ RS, UFSM, v. 37, jul-dez, 2008.
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Fonte: O Estado de São Paulo. Disponível em: <http://infograficos.estadao.com.br/cidades/para-ondevai-sao-paulo/capitulo-4.php> Acesso em 1 de dezembro de 2016.

Quando questionado sobre o por quê da obra, Salim Maluf colocou: “A obra que
hoje inauguramos tem o objetivo de servir ao paulistano, de lhe tornar mais fácil o
acesso ao trabalho e a volta ao lar, a visita ao amigo, a ida ao templo e ao cinema, aos
locais de cultura e lazer, de libertá-lo das frustrações e cansaço a que leva um sistema
viário superado”. O discurso do político estabelece na narrativa de maneira clara quem é
o sujeito “paulistano” a quem se espera servir. Não é um paulistano qualquer mas sim
um sujeito que, em disjunção com a cidade dadas as “frustrações e cansaço”, passaria a
ter, mediante a ereção da via, uma possibilidade de conjunção com a cidade e sua
aparelhagem cultural e de lazer. Em outras palavras, o sujeito que interessa à cidade é o
carro, e seu motorista, o sujeito híbrido que circula pela cidade, metade humano, metade
não humano, como pontua Marrone1181.
Era assim mais uma vez marcado na arquitetura da cidade os valores que
debatemos anteriormente: velocidade, exclusão, modernidade e individualismo.
Novamente os traços arquitetônicos da cidade reafirmam o que vinha sendo enunciado a
exaustão: não há desejo de estabelecer dinâmicas que propiciem praticas de vida de
convivência que se traduzam em regimes de ajustamento. A cidade tenta, apoiada no
1181

MARRONE, Gianfranco. Semiótica da cidade: corpos, espaços, tecnologias. Gáláxia, n. 29, p.28-42,
Jun. 2015, p.30.
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isolamento dos sujeitos, estabelecer as interações da mobilidade urbana pautadas
sempre nos regimes de programação. Como nos coloca Landowski

1182

, “na

programação, os parceiros implicados no processo interativo têm o estatuto de simples
co-incidentes mais do que verdadeiros inter-actantes”. Sendo assim, ao estabelecer
espaços reincidentes de isolamento figurativo, faz-se com que os sujeitos da narrativa da
mobilidade urbana de São Paulo – os paulistanos, aparelhados ou não de seus
respectivos meios de transporte – não tenham oportunidades de interagir e se ajustar uns
aos outros. Isso porque, interagir significa reconhecer o outro também como sujeito,
dado que a interação em regime de ajustamento só ocorre entre iguais. No entanto, os
percursos de São Paulo demarcam espaços que exprimem a desigualdade de forças entre
seus sujeitos, o que realimenta o desejo de estar ao lado do mais forte.
A construção de um pontilhão que divide a cidade, marcando figurativamente –
e concretamente – os traços de seu centro, eleva topologicamente aquilo que lhe é mais
caro e o faz ver para os moradores e visitantes da cidade. Ao mesmo tempo, esconde
seus sujeitos indesejados nas sombras de uma enorme linha de concreto.
O espaço do automóvel fica topológica, e simbolicamente, acima dos demais.
Estabeleceu-se em pleno centro de São Paulo uma enorme linha de ligação entre
determinados espaços da cidade, mas cujo destinatário era composto apenas por um
pequeno grupo: os motoristas de veículos particulares. Investiu-se mais uma vez em um
espaço público cujo sentido de impermanência e dissociação do meio prevalecia e do
qual era impossível fazer parte sem a peça fundamental. O carro foi assim, protegido da
necessidade de convivência com os demais, sendo poupado, inclusive, das
programações que fazem parte dos programas narrativos de outros sujeitos: os faróis,
faixas de pedestre, áreas de redução de velocidade, etc. Sujeito dono de si o automóvel
teve um espaço cravado em uma das áreas fundamentais da cidade que mais uma vez
lhe afirmava sua importância e lhe permitia estabelecer caminhos cada vez mais
independentes e isolados dos demais.
Se observarmos essa dinâmica que se estabeleceu com a edificação do elevado
pensando nos regimes de visibilidade de Landowski1183, assim como fizemos ao analisar
o automóvel per se e suas possibilidades de interação com a urbe, podemos depreender

1182

LANDOWSKI, Eric. Interações Arriscadas. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2014, p.97.
LANDOWSKI, Eric. A sociedade refletida: ensaios de sociossemiótica. São Paulo: EDUC/301
Pontes, 1992.
1183
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com maior detalhe como esses sujeitos são postos em posições distintas de evidência.
Colocando-nos como observadores da narrativa que se estabelece a partir dos
enunciados do destinador público municipal, temos: Em uma primeira posição, os
carros (junto a seus motoristas) postos ao centro da cidade, rente aos edifícios e acima
de toda a movimentação do centro de São Paulo. Carros que vão e vem em uma
longínqua via onde só eles existem. A partir do quadrado semiótico estabelecido por
Landowski (fig.5), poderíamos inferir que esses automóveis estariam em uma posição
de “ostentação”, desejando serem vistos por todos. Ao mesmo tempo, sob essa
perspectiva cabe agrupar os demais sujeitos – pedestres, ciclistas, usuários da frota de
ônibus, moradores da região (e principalmente dos edifícios das Avenidas onde a obra
era situada) – em uma mesma posição, de “pudor”, um querer-não-ser-visto. Esse
querer, no entanto, se dá a partir do destinador público, que é aquele que estabelece as
estruturas para fazer-ver uns enquanto faz-não-serem-vistos outros. Poderíamos assim
reinterpretar tal quadrado trabalhando os contrários querer-ser-visto versus querer-nãoser-visto como querer-que-sejam-vistos versus querer-que-não-sejam-vistos, o que mais
uma vez nos evidencia as preferencias nas escolhas enunciativas da cidade.
Figura 5: Regimes de visibilidade segundo Landowski, 1992.

Fonte: Landowski, 1992. Elaboração gráfica da autora.

A instituição do Minhocão marcou também o início da degradação da região
central da cidade. A proximidade com os prédios do local fez com que a qualidade de
vida daqueles que moravam ali fosse profundamente afetada: ruído, poluição sonora e
visual, eram apenas alguns dos problemas que surgiram para os moradores a partir do
momento em que começou a ser erguido.
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Anteriormente a sua inauguração, o elevado e sua centralidade davam a ver
problemas sociais já existentes na cidade, mas que talvez ficassem diluídos em outros
espaços do centro. Criava-se ali, em plena Avenida São João, um local que denotava
claramente quem eram os sujeitos que mereciam investimento na cidade e quem eram
aqueles que seriam relegados às margens. Embaixo dessa estrutura passava a existir um
enorme espaço vazio que exercia apenas a função de dar suporte à grande via. Com a
sombra e proteção às chuvas, a marquise tornava-se também um espaço ideal para
abrigo de pedestres e moradores de rua. Tanto que mesmo antes da inauguração oficial
da obra, a imprensa já noticiava a respeito dos novos moradores da região de maneira
fortemente negativa (fig. 6).
Figura 6 – Página do jornal O Estado de São Paulo de 14 de janeiro de 1971

Fonte: Acervo de O Estado de São Paulo.
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O artigo de O Estado de São Paulo posicionava-se claramente contrário a
ocupação daquele espaço pelos moradores de rua. Ao referir-se a eles como “a
população marginalizada” ou “famílias dormindo sob o teto de concreto, na maior
promiscuidade”, o enunciador deixava claro que aquele espaço não pertencia àqueles
sujeitos, fosse acima ou abaixo da ponte. Mais do que isso, o texto explicitava que, além
de não serem bem vindas, as tais famílias seriam retiradas dos arredores do Minhocão
no dia de sua inauguração, quando ocorreria uma grande festa para comemorar a
abertura da via elevada. A composição do enunciado deixa também de lado a existência
de um dos principais problemas que advieram desse novo componente da cidade, a
perturbação da vida dos moradores dos prédios que se situavam bem ao lado do
Elevado, como se pode ver (fig.6), para enfatizar somente o problema dos moradores de
rua.
Figura 7 – Perspectiva do Minhocão em 2010.

Na foto acima é possível observar a proximidade física entre os edifícios e a via.
Fonte: O Estado de São Paulo. Disponível em: <http://infograficos.estadao.com.br/cidades/paraonde-vai-sao-paulo/capitulo-4.php> Acesso em 1 de dezembro de 2016.

A via para o carro é topologicamente, divisora do espaço de moradia e sujeito
presente no mesmo. Constrói-se pois, um monumento que corta e cinde o centro da
cidade de modo radical e estabelece forçosamente outras práticas de vida que passam a
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acontecer ao redor de sua estrutura. Depois, trama-se uma narrativa na qual, aqueles que
foram justamente responsáveis por essa transformação, tornam-se heróis e são capazes
de proteger os novos “indefesos”, pressionados pela violência externa ao espaço ocluso
dos automóveis.
O automóvel adquire aqui, portanto, dois papéis, de agente transformador da
arquitetura da cidade, fazendo a ser de uma maneira e não de outra, sob a aquiescência e
suporte do destinador público, no caso, a prefeitura da cidade. Em um segundo
momento, sob um outro percurso narrativo, esse mesmo sujeito é construído como
herói, a solução para problemas como a falta de segurança, e a ausência de
possibilidades eficientes de deslocamento pelo espaço. Vejamos agora, os
desdobramentos da implementação dessa obra.

3 De solução a problema

O Minhocão estabeleceu-se ao longo dos anos como um ponto de discórdia na
cidade no qual os problemas urbanos se concentravam e se evidenciavam: precarização
da moradia, desvalorização do centro e dos espaços públicos, poluição visual, sonora e
ambiental, apagamento dos moradores de rua, entre tantos outros. Mesmo entre os
moradores da região, em especial aqueles habitantes dos prédios que circundam o
elevado, as opiniões se divergem. De uma maneira ou de outra, o que foi percebido com
clareza ao longo dos anos é que a obra é vista como um problema, uma disfunção na, e
pela, cidade.
Em 1974, poucos anos depois de sua edificação, foi proposto pela então
prefeitura da cidade, sob a gestão de Miguel Colassuono, que as colunas de sustentação
fizessem parte de um projeto de intervenções artísticas em monumentos urbanos da
cidade. Com isso, seriam pintadas com triângulos e losangos, numa tentativa de
ressignificar e valorizar aquele espaço cinza e escuro que havia sido introduzido ali.
Antes mesmo da sanção positiva da cidade de certas intervenções artísticas urbanas, tal
qual foi o caso do grafite na gestão de Fernando Haddad entre 2012 e 2016, se propunha
já na década de 70 que um dos grandes marcos do ideal rodoviarista na cidade fosse
visualmente transformado a partir da arte “para melhor utilizar e valorizar a cidade”. A
repercussão da ideia foi pouco comentada posteriormente, contudo, já havia ali traços
de uma tentativa de reconciliação entre a obra de concreto com a cidade perante a qual
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se impunha com sua força, solidez e impenetrabilidade. Em algum momento houve
então uma intencionalidade de fazer com que os sujeitos ocultos nas sombras da
marquise tivessem abaixo dela um espaço de contemplação.
Apenas cinco anos após sua inauguração, em 1976, os conflitos com os
moradores do entorno começavam a se tornar mais pungentes o que fez com que a via,
mediante um abaixo assinado dos habitantes, começasse a ser fechada para os
automóveis no período das 22h às 6h numa tentativa de minimizar os danos, ao menos
no período da noite. A esfera da moradia esforçava-se para retomar seu espaço. Ao
mesmo tempo, cada vez mais a população que havia feito da passarela teto para seu
lugar de moradia se adensava e transformava as práticas daquele local.
Em 1989 a então prefeita Luiza Erundina determinou a expansão desse horário
de fechamento, incluindo então os domingos e feriados para utilização para o lazer da
população. Foi ela também a primeira a propor que a obra fosse demolida, por entendela como um dos grandes fatores que colaboraram para a degradação e desvalorização do
centro da cidade. Desde a instalação da via, os moradores da região têm que conviver
com a poluição visual, sonora e ambiental decorrente da quantidade de veículos que
trafegam durante o dia no local. Com isso, muitos fazem uso de cortinas e janelas antiruído, como maneira de tentarem reestabelecer um distanciamento do mundo externo
dentro de suas próprias casas, permitindo um espaço de privacidade minimamente mais
controlado.
O processo de fechamento do elevado para os carros se desdobrou ao longo dos
anos e culminou na Lei nº 12.152 de 1996, que estabelece a interrupção da circulação de
veículos na via todos os domingos, feriados e durante a semana das 21h30 às 6h30.
Fechar o minhocão em determinados horários não é necessariamente reconhecer o
possível erro por parte dos destinadores públicos em construir uma obra de tal porte sem
reconhecer a vida e as práticas que existiam previamente naquele local.
Esse mesmo fechamento, contudo, estabeleceu ali novas usos para o espaço que
se transformaram ao longo dos anos em distintas práticas de vida da população. A
ausência de espaços públicos para disfrute na região fez com que o viaduto fosse aos
poucos apropriado como área de lazer nos momentos de seu fechamento. Nas noites
tornava-se comum observar os moradores utilizando as quatro pistas como lugar para
caminhada, prática de esportes, passeio com animais domésticos, entre outros.
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Ao longo dos anos diversas outras propostas surgiram com o intuito de
minimizar o impacto da obra ou até de derrubá-la. O antigo Elevado Costa e Silva surge
reiteradamente nas propostas eleitorais sob a forma de diversos discursos,
predominantemente criticando-o. Há mais de quarenta anos de pé o Minhocão é ainda
fruto de discórdia no que diz respeito ao seu futuro, contudo, resiste como um enorme
emblema da lógica rodoviarista do país na cidade e se reelabora ano após ano enquanto
alternativa de local de lazer da população, carente de lugares mais apropriados ou
planejados desde o início para o seu disfrute.

4 Presente e futuro

Podemos, a partir da explanação da historia e dos componentes desse cenário
que foi constituído com a implementação da via elevada, depreender a problemática que
se instala ali e, discriminar, o que interessa ao nosso objeto de pesquisa. A dificuldade
de ressignificar espaços públicos que são destinados aos automóveis bem como o
aumento da visibilidade de movimentos contrários a lógica automobilística vigente na
cidade. Ao longo dos anos o Minhocão se reafirmou como espaço de conflito e de
visibilidade dos embates existentes na cidade daqueles que lutam por valores distintos.
Hoje, em seu entorno habitam aproximadamente 230 mil pessoas1184.
As mudanças que ocorreram no Minhocão e as propostas que hoje o circundam
retratam também a transformação recente pela qual a cidade de São Paulo tem passado,
especialmente no período de 2012 a 2016 sob a gestão de Fernando Haddad. O Plano
Diretor de sua gestão, sancionado em julho de 2014, e sob o qual nos aprofundaremos
mais a frente, institui que o Minhocão será gradualmente desativado. Se isso será feito
via demolição ou instituição de um parque no local, foi uma decisão não tomada
naquele documento. Em complementariedade ao plano diretor, é elaborado um Projeto
de Lei específico, PL00022/15, que determina a ampliação do horário de fechamento
para veículos do elevado, passando a ser aberto para a população por 24 horas aos
sábados, domingos e feriados, além de manter o fechamento noturno que já havia sido
estabelecido.

1184

ESPECIAL
Minhocão.
Câmara
Municipal
de
São
Paulo.
Disponível
<http://www.camara.sp.gov.br/especial-minhocao/> Acesso em 10 de dezembro de 2016.

em:
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Em agosto do mesmo ano foi inaugurada a ciclovia abaixo da via, que liga a
praça Roosevelt (centro) ao Terminal Barra Funda (zona oeste). Tal como em outros
pontos da cidade, a implementação da ciclovia no local sofreu fortes críticas,
principalmente por reduzir o espaço para pedestres em uma área onde esse já era
escasso. Na imagem a seguir (fig.8) podemos observar com maior precisão como, desde
então, os espaços sob e sobre o Minhocão são distribuídos entre os diversos sujeitos que
circulam por aquela área: carros, ônibus, bicicletas e pedestres (as motos também são
presentes nas vias, mas não são contabilizadas na distribuição da área).
Figura 8 – Divisão entre do espaço no elevado e abaixo entre os distintos sujeitos da mobilidade
urbana.

Fonte: Companhia de Engenharia de Tráfego.
Disponível em: <http://infograficos.estadao.com.br/cidades/para-onde-vai-sao-paulo/capitulo4.php> Acesso em 2 de janeiro de 2017.

Ainda que tenha sido construída uma ciclovia em ambos os lados da coluna, é
notada a falta de espaço para os demais sujeitos e a priorização do espaço para os
automóveis, que não só dominam por completo o espaço superior, mas também
possuem uma área para si sob o viaduto.
Foi também sob a gestão do prefeito que foi votado o projeto que mudou o nome
do viaduto de Elevado Costa e Silva para Elevado João Goulart. Sancionada em 25 de
julho de 2016, a mudança fazia parte de uma programa da Secretaria de Direitos
Humanos e Cidadania de São Paulo cuja proposta é alterar o nome das vias da cidade
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que fazem alusão ou homenageiam pessoas vinculadas a repressão do regime militar,
projeto esse intitulado Ruas da Memória1185. João Goulart foi justamente o presidente
deposto no golpe de 1964, data da instauração da ditadura militar no país.
Simbolicamente, foi aqui escolhido para renomear o elevado em um momento em que a
cidade de São Paulo, e também o Minhocão, passava por uma fase de tentativas de
redefinições e ressignificações do espaço. A medida foi comemorada por uns,
contestada por outros, como foi o caso do responsável pelo projeto do elevado, Paulo
Maluf. O ex-prefeito de São Paulo declarou em entrevista que a mudança de nome do
minhocão seria “preconceituosa” e que, a seu ver, todas as personalidades de São Paulo
e do Brasil são dignas de homenagem. A despeito das crenças políticas de cada um, a
substituição de um nome por outro reitera a prática de reescritura por apagamento da
cidade que se repete ao longo dos anos e que parece conduzir a um esquecimento de sua
história, ou ser índice de uma negação de seu passado. Essas escolhas e substituições
semânticas são importantes para que entendamos os movimentos enunciativos da
cidade, e como, as estruturas que dão suporte ao automóvel são centrais na compreensão
das dinâmicas discursivas da cidade. Versar sobre o Minhocão não é, portanto, apenas
atualizar-se sobre a complexidade de sua história, mas é também entender como,
metonimicamente, aquele espaço representa todo um conjunto de valores altamente
significativos que podem ser desdobrados às demais partes da cidade.
Nessa conjuntura, observou-se uma multiplicidade de movimentos que usam as
Avenidas suspensas como palco para se fazerem ver, pela cidade, pelo poder público,
pelos habitantes e passantes do local. No que diz respeito a estrutura em si e seu futuro,
o debate gira primordialmente em torno de três grupos da sociedade civil organizada
que apresentam propostas estruturalmente distintas, dois que propõem a derrubada do
elevado, chamados SP sem Minhocão e Movimento desmonte do Minhocão, e outro que
defende que a estrutura seja mantida e seu uso prático seja completamente
ressignificado, transformando-o num parque linear, conhecido por Associação Parque
Minhocão. Surgidos na última década, os três movimentos têm se organizado para
defender as saídas que julgam mais adequadas para o problema que a existência do
elevado instituiu desde a sua construção. Não nos cabe aqui nos debruçar sobre os
detalhes da formação desses grupos, o que nos interessa é entender como as
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Informação do próprio site da prefeitura. Disponível em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/noticias/?p=199764> Acesso em 2
de janeiro de 2017.
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possibilidades para o futuro do viaduto, em diálogo com as escolhas feitas pelo poder
público, marcam valores particulares no que diz respeito ao nosso objeto de pesquisa.
A proposta de demolição do elevado levantada pelos dois grupos previamente
citadas, bem como por prefeitos anteriores da cidade, como foi o caso de Luiza
Erundina no início dos anos 90 e Gilberto Kassab em 2010 nos parece a medida mais
radical diante da questão. Aqueles que a defendem costumam se referir ao Minhocão
como “cicatriz urbana” e alegar que transformar suas funções seria apenas uma maneira
de reiterar a lógica rodoviarista firmada em sua edificação. Em 2014 o Instituto
Datafolha publicou uma pesquisa apontando que apenas sete por cento da população da
cidade desejava que a estrutura fosse completamente demolida. Percebemos que, ainda
que a obra tenha sido tomada como um enorme incômodo para aqueles que habitavam
ali na década de 70, de certa maneira hoje é tida como parte integrante e significante da
paisagem da cidade. Mais do que apenas o monumento que cingiu o centro da cidade,
tornou-se aparelho de lazer e parte da paisagem entre os prédios e acima da Avenida.
Na outra ponta se colocam os favoráveis a transformação da via em um parque
urbano linear, nos moldes do que foi feito em outros países, como é o caso do High
Line, em Nova Iorque e o Promenade Plantée1186, em Paris. Na prática isso significaria
também desativar a via para os carros, porém, ao invés de remove-la por completo da
paisagem, o local seria redesenhado para exercer exclusivamente uma função que já
exerce parcialmente, ser um lugar de pausa e lazer da população paulistana. Aqui, a
temática da desaceleração, contrária àquilo que observamos até então nas análises que
fizemos sobre os elementos constitutivos da cidade, surge com maior força. Uma das
grandes questões que se põe em xeque no que diz respeito a essa segunda proposta, é a
necessidade de manter uma estrutura como a do elevado para que se institua um parque
urbano. Novamente, o espaço para o carro se reafirma como local de peso na cidade. A
ausência de aparelhagem pública para usos diversos é tanta que novamente, tal como na
23 de maio, é o local do carro que precisa ser tomado para se estabelecer outros usos.
Aqueles que defendem a retirada completa dos eixos de concreto das Avenidas
São João e General Olímpio da Silveira advogam justamente contra o mantimento de
1186

High Line é um parque urbano linear aberto em 2006 em Nova Iorque em um espaço antes ocupado
por uma linha de trem que conectava o distrito industrial de Manhattan à cidade, por onde eram
carregados mercadorias e bens diversos.
O Promenade Plantée é também um parque urbano sob uma desativada linha ferroviária de Paris e foi
aberto à população em 1993. Abaixo do parque, nos arcos que antes sustentavam a estrutura de trem,
encontram-se hoje lojas diversas. Ambos os parques tornaram-se reconhecidas atrações turísticas das
metrópoles em questão.
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uma estrutura cuja força simbólica – tanto das ideias desenvolvimentistas que
culminaram num rodoviarismo extremo, quanto da homenagem a um ditador brasileiro
– é tanta, que somente a sua exclusão total seria suficiente para retomar aquele espaço e
repensá-lo de outra maneira.
A necessidade de ressignificação é cada vez mais evidente, e tem se mostrado
com mais frequência diante do passar dos anos. De modo que em 2013 foi realizada
nos pilares de sua estrutura uma exposição nomeada Projeto Giganto. Na oportunidade,
foram instaladas nas vigas fotos em branco e preto em tamanho hiperdimensionado de
moradores da região (fig. 9a, 9b, 9c e 9d).
Figuras 9a, 9b, 9c e 9d – Projeto Giganto, sob o Minhocão.

Fotografias retiradas do site do Projeto Giganto sob o Minhocão onde é possível ver quatro retratos
distintos em momentos de interação com os sujeitos da cidade, em sentido horário: com os carros
passando em alta velocidade, ao lado dos ônibus, com carros e morador de rua coberto, com pedestres e
bicicleta.
Fonte: Site do Projeto Giganto. Disponível em: <http://projetogiganto.com.br/> Acesso em 1 de janeiro
de 2017.

Plasmadas nas vigas que suportam todo o peso da longa Avenida elevada, os
retratos dos moradores chamam a atenção do enunciatário por seu tamanho, exagerado,
contudo proporcional à magnitude da edificação. A fotógrafa brasileira Raquel Brust
enfatizou os contrastes entre tons de cinza e branco, dando profundidade e densidade às
expressões dos sujeitos-narradores que estabelecem o enunciado. A escolha cromática,
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que reitera a ausência de cores do viaduto, para figurativizar os moradores retratados na
obra de arte, põe em pauta a invisibilidade desses sujeitos, esquecidos desde a
construção da via, escondidos atrás das cortinas empoeiradas de seus apartamentos,
excluídos repetidamente dessa narrativa. Não por acaso, são postos nos eixos de
sustentação da Avenida, semanticamente, são esses mesmos sujeitos que, ao terem seu
espaço de moradia invadido pela presença do viaduto, amparam, com suas próprias
vidas, a permanência do Minhocão. Os olhares e expressões dos personagens ali
retratados, tampouco expressam qualquer tipo de emoção positiva, pelo contrário, seu
rostos em estado de tensão, desforizados, reproduzindo a mesma dinâmica que foi
estabelecida ao longo dos anos. Esse jogo de visibilidades, ou esses jogos óticos,
exemplificam as lacunas nos discursos de São Paulo. Na terceira foto (Figura 9c) do
projeto, por exemplo, podemos contemplar o retrato de uma das moradoras escolhidas
para serem representadas, olhando para cima, para o Elevado. O primeiro plano da foto,
entretanto, põe em evidencia um outro morador do local, que, sob as cobertas de pano e
a cobertura de asfalto, ainda é invisível por aqueles que dialogam com esse sujeito
paulistano, o Minhocão.
No próprio site do trabalho Giganto, encontram-se as seguintes declarações a
seu respeito: “Há uma ruptura na rotina e instantes de poesia são inseridos na vida das
pessoas que caminham míopes pelas ruas”, e ainda, “é inserido como um alerta de que
há complexidade em cada unidade, que há uma família em cada janela, de que cada um
é único e merece atenção”. Nesse sentido, cabe retomar a teoria desenvolvida por
Algirdas Julien Greimas em Da imperfeição1187, que nos coloca o desafio de pensar na
apreensão das qualidades sensíveis do mundo e nas possibilidades de vivenciar
experiências estéticas no cotidiano, especialmente a partir de momentos que denomina
como “fraturas”. Com o desenvolvimento de uma teoria que amplia a percepção dos
semioticistas para as qualidades estésicas do mundo em que estão inseridos e propõe
que analisemos os textos ao nosso redor também com nossos corpos – e todos os seus
sentidos – Greimas possibilita que olhemos para narrativas que extrapolam o mero
encontro de sujeitos com seus objetos de valor, mas que estabelecem entre esses dois
actantes uma ligação muito mais profunda.

1187

GREIMAS, Algirdas Julien. Da Imperfeição. Pref. e Trad. Ana Claudia de Oliveira. São Paulo:
Hacker, 2002;

Anais Eletrônicos . 747

Essa tentativa de atribuir outros valores a uma obra que até então se colocava
predominantemente como um incômodo para a cidade, evidencia uma tentativa clara, ou
uma necessidade pungente, de ressignificar os espaços cuja funcionalidade era restrita a
apenas um grande sujeito: o automóvel. Assumir as cores e características da construção
para retoma-las de maneira a tentar estabelecer novos valores para um mesmo espaço
dão a ver essas incoerências da cidade de São Paulo, que, enquanto sujeito, por vezes
estabelece discursos que hesitam em se afirmar de uma maneira ou de outra e acabam
tentando criar artifícios de transformação estética que nem sempre se homologam
enquanto novos valores.
As manifestações artísticas e estéticas também podem ser observadas mais
acima, topologicamente. Sobre o Minhocão e nos prédios que o circundam, tem se
observado cada vez mais novas práticas que se instauram e mudanças plásticas, ora
partindo de enunciadores públicos, ora de enunciadores “espontâneos” independentes.
Além das práticas rotineiras de lazer dos moradores da região que começaram a ser
instauradas desde o momento de seu primeiro fechamento, inicialmente apenas noturno,
destacamos aqui algumas das manifestações que julgamos serem interessantes para
enriquecer o debate sobre essa tentativa de mudança de enunciado que vamos aos
poucos identificando.
É o caso do Grupo Esparrama, coletivo paulistano de teatro, que se apresenta
desde de novembro de 2013 na janela do Edifício São Benedito, um dos prédios que
cercam o Minhocão (figs. 10a, 10b e 10c).
Figuras 10a, 10b e 10c – Esparrama pela janela
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Grupo Esparrama frente ao público em domingo de 2016 no Minhocão; detalhe da janela no momento da
apresentação do grupo; perspectiva geral do prédio onde o grupo se apresenta, junto ao Minhocão e ao
público.
Fonte: Página do Facebook do grupo. Disponível em: <https://www.facebook.com/grupoesparrama/>
Acesso em 3 de janeiro de 2017.

Com a proposta de reocupar o espaço público, o grupo encontrou uma maneira
de aproveitar de um espaço disponível para estabelecer práticas que caracterizam uma
vida cultural que outrem existia naquela região. O foco visual deixa de ser a via elevada
e é redirecionado para as janelas azuis do prédio, que, aos domingos, emoldura os
espetáculos que são apresentados ali. Acabado o espetáculo, fecham-se as janelas o
público volta a tomar seu caminho. Nesse contexto o Elevado – tamanha sua
proximidade com as janelas do edifício – deixa momentaneamente de ser palco para
tornar-se plateia, os apartamentos tornam-se sujeitos que demandam visibilidade.
Também plasticamente os arredores do Elevado João Goulart tem se reinventado
e a homogeneidade preta e branca que se percebia nos elementos que compunham a
paisagem até há poucos anos atrás vêm sendo modificados. Foi ali que, em 2013, houve
o primeiro chamamento público para a instalação de jardins verticais na cidade
denominado Corredor Verde. Com o objetivo de diminuir o ruído e absorver parte da
poluição, a proposta da prefeitura convocou empresas privadas a minimizar danos feitos
a áreas verdes a partir dessas intervenções urbanas. De tal maneira que hoje, ao andar
pelo elevado encontra-se um enorme paredão coberto de plantas, que esconde o cinza
que antes existia ali (fig.11).
Figura 11 – Jardim vertical no Minhocão
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Jardim vertical instalado em parede de prédio ao lado do Minhocão. Fonte: Prefeitura de São Paulo.
Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/noticias/?p=215573>
Acesso em 2 de janeiro de 2017.

Um processo similar ocorre com as paredes que são grafitadas no local. A cada
visita realizada ao Minhocão, observou-se um crescimento significativo na quantidade
de novos grafites nas paredes dos prédios, no asfalto do chão, e nos beirais da Avenida.
Esses elementos plásticos têm sido incorporados à figura do Elevado e
transformado os efeitos de sentido do lugar. Ao marcar a paisagem com novas cores,
formas e materiais, bem como com novas práticas, a paisagem vai sendo alterada e
novos destinadores e destinatários vão estabelecendo seu espaço. A via parece assim,
construir traços de resistência à logica instaurada por aquela enorme edificação cinza de
concreto, e estabelecer novas narrativas, das quais sujeitos não motorizados começam a
ter também protagonismo.
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As escapatórias nas narrativas urbanas:
Arcos do Bixiga como espaço de encenação de polêmicas

Escapes in urban narratives: Arcos do Bixiga as a space for staging polemics
Resumo: Localizados na Av. 23 de Maio, local de grande circulação e visibilidade em São Paulo, os
Arcos do Bixiga são um patrimônio público carregado de sentidos pelos modos de interação com a
cidade. A presença de grafites, autorizados pela Prefeitura de São Paulo, bem como outras intervenções
não autorizadas nos arcos incendiou um debate e acirrou as polêmicas em torno não apenas do grafite
como expressão artística, como também dos usos e reusos dos espaços da cidade. Abordando as
expressões murais de uma perspectiva semiótica greimasiana, vemos que o objeto de valor buscado pelos
diversos grupos sociais que deixam suas marcas sobre os arcos parece ser um só: a notoriedade. Nas
sobreposições das várias expressões murais, a plasticidade dos Arcos do Bixiga dá a ver as disputas entre
grupos sociais e o patrimônio público torna-se palco de encenação das polêmicas entre os sujeitos e seus
antissujeitos – prefeitura e população, grafiteiros e pixadores.
Palavras-Chave: Patrimônio público. Expressões murais. Polêmica.
Abstract: Located on 23 de Maio Avenue, a place of great circulation and visibility in São Paulo, the
Bixiga Arches (Arcos do Bixiga) are a public patrimony loaded with meanings by its interactions to the
city. The presence of graffiti, authorized by the City hall of São Paulo, as well as other unauthorized
interventions in the arches started a debate and aroused controversies about not only graffiti as an artistic
expression, but also about the uses and reuses of the city space. By approaching the mural expressions in
a semiotic perspective, we find that the object of value sought by the various social groups that leave their
marks on the arches seems to be one: notoriety. In the overlapping of the various mural expressions, the
plasticity of the Bixiga Arches shows us the disputes between social groups. The public patrimony
becomes then the stage for polemics between subjects and their anti-subjects – City hall and population,
graffiti artists and pixadores.
Keywords: Public patrimony. Mural expressions. Polemics.

1. A noção de patrimônio e as expressões murais em São Paulo

Um santuário milenar é destruído. Uma obra de arte renasce após ficar submersa
mais de 12 horas em uma inundação. Um patrimônio tombado é moldura para diversos
grafites. Por trás das manchetes, há o interesse privado em detrimento do interesse
público, os crimes de guerra, a preocupação com o bem coletivo e com a não extinção.
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A noção de patrimônio, seja ele material ou imaterial, vem se desenvolvendo à medida
que a humanidade se desenvolve também. É um conceito não estático e cultural:
religioso, geográfico, social, político, histórico e econômico.
Se antes o patrimônio material, mais precisamente joias, obras de arte e
mobiliário, eram reservados a uma minoria, a partir da Revolução Francesa observou-se
uma abertura desses porões déspotas para a construção do que se entenderia por bem
coletivo. E pouco a pouco foi-se entendendo que a noção de patrimônio perpassava o
tangível, o concreto: monumentos, prédios, igrejas, obras de arte etc. Patrimônio é
compreendido hoje também pelo intangível, mas sensível: celebrações, saberes, lugares,
formas de expressão.
A partir de então diferentes lugares e sociedades passaram a administrar seus
próprios patrimônios à sua maneira, mas vigiados por órgãos reguladores em também
diferentes esferas: mundial, nacional, estadual, municipal. Mas estariam os órgãos
reguladores sempre sincronizados quanto aos usos, práticas e processos de reescritura
dos patrimônios? E a população: como ela é construtora de sentido frente a um bem que
é também seu?
Um movimento que se observa, sobretudo na cidade de São Paulo, é o uso dos
patrimônios públicos como suporte para algo que se quer mostrar. Fatores como a
monumentalidade, a visibilidade, a materialidade, a espacialidade, o valor simbólico e a
historicidade são características que atraem, de uma forma ou de outra, a esses bens. E
sobre as superfícies dos monumentos e construções históricas percebemos a presença do
que nomeamos de expressões murais, ou seja, o grafite, o lambe-lambe, a pichação, e
ainda a pixação, como se verá na distinção empregada pelos destinadores ou teóricos,
entre outras manifestações.
Vistas nos patrimônios materiais de São Paulo com interações as mais diversas,
de maneira mais ou menos breve, com a permissão ou não dos destinadores fortes, as
expressões murais são geradoras de sentido dentro da dinâmica da cidade e também
para os grupos envolvidos: gestores, grafiteiros, pichadores e pixadores, habitantes da
metrópole, visitantes, o sujeito comum e o parcial. Por que aqui, no monumento, e não
lá, em um muro qualquer? Por que aqui, numa construção secular, e não lá, em uma sala
de museu? O patrimônio público material, para ser intitulado como tal, deve apresentar
uma importância – artística, histórica, científica, paisagística, arqueológica –
excepcional ao interesse público, sancionado positivamente por um grupo de
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especialistas delegados pela união, pelo estado e/ou pelo município. Desse modo, o
patrimônio público material carrega em si o símbolo do poder público, e as
intervenções, autorizadas ou não, sobre ele ressignificam a paisagem e a alma da cidade
e, consequentemente, dos cidadãos.
A intervenção sobre um monumento, ou outro bem patrimonial qualquer,
compreende discursos sobrepostos, os quais imprimem valores uns aos outros. A
semiótica greimasiana, nascida da antropologia e da linguística, debruça-se sobre os
efeitos de sentido produzidos pelo e para o homem. Estudar as marcas deixadas no
patrimônio público, portanto, é uma forma de conhecer a cidade vivida uma vez que por
meio delas a crítica social é exposta, gerando novas experiências a serem praticadas,
vividas e sentidas.
Nessa perspectiva, escolhemos um patrimônio público material da cidade de São
Paulo, os Arcos do Bixiga, alvo de intervenções consecutivas. Localizados na Av. 23 de
Maio, local de grande circulação e, portanto, de grande visibilidade, os arcos são
carregados de sentido pelos modos de presença e de interação com a cidade vivida.
Também conhecidos como os Arcos do Jânio, em sua forma mais popular, esse
conjunto arquitetônico foi tombado em 2002 e deve, desde então, ser preservado
obedecendo integralmente aos regimentos da lei de tombamento (Fig. 1).
Figura 1 – Arcos do Bixiga em 2009

Os Arcos do Bixiga tombados pelo CONPRESP totalmente restaurados entre os eixos de interligação
com a Av. 23 de Maio. Fonte: Daniel Souza Lima/Mapio.net.
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Mas uma ação da Prefeitura da Cidade de São Paulo, no final de 2014, colocou
os Arcos do Bixiga em evidência, uma vez que a mesma autorizou o uso das paredes
internas dos arcos como suporte para manifestações artísticas, em uma grande ação que
reuniu cerca de duzentos artistas na Av. 23 de Maio para lá deixarem suas marcas.
Assim, boa parte dos grafites que são vistos hoje ao longo dessa via é fruto dessa ação
da prefeitura (Fig. 2).
Figura 2 – Paredes dos arcos sendo grafitadas em 1º de fevereiro de 2015

Imagem dos Arcos do Bixiga sendo grafitados com autorização da Prefeitura. Fonte: Heloisa
Ballarini/SECOM Prefeitura de São Paulo.

Ainda, a presença do grafite nos Arcos do Bixiga incendiou um debate e acirrou
as polêmicas em torno não apenas do grafite como expressão artística, como também
dos usos e reusos dos espaços da cidade, sejam eles tombados ou não.
À medida que o corredor norte-sul da cidade é percorrido, a obra arquitetônica,
agora com uma nova roupagem, causa nos passantes um impacto sensorial, acionado
primeiramente pelo visual, diferente de outrora.
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A partir das intervenções autorizadas dos grafites, muitas outras intervenções
não autorizadas, como as pichações, por exemplo, surgiram a elas sobrepostas, dando a
ver uma polêmica entre os diferentes destinadores que disputam a visibilidade urbana.
Seriam os grafiteiros, autorizados e patrocinados pela Prefeitura de São Paulo
para agir sobre os arcos, meros delegados desse poder público? E os pichadores, que
sobrepõem sua ação àquela dos grafiteiros, estariam propondo um enfrentamento e uma
disputa pela visibilidade? Quais são os efeitos de sentido gerados nos habitantes ao
estabelecerem contato direto com esse patrimônio agora reescrito?
Em seus desenvolvimentos teóricos, Greimas nos indica caminhos para
explorarmos os sentidos engendrados a partir das polêmicas entre esses grupos sociais
que deixam suas marcas sobre os muros da cidade. O destinatário é então convidado a
ver o que, muitas vezes, lhe passa despercebido: as construções e monumentos que são
absorvidos pela rotina, os sujeitos que acabam por tomar a cidade através das suas
expressões visuais.
Assim, as perguntas centrais que norteiam nossa investigação são: (1) quais são
os objetos de valor buscados pelos diversos grupos sociais que deixam suas marcas
sobre as superfícies dos Arcos do Bixiga? (2) De que modo os arcos dão a ver, em sua
plasticidade, as disputas entre esses grupos?
Objetivamos retomar o conceito greimasiano referente à polêmica narrativa para
iluminar os programas narrativos dos diferentes destinadores – grafiteiros, pichadores,
pixadores – e, assim, repensar o modo como as intervenções (autorizadas ou não) sobre
o patrimônio público ressignificam a paisagem da cidade.

2. Breves esclarecimentos sobre o grafite, o picho, o pixo e o grapixo

Cabe aqui, antes de mais, apresentar brevemente alguns esclarecimentos iniciais
quanto aos tipos de expressões artísticas encontradas nos Arcos do Bixiga: o grafite, a
pichação, a pixação e o grapixo, e os significados que esses termos carregam. A mesma
Lei 12.408, sancionada por Dilma Rousseff em 2011, que descriminaliza o grafite
quando devidamente autorizado, proibindo ainda a venda da tinta aerossol spray para
pessoas menores de 18 anos de idade em todo o território nacional, criminaliza a
pichação.
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Diferentemente da pichação, a palavra pixação não consta no dicionário, apenas
no uso dos seus destinadores e destinatários e diz respeito, usualmente, a um estilo
originário de São Paulo. Também, em pesquisas sobre o grafite e em relatos de
grafiteiros, a prática da pixação é apontada como uma etapa inicial do desenvolvimento
estético e do saber-fazer da expressão visual grafite, esse último caracterizado pelo
domínio das técnicas de desenho e das cores1188. A limitação cromática da pixação pode
ainda refletir o poder econômico dos grupos de pixadores, em geral periféricos, que
presentificam suas expressões em locais de grande visibilidade.
Já o grapixo, estética intermediária entre a pixação e o grafite, segundo
Mittmann, seria:
misto de pichação e grafite, porém atua no âmbito da escrita ilegal de tags
influenciada pelas letras dos “pixos”, pintada com rolos de tinta e com duas
ou mais cores. O grapixo vem se firmando como uma subdivisão da escrita
urbana, que na prática flerta tanto com pichadores quanto com grafiteiros,
além de ostentar-se pela sua ilegalidade. Não é raro encontrar alguns
pichadores que hoje já “lançam” seus pixos tanto pela técnica monocromática
da pichação quanto pela colorida maquinação do grapixo. 1189

3. Polêmicas nos Arcos do Bixiga

Edificados originalmente para serem muro de arrimo da Rua Jandaia no final do
século XIX, os Arcos do Bixiga foram encobertos na década de 1930 por casas
construídas para a classe operária. Cinquenta anos depois, com a demolição dessas
moradias que com o passar do tempo viraram cortiços, os arcos foram redescobertos,
restaurados e reintegrados à paisagem urbana, e assim tombados como patrimônio
histórico no ano de 2002.
Os usos e desusos dos arcos desde a sua construção até a liberação para que os
mesmos fossem grafitados, ação essa que ocorreu na gestão do então prefeito Fernando
Haddad em 2014, foram investigados por esse grupo de autores, resultando em uma

1188

Ver: SILVA, Gustavo Lassala. Os tipos gráficos da pichação: desdobramentos visuais. 2007. 91 f.
Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Educação, Arte e História, Universidade Presbiteriana
Mackenzie, São Paulo, 2007; PAIXÃO, Sandro José da., O meio é a paisagem: pixação e grafite como
intervenções em São Paulo, Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação Interunidades em
Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, 2011, p. 95; TAMAN, Paulo. SAMPA
GRAFFITI 12 | Cranio. 11 de setembro de 2011. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=
Uvq1WHtn_PM>. Acesso em: 29 nov. 2016.
1189
MITTMANN, Daniel. O sujeito-pixador: tensões acerca da prática da pichação paulista. Dissertação
(Mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro, 2012, p. 57.
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tipologia de reescrituras que comprova a dinamicidade dos sentidos na paisagem das
grandes cidades, quase sempre envolvida por polêmicas sociais1190.
Nos arcos, a polêmica inicial gerada após a ação da prefeitura se deu,
primeiramente, por aquela construção se tratar de um patrimônio histórico. Como o
CONPRESP – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e
Ambiental da Cidade de São Paulo – autorizou o grafite em um monumento histórico
como aquele? De imediato, discursos contrários foram apresentados na mídia impressa
e digital, como o do arquiteto e professor da FAU/USP Carlos Lemos que, a respeito da
cessão do espaço para os grafiteiros, apontou em publicação de fevereiro de 2015:
A municipalidade poderia, com muito proveito na ambientação urbana, dar a
eles certos muros de fecho e, sobretudo, empenas cegas de edifícios altos
participantes da inteligibilidade da cidade. No entanto, jamais deveria
permitir como suporte dessa arte bens tombados pelo Conpresp, como foi o
caso desse muro dito “do Jânio”.1191

Em defesa do CONPRESP, a presidente da instituição, Nádia Somekh, alegou
que a permissão foi dada justamente para dar visibilidade àquele patrimônio que já
vinha sofrendo pixações ao longo dos anos1192. Os muitos discursos dividiam opiniões e
nesse momento polêmico alguns aproveitaram para denunciar o descaso dos órgãos
responsáveis para com os monumentos históricos espalhados na cidade de São Paulo,
como o total abandono das esculturas em espaços públicos que se apresentam ora
danificadas, ora sem placas de identificação.
Além dessas, outra polêmica logo foi instaurada, dessa vez envolvendo o
grafite realizado no segundo arco mais alto da construção, na posição central do
conjunto. A imagem em questão figuratizava o rosto de um homem, bem centralizado,
que parecia ser o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez (Fig. 3).
Figura 3 – Grafite nos Arcos em 11 de fevereiro de 2015

A tipologia de reescritura encontra-se em: CHEN, L. et al. “Sentidos da visualidade urbana: o grafite
nos Arcos do Bixiga”. In: OLIVEIRA, Ana Claudia de (Org.). Sentido e interação nas práticas:
comunicação, consumo, educação e urbanidade. São Paulo: Estação da Letras e Cores, 2016, p. 378379.
1191
LEMOS, Carlos A. C. Os Arcos do Jânio. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/
read/minhacidade/14.175/5440>. Acesso em: 28 dez. 2016.
1192
SOMEKH, N. Os “arcos do Jânio” e o grafite: valorização ou desrespeito ao patrimônio? Disponível
em: <http://historiahoje.com/os-arcos-do-janio-e-o-grafite-valorizacao-ou-desrespeito-aopatrimonio/>.
Acesso em: 6 jan. 2017.
1190
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Entre duas imagens coloridas, a figura que assemelha-se a Chávez aparece em branco e preto, o que a
destaca das demais. Fonte: Adriano Vizoni/Folhapress.

Em 12 de fevereiro, tal imagem amanheceu com intervenções: tinta vermelha foi
sobreposta em parte do rosto e o desenho de um falo em tinta branca apontava para a
boca do homem. Ainda, próximo ao falo, um texto verbal escrito, também em branco,
com letras de forma e caixa alta, dizia: “É O CHA HUGOCHÁ VÉZ SIM”.
Os elementos do plano da expressão, o falo, a cor vermelha, o verbal escrito,
constroem um efeito de sentido que, juntamente com o ataque ao grafite e, por
conseguinte, aos artistas que o desenvolveram, ali presentificados, e à prefeitura,
responsável por delegar a obra, não poderia ser outro senão o da agressão (Fig. 4).
Poucos dias depois os autores do grafite original inseririam sobre as partes
agredidas da imagem uma tarja vermelha nos olhos, como uma venda, e uma mão preta
tapando simultaneamente a boca e as intervenções, o que encobriu metade do rosto da
figura (Fig. 5)1193. Nessa nova ação, um dos efeitos de sentido construídos é o de crítica
à censura sofrida pelos grafiteiros.
Figuras 4 e 5 – Intervenções no grafite em 12 de fevereiro e 14 de fevereiro de 2015

A análise semiótica sobre a intervenção encontra-se em: CHEN, L. et al. “Sentidos da visualidade
urbana: o grafite nos Arcos do Bixiga” (Op. cit., 2016).

1193
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Dois momentos da imagem do que seria Chávez com a intervenção primeira e, em seguida, com a
segunda intervenção em resposta ao ato de agressão. Fonte (esquerda): Cíntia Acayaba/G1. Fonte
(direita): Luciana Chen.

Mas não só da ação humana vivem os arcos. Se no início do projeto tinham-se
grafites de coloridos vivos, emoldurados pelo conjunto dos arcos, mesmo que houvesse
algumas pixações nos muros acima, a ação do tempo junto às intempéries e à poluição
alteraram as cores e as formas dos desenhos, o que alterou também a paisagem e a
cidade.
Também, a autorização dada pela prefeitura parece ter aberto alguns caminhos
para outros modos de manifestações naquele local. Pixações e grapixos, manifestações
não autorizadas, foram pouco a pouco dividindo, sobrepondo e tomando o espaço
mesmo dos grafites nos arcos (Figs. 6, 7 e 8).
Essas intervenções, tanto as autorizadas quanto as não autorizadas,
presentificam, pois, sujeitos vários que imprimem suas marcas umas sobre as outras e
sobre as outras novamente em roda viva.
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Figura 6 – Arcos do Bixiga grafitados em fevereiro de 2015

Imagem do conjunto de grafites emoldurados pelos vãos dos arcos. Na parte superior, em menor
destaque, algumas pixações já se fazem presentes. Fonte: HistóriaHoje.com.
Figura 7 – Arcos do Bixiga em agosto de 2016

Grafites nos Arcos do Bixiga desgastados pela ação da poluição, do tempo e outras intervenções
humanas. Fonte: Maria Claudia Barcelos.
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Figura 8 – Arcos com as expressões murais em dezembro de 2016

Diversas pixações, pichações e grafites sobre os Arcos do Bixiga; imagem produzida a partir da pista
junto aos arcos. Fonte: Marc Barreto Bogo.

Mas as polêmicas dos arcos não acabam por aí. Em novembro de 2016,
estruturas em madeira foram sendo construídas na frente dos arcos dando suporte para a
colocação de tapumes que iam pouco a pouco isolando a construção histórica. As
intervenções, no entanto, podiam ainda ser vistas por detrás dos tapumes,
principalmente aquelas nos arcos mais altos (Figs. 9, 10, 11 e 12).
Conforme uma matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo, aquela manobra
da prefeitura seria para um restauro integral dos arcos, que, segundo a Secretaria
Municipal de Cultura, levaria seis meses e algumas centenas de milhares de reais para
ser concluído. O mesmo gestor, Fernando Haddad, que anos antes havia autorizado e
patrocinado os grafites afirmava agora, na mesma matéria, que todos os “grafites serão
removidos”1194, justamente nos últimos dias de seu mandato. Mas o que estaria, de fato,
por trás dessa decisão? Seria essa já uma ação compactuada com o futuro prefeito, cuja
gestão seria iniciada em poucas semanas?
A impossibilidade de acesso até os arcos, devido à colocação dos tapumes, no
entanto, não impediu a continuidade das intervenções naquele local. Muito pelo
1194

RESTAURO dos Arcos do Jânio custará mais de R$ 650 mil e levará seis meses. Folha de S. Paulo.
São Paulo, 09 dez. 2016. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/12/1839944restauro-dos-arcos-do-janio-custara-mais-de-r-650-mil-e-levara-seis-meses.shtml>. Acesso em: 28 dez.
2016.
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contrário. Um novo muro, completamente limpo, como uma tela em branco, parecia
estar agora ali disponível e acessível, convidando mesmo novas expressões visuais.
Mas como esperado, pixações, grafites, grapixos e também lambe-lambes –
forma de manifestação nascida da propaganda e que se difere das demais por
compreender a colagem do trabalho impresso –, foram surgindo e ocupando aquela
nova superfície.
Figura 9 – Colocação dos tapumes em 07 de dezembro de 2016

Instalação dos tapumes diante dos Arcos do Bixiga; imagem produzida a partir da pista junto aos arcos.
Fonte: Marc Barreto Bogo.
Figuras 10 e 11 – Arcos do Bixiga em 26 de dezembro de 2016
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Grafites, pichações e lambe-lambes cobrem o tapume diante dos Arcos do Bixiga vistos a partir da Av. 23
de Maio, sentido zona sul. Por trás, os grafites realizados com autorização da Prefeitura podem ser vistos
parcialmente. Fonte: Luciana Chen.
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Figura 12 – Arcos do Bixiga em 20 de janeiro de 2017

Na imagem, os Arcos do Bixiga já isolados para restauro, com a instalação completa dos tapumes.
Fonte: Fernando Pereira/ SECOM Prefeitura de São Paulo.

Nos primeiros dias do seu mandato, em janeiro de 2017, o novo prefeito da
cidade de São Paulo, João Doria, fez-se presente nas mídias com um dos seus planos de
governo: o Cidade Linda. Vestido de gari, varrendo as ruas da cidade, ou cobrindo as
intervenções (autorizadas ou não) com tinta cinza, o prefeito anunciou ainda a criação
de um espaço específico para as expressões visuais, em especial o grafite, o que gerou
conflitos de opiniões de também políticos, de grafiteiros, de pichadores e pixadores, de
críticos, de pesquisadores, de turistas e do próprio cidadão. Não seriam todas essas
práticas de Dória também uma busca pela visibilidade midiática? Destinados a um local
específico, perderiam, dessa forma, o grafite e demais expressões visuais urbanas, sua
essência?
Mais uma vez, a polêmica instaurou-se não somente nos arcos, que foram
explicitamente citados como lugar a ser “limpo” pelo novo prefeito, mas diretamente na
expressão e no conteúdo das manifestações visuais da cidade de São Paulo.
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4. Sujeitos e antissujeitos em disputa

Tratamos aqui das diversas polêmicas envolvidas na visibilidade dos Arcos do
Bixiga e, a bem dizer, do patrimônio público da cidade de São Paulo no geral. Mas o
que seria, no rigor da teoria semiótica greimasiana, uma polêmica? Nas palavras de
Greimas e Courtés:

No nível do enunciado, a multiplicação de análises concretas de discursos
narrativos pôs em destaque a existência de um verdadeiro princípio polêmico
em que repousa a organização narrativa: a atividade humana, concebida sob a
forma de defrontações, caracteriza, em larga medida, o imaginário humano.
Mesmo nos casos em que a narratividade não está organizada como um face
a face de dois programas narrativos contrários (ou contraditórios) que põem
frente a frente um sujeito e um antissujeito, a figura do oponente (animado ou
inanimado) surge sempre como uma manifestação metonímica do
antissujeito. Nesse sentido, pode-se falar da estrutura polêmica, peculiar a
bom número de discursos tanto figurativos quanto abstratos1195.

Assim, grande parte das narrativas que acompanhamos comportam essa estrutura
polêmica, ou seja, a figura de um oponente é contraposta à figura do sujeito. Em sua
busca por um determinado objeto de valor, o sujeito enfrenta antissujeitos empenhados
nessa mesma busca, o que caracteriza as defrontações da estrutura narrativa.
Mas o que buscam, afinal, os diversos sujeitos (individuais ou coletivos) ao
deixarem suas marcas sobre os Arcos do Bixiga? O objeto de valor procurado parece ser
um só: a notoriedade. Assumir a visibilidade de um patrimônio histórico mostra-se um
caminho para tornar a ação de cada sujeito conhecida pelo grande público, iluminada
aos olhos da população: um instante de fama com uma ação que é, no geral, efêmera.
Ao destinar os arcos como espaço para os grafites, realizando até mesmo um
processo de curadoria e patrocinando os materiais (latas de spray) para os artistas
grafiteiros, a gestão da prefeitura de Fernando Haddad buscava a notoriedade. O exprefeito queria ser conhecido como aquele que valorizava a cultura das ruas de São
Paulo, como o sujeito que dava visibilidade às vozes da cidade e cuja gestão seria,
supostamente, aprovada pela população. Por sua vez, cada um dos grafiteiros que
realizava sua expressão mural autorizada (e patrocinada) nos Arcos do Bixiga também
estava buscando notoriedade, sendo a Av. 23 de Maio um local de grande circulação e
ponto privilegiado para a exibição de seu trabalho.
1195

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de Semiótica. Vários tradutores. 2. ed. São Paulo:
Contexto, 2011, p. 376.
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No entanto, cada uma dessas narrativas enfrenta suas polêmicas, quando os
antissujeitos aparecem em busca do mesmo objeto de valor. Opondo-se à autorização do
uso de um patrimônio histórico como suporte de grafites, uma parte da população se
manifestou contrária à prefeitura. Foi a ação popular que obrigou o Departamento do
Patrimônio Histórico a contratar um parecer técnico sobre a composição dos arcos e, em
sequência, criar um projeto de restauro1196. Assim, uma parcela dos habitantes de São
Paulo, ao fazer pressão pedindo pela volta da plasticidade original dos arcos, também
busca a notoriedade como destinador da própria cidade, sujeitos que cuidam do seu
patrimônio público e valorizam a tradição.
Por outro lado, vemos que ao redor e sobre vários dos grafites autorizados
fizeram-se presentes pixações e pichações diversas, contrariando a expectativa comum
de que esses grupos – grafiteiros e pixadores – respeitariam cada um o espaço do outro.
A atitude de sobreposição na plasticidade dos arcos é um gesto de confronto, e daí
poderíamos depreender que os pixadores não apóiam o estabelecimento de um espaço
restrito e prescritivo para as expressões murais urbanas; a transgressão, afinal, está na
própria definição da pixação. Assim, os pixadores buscam a notoriedade para si,
apresentando-se como grupos sociais oprimidos pelo poder público mas que não se
deixam dobrar pelas restrições da legislação e das ações da Prefeitura.

5. Os Arcos do Bixiga como palco social

Percebe-se assim que os Arcos do Bixiga, por interessar a população como um
todo pelo seu caráter histórico, arquitetônico, paisagístico etc., tem estado passível de
polêmicas, sobretudo condizente aos seus usos e desusos. Enquanto o novo prefeito
João Doria quer realçar o valor do antigo e do contínuo do bem tombado, da construção
histórica em sua forma mais aproximada daquela original, aos grafiteiros foi dada a
anuência para o novo e o descontínuo na nova paisagem que se delineava com as
expressões visuais naquele local histórico; aos habitantes, sem muita escolha, foi dado o
contato sensível com o novo, a possibilidade do retorno do antigo, o que não os livra de
julgamentos particulares, pois eles tem que conviver com a paisagem que lhes é dada;
aos pixadores e pichadores, pelo caráter contraventor do seu tipo de expressão visual, os
1196

SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO. Prefeitura continua obra de restauro dos
Arcos do Jânio. 20 jan. 2017. Disponível em: <http://capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-continua-obrade-restauro-dos-arcos-do-janio>. Acesso em: 26 jan. 2017.
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arcos, especialmente por estarem autorizadamente grafitados, lhes possibilitam a
transgressão o que lhes gera, por sua vez, visibilidade. O pixar por cima, o proibido, o
interferir na imagem do outro são inerentes a esse tipo de expressão visual que, sem
pedir licença, e sem dever pedir licença mesmo, altera mais uma vez a paisagem da
cidade.
Assim, na sequência de expressões murais e intervenções diversas, os Arcos do
Bixiga tornam-se palco de encenação das polêmicas entre os sujeitos e seus antissujeitos
– Prefeitura e população, grafiteiros e pixadores. A terminologia cênica – “palco” e
“encenação” – é aqui utilizada em referência às proposições da Sociossemiótica de Eric
Landowski. Para o autor, é na encenação que as entidades semióticas em jogo assumem
posições diversas de comunicação e de visibilidade, as quais constroem um espaço
social de significação1197. As paredes dos arcos mostram-se então como esse palco em
que os diferentes sujeitos assumem suas posições de visibilidade, um buscando
sobrepôr-se ao outro, e o patrimônio histórico torna-se espaço social de significação em
São Paulo.
Por todo o exposto, nessa rede de polêmicas, os arcos abrigam vários discursos,
seja ele político, privado, público, social, histórico, estético etc., de sujeitos também
vários que presentificam suas existências no espaço social, por vezes rearranjando
intencionalmente o contínuo, gerando novos sentidos e ressignificações nessa
confluência entre atores, espaços e temporalidades que se dão nos Arcos do Bixiga.

1197

LANDOWSKI, Eric. A sociedade refletida: ensaios de sociossemiótica. Tradução Eduardo Brandão.
São Paulo: EDUC/Pontes, 1992.

Anais Eletrônicos . 767

EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA SEMIÓTICA
Carolina Lindenberg Lemos (FFLCH-USP)

A história dos Actes Sémiotiques: o caso dos Bulletins

The history of the Actes Sémiotiques: the case of the Bulletins

Resumo: Nossa pesquisa propõe, em linha gerais, lançar as bases de um panorama historiográfico da
semiótica dita da Escola de Paris. Avançamos a hipótese de que a semiótica francesa pode ser entendida
como um paradigma científico nos termos de Kuhn e que a década de 1980 se configura como o período
de ciência normal para a disciplina. Buscamos mostrar, a partir de uma análise preliminar de todos os
números dos Bulletins dos Actes sémiotiques, de que forma a série foi se estruturando e como ela
testemunha da evolução do fazer em semiótica. O caráter heterogêneo e variado dos Bulletins constitui
justamente um testemunho dos debates teóricos e dos desenvolvimentos institucionais da disciplina no
período, fornecendo assim os indícios necessários para a configuração da semiótica enquanto paradigma
de pesquisa científico.
Palavras-Chave: Historiografia linguística. Institucionalização. Paradigma científico. Semiótica
francesa.
Abstract: In broad terms, our research aims at establishing the basis for an historiographic outlook of
French school semiotics. We hypothesize that semiotics may be seen as a scientific paradigm in Kuhn's
terms and that the 1980s see a period of normal science in this field. From the preliminary analysis of all
of the issues of the Bulletins (series within the Actes sémiotiques), we show how the series is structured
and how it witnesses the evolution of the work in semiotics. Its heterogeneous and varied character
constitutes exactly a testimony of the theoretical debates and the institutional development of the
discipline in the period, offering thus the necessary indications for the configuration of semiotics as a
scientific paradigm of research.
Keywords: Linguistic historiography. Institutionalization. Scientific paradigm. French school semiotics.

Este artigo insere-se num contexto mais largo de traçar um panorama
historiográfico da semiótica dita da Escola de Paris. A perspectiva de um estudo
historiográfico se justifica na medida em que a semiótica francesa, que se constituiu e
desenvolveu em torno da figura de Algirdas Julien Greimas, trazia, desde seus
primórdios, indícios de fundar um paradigma científico nos termos de Thomas
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Kuhn.1198 Contribuíam para isso o percurso periférico de fundação da teoria, que foi
progressivamente migrando para um local mais central, que era a Escola de Altos
Estudos em Ciências Sociais em Paris,1199 as publicações programáticas e exemplares
de Greimas,1200 a atração de um grupo duradouro de pesquisadores1201 em torno de um
conjunto determinado de questões suficientemente inovadoras e abertas. 1202 Esses
indícios restam ainda a se confirmar num estudo historiográfico.
Por outro lado, contamos hoje com índices e testemunhos de uma grande
dispersão na teoria. Numa perspectiva externa, os anos de 2010 apresentam uma
multiplicação de grupos de pesquisa na Europa e no mundo.1203 Na perspectiva interna,
em curso ministrado na Universidade de São Paulo em agosto de 2015, Denis
Bertrand1204 apontou cinco “vias” teóricas desenvolvidas atualmente em semiótica, que
apresentam pouca convergência entre si: a semiótica tensiva (Zilberberg), a semiótica
das instâncias enunciantes (Coquet), a semiótica da iconicidade (Bordron), a
sociossemiótica das interações (Landowski) e a semiótica das práticas e das formas de
vida (Fontanille).
Em termos gerais, pode-se levantar a hipótese de uma transformação na
configuração institucional e das linhas de pesquisa da semiótica discursiva. Mais
particularmente, é de se supor uma dispersão da área em relação ao período em que
contou com figura centralizadora e reguladora de seu fundador.
Note-se que abordamos já nessa formulação preliminar duas direções distintas –
ainda que paralelas – da pesquisa historiográfica. De um lado, ao supor que Greimas
tenha tido uma função centralizadora nos primeiros anos de ciência normal, fazemos
referência ao caráter externo, ou sócio-histórico, do desenvolvimento da semiótica. Essa
hipótese confere ao fundador do paradigma não apenas um papel de liderança

1198
KUHN, T. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, University of Chicago Press, 1970.
1199
HÉNAULT, A. História Concisa da Semiótica. São Paulo, Parábola, 2006.
1200
Por exemplo: GREIMAS, A. J. Sémantique structurale. Recherche de méthode. Paris: PUF,
1986 [1966]; Du sens. Essais sémiotiques. Paris: Seuil, 1970; Du sens II. Paris: Seuil, 1983.
1201
PROVENZANO, F. “L'argument littéraire dans Sémantique structurale. Usages rhétoriques de
la sémiotique émergente.” Semen, 32, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, pp. 73-89.
1202
KUHN, T. Op. cit., p.10.
1203
Para testemunhos da presença da semiótica em diversos países a partir de 2010, ver as crônicas
disponíveis em: http://www.signata.ulg.ac.be/. Para um panorama da institucionalização da semiótica no
Brasil, ver LINDENBERG LEMOS, C.; PORTELA, J. C; BARROS, M. L. P. “Le soin de la formation.
L’institutionnalisation de la sémiotique au Brésil”. Signata, 3, Liège, PULg, 2012.
1204
Bertrand, D. “Sémiotique 2000-2015: histoire conceptuelle et champs d'intervention”. Curso
ministrado de 17 a 20 de agosto de 2015, na FFLCH-USP. O quadro foi composto de anotações de aula e
das cópias dos slides distribuídas durante o curso.
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intelectual, mas também organizacional. 1205 Por outro lado, a ideia de que o seu
desaparecimento tenha tido uma influência sobre a trajetória de dispersão das correntes
semióticas que se desenvolveram nos anos subsequentes convida a uma análise de
historiografia interna, para que se possa determinar: 1. quais são as vertentes coocorrentes da semiótica que começam a se desenhar a partir da década de 1980; 2. se
essas vertentes se configuram de fato em paradigmas co-ocorrentes da especialidade
geral que é a semiótica do discurso ou se não passam de linhas ou abordagens que
orbitam em torno de um paradigma semiótico comum.
Para fazer a passagem a uma perspectiva historiográfica que nos desse
elementos mais objetivos para comprovar (ou refutar) as intuições levantadas acima,
propusemos dois movimentos. O primeiro se trata de um deslocamento no tempo que
nos trouxesse não apenas registros documentais do fazer em semiótica, como também
conferisse a distância necessária às nossas pretensões de maior objetividade. Assim,
com base nos indícios preliminares e em nossas especulações iniciais, utilizamos a
figura de Greimas como bússola para uma periodização. Estabelecemos a publicação do
Sémiotique: dictionnaire raisonné de la théorie du langage1206 como ponto inicial, dado
o seu caráter concentrador, testemunhado não apenas por sua natureza, como pelos
participantes da cena semiótica no período.

1207

Sugerimos como ponto final o

desaparecimento, em 1992, da figura a que atribuíamos inicialmente essa força de
concentração, a morte de Algirdas Julien Greimas. Ainda que plausível, a periodização
era – como não poderia deixar de ser – provisória e o tratamento do corpus mostrou que
uma revisão dessa periodização era mais produtiva, como será discutido abaixo.
Em seguida, a fim de dar conta das duas direções tomadas por nossa reflexão,
dividimos nossa hipótese inicial em duas frentes. Numa perspectiva externa, como
vimos argumentando, avançamos a hipótese de que a saída de Greimas da cena
semiótica não apenas determina um menor diálogo entre os pesquisadores do período
(que vão pouco a pouco se disseminar geograficamente)1208 como está em direta relação
1205
MURRAY, S. O. (1993). Theory Groups and the Study of Language in North America.
Amsterdã, John Benjamins, 1993, pp. 22-23.
1206
GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de Semiótica. São Paulo, Contexto, 2011 [1979].
1207
Em seu livro acerca da história da semiótica, Anne Hénault (2006, p. 146) testemunha do
caráter estabilizador do dicionário por meio da “satisfação dos pesquisadores (que viam enfim fixados e
definitivamente nomeados todos os conceitos que eles tinham de usar) e [de] sua insatisfação, à medida
que a forma clássica da teoria se estabilizava em rigorosa continuidade com todas as proposições já
inclusas na Semântica estrutural não correspondiam mais ao avanço real da pesquisa”.
1208
PORTELA, J. “Conversations avec Jacques Fontanille”. Alfa, São Paulo, 50 (1), 2006, p. 159186.
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com a diversidade e pouca coincidência aparente das linhas teóricas que se
desenvolveram a partir de 1980.
Numa perspectiva interna, usamos o quadro de Bertrand apresentado acima
como sugestão do caminho teórico que poderíamos encontrar nos documentos da época
que apontasse na direção da dispersão hipotetizada. Isso por duas razões. De um lado,
os atores apresentados pelo semioticista estavam já presentes no período selecionado –
fato que se confirmará no tratamento do corpus –, mas também porque as direções
tomadas pelas perspectivas teóricas hoje parecem responder e reagir a uma postura
epistemológica central da concepção greimasiana primeira. Algumas dessas linhas
tentam responder a questões do tratamento semiótico do plano da expressão, como é o
caso do percurso gerativo da expressão proposto por Fontanille, 1209 enquanto outras
abordam a questão da percepção, como Bordron.1210 Nossa hipótese interna era então a
de que os caminhos tomados pela semiótica a partir de 1980 se constroem por oposição
ou por reação à postura epistemológico-metodológica greimasiana que se resume no
bordão: “fora do texto, não há salvação”. 1211 Supúnhamos ainda que os esforços dos
continuadores da teoria semiótica se repartiriam entre aqueles que vêm por bem
abandonar a postura e aqueles que buscavam uma forma de reintegrar no interior da
noção de texto, ou na noção de imanência de maneira geral, os fenômenos que
escapavam do escopo inicial determinado por Greimas.
Dentro dessa perspectiva mais geral, este artigo apresenta a trajetória de
pesquisa com o corpus. Assim, o trabalho realizado durante esta pesquisa configura-se
como passo essencial para uma resposta satisfatória acerca da constituição da semiótica
enquanto paradigma de pesquisa científico e seus caminhos no passado e no futuro.

1 Estabelecimento e tratamento do corpus

O corpus selecionado nos apresentou um retrato mais rico e heterogêneo do que
podíamos supor de início. Vamos então traçar em linhas gerais o percurso que nos levou

1209
FONTANILLE, J. “Textes, objets, situations et formes de vie. Les niveaux de pertinence du
plan de l’expression dans une sémiotique des cultures”. In: BERTRAND, D.; CONSTANTINI, M. (dir.)
Transversalité du Sens. Paris: PUV, 2007.
1210
BORDRON, J.-F. L'Iconicité et ses images: études sémiotiques. Paris, PUF, 2011.
1211
GREIMAS, A. J. “L'énonciation”, Significação: Revista Brasileira de Semiótica, n. 2, agosto de
1975, Ribeirão Preto/SP, pp. 9-25.
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à escolha, recolha, compilação e tratamento do corpus pertinente. Essa breve narrativa
não apenas justificará nossa trajetória de pesquisa, mas dará fundamentos a nossas
escolhas e nos levará aos resultados mais pertinentes. Tudo começa e gira, assim, em
torno do trabalho com os documentos.
Visto que temos em mente traçar um panorama da Semiótica francesa na década
de 1980, a escolha natural de investigação apontava para o Grupo de Pesquisas
Semiolinguísticas de Paris (Groupes de Recherches Sémio-linguistiques) e suas
publicações. O grupo de pesquisadores de Paris não apenas contava com a figura do
fundador da disciplina – Algirdas Julien Greimas –, mas também concentrava e
reportava a pesquisa em semiótica em Paris e ao redor do mundo, além de relatos
eventuais das atividades do grupo.
Partimos das informações disponíveis on-line no site da revista Actes
sémiotiques, disponível em: <http://epublications.unilim.fr/revues/as/>, herdeira de fato
e de direito dos primeiros Actes. O site menciona as publicações originais e nos dá,
assim, notícia das datas de publicação de uma parte dos números iniciais e temos
também a informação de que duas séries se publicavam paralelamente: os Bulletins e os
Documents integravam conjuntamente os que se chamavam os Actes sémiotiques. Além
dessas menções, apenas três números dos Documents estão digitalizados e
disponíveis.1212
Com a ajuda dos professores Waldir Beividas, Luiz Tatit e Diana Luz Pessoa de
Barros, conseguimos reunir todos os números dos Actes sémiotiques, ainda que alguns
apenas em fotocópias.1213 Pudemos assim completar a lista disponível no site da revista,
adicionando informações mais precisas de datas e autores, com pequenas correções.
Uma vez recuperados os números – ou ainda, à medida que foram sendo obtidos –
demos início ao longo processo de escanear, organizar em arquivos digitais e
disponibilizá-los para acesso público.
Sendo um dos objetivos centrais desta pesquisa a organização e a
disponibilização desse material primário, apresentamos aqui uma modesta ainda que, a
nosso ver, crucial contribuição para a historiografia da semiótica na forma de
1212

Ver: <http://epublications.unilim.fr/revues/as/5435>.

1213
Num último esforço para obter os originais, visitamos, em setembro de 2016, os escritórios das
Presses Universitaires de Limoges na França. A PULim detém os direitos de todo o material ligado aos
Actes sémiotiques, mas não foi originalmente a editora dos números iniciais. Sendo assim, seu acervo é
igualmente fragmentário e nenhum dos números faltantes foram recuperados nessa visita.
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documentos centrais ao grupo fundador da semiótica da Escola de Paris apresentados de
forma acessível tanto por seu caráter agora digital, como pela organização proposta. Os
números estão organizados por tipo – Bulletin e Document – mas também por data. A
planilha eletrônica que acompanha os números conta com uma apresentação do
conteúdo de cada número, a fim de guiar a seleção e escolha do pesquisador
interessado.1214
De outro lado, esse trabalho de organização do corpus nos mostrou um potencial
para o material que vai além de seu uso historiográfico. Dado o caráter variado dos
temas cobertos pelos números dos Actes sémiotiques e sua relação com as pesquisas
semióticas atuais, vimos paulatinamente durante a pesquisa que o acesso a esse material
poderia ser útil não apenas ao pesquisador interessado na história da disciplina, mas
também àqueles ocupados com sua atualidade sincrônica. A história dos conceitos
informaria potencialmente também as transformações que se operam hoje.

2 A pesquisa a partir do trabalho com o corpus

Acerca da escolha do tipo de corpus pertinente à pesquisa proposta,
consideramos, na esteira de Thomas Kuhn,1215 que as revistas científicas configuram um
registro histórico da atividade de pesquisa, se opondo ao lugar dos manuais, que
estabilizam um saber já retrabalhado. De fato, o trabalho com os Actes sémiotiques nos
mostra que se tratam de fato de um primeiro grau de fixação textual da pesquisa. A
título de ilustração, podemos citar a introdução de Jean-Marie Floch ao Bulletin 4-5, de
maio de 1978, dedicado à semiótica visual:

O conteúdo deste primeiro número dedicado à semiótica visual é bastante
representativo do que “se passa” no ateliê. “Algumas posições” que garantem
a homogeneidade relativa do grupo, ainda que elas guardem um caráter muito
geral

e

pouco

aprofundado,

representam

entretanto

o

trabalho,

frequentemente difícil, de diferenciação por relação à semiologia da imagem
e a preocupação, contante, de uma integração à pesquisa em semiótica geral.
1214
O material encontra-se pronto para divulgação e estamos em vias de negociação para sua
disponibilização on-line.
1215
KUHN, T. Op. cit., p. 1, 136.
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Os demais textos do número foram elaborados a partir de leituras críticas
comuns ou de discussões, frequentemente vivas entre aqueles que, a cada vez
que assim desejam, vêm “rodear” as hipóteses que lhes são necessárias para
esta ou aquela pesquisa pessoal. (É assim que os dois textos de Félix
Thürlemann devem ser lidos como documentos de trabalho e não como
excertos de um estudo acabado.) (Bulletin 4-5: sem p. - tradução nossa).1216

O excerto do texto de Jean-Marie Floch é um testemunho bastante rico do
caráter inicial e ainda provisório da reflexão científica. Em primeiro lugar, o
semioticista aponta que todo o número é uma espécie de relatório das atividades de um
grupo de pesquisa no seio do Grupo de Pesquisas Semiolinguísticas: no caso, o grupo
de semiótica visual. Esse aspecto confirma não apenas o fato de se tratar de uma
primeira fixação do material, como também do caráter coletivo da construção do
conhecimento. Em seguida, Floch aponta como as discussões empreendidas buscam
marcar uma diferença por relação a outras abordagens acerca da linguagem visual (a
semiologia da imagem) e encontrar os meios de estabelecer laços de filiação com a
disciplina geral a que deseja se atrelar: a semiótica da Escola de Paris. Em outras
palavras, o que o grupo de pesquisa em semiótica visual está buscando é encontrar seu
lugar teórico-metodológico. Trata-se assim de mais um atestado de um pensamento em
constituição. Por fim, se esses indícios não fossem o suficiente, vemos a declaração do
inacabamento no comentário entre parênteses. Floch instrui-nos a ler os textos de
Thürlemann como “documentos de trabalho e não como excertos de um estudo
acabado”, admitindo textualmente aquilo que esperávamos encontrar subentendido.
Outra razão para a preferência pelas publicações em revista é o caráter de debate
proporcionado pela multiplicidade de autores que publica num mesmo número. Os
relatórios de atividades dos diversos ateliês de pesquisa que compunham o Grupo de
Pesquisas Semiolinguísticas talvez sejam o mais claro vestígio desse debate que
tenhamos encontrado no corpus, mas não o único haja vista a lista variada de autores
que compunham cada número dos Bulletins, além da variedade de autores que
escreveram na série Documents.1217 Alguns números apresentam mesmo textualmente o
caráter oral da concepção de cada artigo, uma vez que indicam a data do seminário em
1216
Para detalhes dos Bulletins mencionados no artigo, ver a tabela no item 3.1.
1217
Série monográfica escrita, via de regra, por um único autor. Foram 53 autores em 88 números, o
que estabelece uma média relativamente baixa de autores que contribuíram com mais de um número.
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que foram apresentados, como no Bulletin 26. Outros, ainda, fazem referência à
resposta oral (e transcrita) no momento de apresentação dos artigos em seminário, como
no prefácio ao Bulletin 38, ou se apresentam como transcrições e resenhas de
comunicações de terceiros, como no Bulletin 1.
Os aspectos levantados – a ambição de um registro histórico, de um fazer não
(profundamente) retrabalhado, a escolha de um primeiro grau de fixação, do
conhecimento que se constrói, numa multiplicidade de atores e influências – apontam
para características comuns da busca por reconstruir a provisoriedade, o inacabamento
do pensamento que testemunhariam os passos incoativos do processo de construção do
conhecimento. De maneira geral, acreditamos encontrar vestígios da imperfectividade
nos artigos de revistas científicas, como apontamos de início. No entanto, nossa
pesquisa de corpus nos proveu um material mais extremo numa escala suposta de
inacabamento na forma dos Bulletins.

2.1 A particularidade dos Bulletins

Como apontamos acima, a primeira série dos Actes sémiotiques contou com
duas séries de publicações: os Bulletins e os Documents. Em ambos os formatos,
encontramos algumas das características que consideramos pertinentes para a
investigação do percurso científico da disciplina que fugissem da normalização dos
livros e manuais. A série Documents conta com uma grande diversidade de autores (ver
nota 7) e temas, e já em seu título vemos o aspecto de recolha de um trabalho de
pesquisa: “Documentos de pesquisa do Grupo de Pesquisas Semiolinguísticas etc.” Os
Documents deixam de fora, porém, um dos aspectos que esperávamos encontrar nas
publicações: o debate de pesquisadores em torno de um tema. Por sua natureza
monográfica, cada número conta apenas um autor. No número seguinte: novo tema,
novo autor. Isso não seria um impedimento, pois estamos investigando as publicações
no tempo, e o acúmulo dos anos traz a possibilidade de citações, discussões e retomadas
entre os números. No entanto, a existência dos Bulletins, com todas as suas
particularidades, relega a um segundo momento a investigação dos primeiros.
Também os Bulletins se organizam em torno de um tema. Porém, esse tema se
vê tratado por autores distintos no interior de cada número. Essa diferença – cada
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número escrito por um único autor, no caso dos Documents, e escrito por autores
diferentes, no caso dos Bulletins – encontra reflexos na própria escolha de temas. Nos
Bulletins, encontraremos títulos mais gerais, como: “Sémiotique littéraire” (n. 2);
“Métalangage, terminologies et jargons” (n. 13); “Le discours de l'éthique” (n. 31); etc.
Enquanto nos Documents, os títulos são bastante mais dirigidos, se não um tanto
herméticos, numa primeira leitura: “Du bon usage de la poêle et du tamis” (n.1); “Le
concept de symbole em sémio-linguistique et et en psychanalyse” (n. 25); “Alors!
Raconte! Notes relatives au faire informatif” (n. 30); etc. É possível supor que tópicos
como os propostos nos Bulletins sejam assim mais propícios a uma discussão coletiva –
razão provável de sua escolha.
Junta-se ao caráter coletivo de cada número a variedade de temas: por vezes
mais diretamente ligados à teoria semiótica (“Manipulation”, n. 1; “Figurativité”, n. 20);
outras vezes, diziam respeito a um objeto de investigação (“Sémiotique du domaine
réligieux”, n. 8; “Sémiotique de l'architecture”, n. 10), ou ainda, apresentavam novas
fronteiras de investigação (“Intelligence artificielle et théorie sémio-linguistique”, n.
36). Essa variação trouxe consigo a multiplicação dos autores. Em dez anos de
existência, os Bulletins receberam contribuições de mais de 140 colaboradores distintos,
entre entrevistadores, entrevistados, autores de artigos, resenhas e outras formas
esparsas – muitos deles tendo colaborado uma única vez.
Se esses elementos já configuram os Bulletins como forma privilegiada de
debate, um outro aspecto favorece sua interpretação como um espaço mais provisório de
fixação. O traço autoral dos Documents faz com que se apresente de uma maneira mais
estável, uma vez que guarda desde o início a forma de um longo artigo, escrito via de
regra por um único autor, em dez números anuais. As edições denunciam também uma
investigação mais trabalhada. Contam inevitavelmente com um prefácio (avant-propos),
mais frequentemente de um editor, que busca comentar ou situar aquela reflexão em
relação aos trabalhos do Grupo de Pesquisa. Quando do próprio autor, o prefácio discute
por vezes o processo dessa reflexão: “Ele [este estudo] corresponde a um novo estado
de uma reflexão esboçada, há nove anos, por ocasião de um simpósio...” (Geninasca,
Document, n. 1, 1979 – tradução nossa).
Do outro lado, vemos os Bulletins marcados por uma grande variedade de
formatos que nem sempre se mantiveram estáveis. Além dos artigos propriamente ditos,
vemos relatórios das atividades do grupo ligado ao tema do número, esquemas dos
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seminários gerais, resenhas (notes de lecture), atividades semióticas e afins, tanto na
França como no resto do mundo (brèves), “reflexões intempestivas” (marginales), etc.
Aliás, a publicação foi encontrando e estabilizando os seus elementos internos no correr
dos anos, ainda que publicasse formatos incomuns com propósitos peculiares (ver 43,
22 e 29 na tabela 1 abaixo).
A partir do Bulletin 14 (“Les universaux du langage”), cada número passou a
contar com um organizador (directeur)1, que em quase todos os casos oferecia uma
introdução. O Bulletin 1 já mencionava a seção Brèves, com informações sobre teses
defendidas, atividades semióticas fora do Grupo de Pesquisas e publicações no prelo,
mas que se estabiliza no número 6. Essa seção deixa de existir no número 18, para dar
lugar, no número 20, à rubrica Informations. Se as resenhas são uma constante desde
cedo,2 elas ganham seu lugar próprio no Bulletin 16 na seção Notes de lecture, que
verá seu espaço garantido na quase totalidade dos números até o último em 1987
(Bulletin 44).
Desde o início, os Bulletins se ofereceram como um espaço de relatório de
atividades e assim se manteve até o final, ainda que nem sempre com menções diretas à
atividade de pesquisa coletiva. Ao final, os Bulletins parecem ter-se estabilizado numa
forma que continha os seguintes elementos: Introduction do organizador; artigos; Notes
de lecture (resenhas); Informations (sobre teses, encontros e colóquios, grupos de
pesquisa, obras publicadas, etc.).
Num traço mais idiossincrático, vemos surgir no Bulletin 13 e desaparecer no 17
a seção Marginales. Nas palavras de apresentação de Alain Saudan:
O momento parece ter chegado de recortar no “Bulletin” um lugar onde se
faça um tipo de semiótica livre, mais existencial que teórica, mais lúdica que
laboriosa, mais engenhosa que ortodoxa. Assim, reflexões, interpretações,
observações, considerações mais ou menos “intempestivas” sobre os assuntos
os mais diversos, textos, espetáculos, eventos, pedaços de vida se verão
reunidos aqui e manifestarão talvez um mundo mais jocoso aquilo que
poderíamos chamar de “espírito semiótico”. Tudo isso “à margem” do
trabalho sério e que nos permitirá caçoar dos outros mas também de nós
mesmos, já que é bem verdade que a ironia é o inimigo mortal de todo
dogmatismo que impede de avançar.
O ar do tempo então, sob o filtro da semiótica. (Saudan, Bulletin 13, 1980, p.
55 – tradução nossa)
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Apesar de excepcional e de curta duração, a seção Marginales mostra a
potencialidade dos Bulletins para o inacabado e mesmo o “jocoso”. Fica assim,
juntamente com todos os demais argumentos, reforçado o lugar sui generis que ocupa
essa publicação e de que maneira ela recobre, mais que qualquer outra a ambição
historiográfica – nunca plenamente realizada, nem mesmo aqui – de enxergar o
pensamento científico que se constrói.
O longo trabalho de coleta do corpus e a riqueza e variabilidade da informação
contida ali nos pedia um redimensionamento da pesquisa proposta inicialmente. Foi,
então, a paulatina observação das características acima que nos levou a escolher nos
concentrar numa primeira abordagem dirigida aos Bulletins de maneira que se
constituísse um corpo claro de informações detalhadas para pesquisas tanto
historiográficas quanto diretamente semióticas.

3 Análise preliminar dos Bulletins

Finda a organização do corpus e a vista d'olhos mais transversal sobre sua
estrutura, pudemos nos dedicar brevemente, ainda que de maneira bastante exterior e
igualmente transversal, sobre seus temas.
O ideal metodológico que rege esta pesquisa está diretamente baseado no
percurso empreendido por Altman,1218 no livro em que busca desenhar a implantação da
Linguística como disciplina no Brasil. Essa escolha prevê, assim, critérios de ordem
interna (tipo de artigo, referencial teórico, tipo de objeto) e externa (autor, posição
acadêmica, instituição e retórica). 1219 A divisão dos critérios reflete também a
formulação das hipóteses iniciais, que previam tanto a configuração teórica quanto
organizacional da área.
Visto que cada número dos Bulletins conta com uma temática específica,
escolhemos por operar uma classificação preliminar dos números que pudesse situá-los
uns por relação aos outros, bem como guiar o pesquisador na busca de informações.
Dada a natureza ampla da disciplina semiótica, tivemos que propor critérios distintos
daqueles de Altman. Além disso, podemos supor com alguma segurança que toda
1218
1219

ALTMAN, C. A Pesquisa Linguística no Brasil (1968-1988). São Paulo: Humanitas, 2003.
Idem, pp. 47-56.
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revista traz, além do conteúdo linguístico propriamente dito, informações paralelas de
sua organização, seus atores e a institucionalização tanto destes quanto da própria
revista. Os Bulletins, além disso, traziam a institucionalização como tema, pois os
números apresentavam explicitamente elementos como a organização dos seminários,
os eventos e grupos de semiótica na França e no mundo, as últimas publicações. Sendo
assim, aos critérios propriamente internos, incluiu-se uma etiqueta externa. A seção
seguinte discutirá a formulação desses critérios em detalhes, bem como apresentará o
quadro dos números analisados.
Como vimos argumentando, a descrição mais fina sobre seus agentes, problemas
e produtos requer um debruçar-se mais em detalhes sobre cada número individualmente.
Os resultados aqui apresentados se pretendem uma bússola que deverá guiar justamente
o fazer minucioso de análise dos artigos e do material paratextual.

3.1 Estabelecimento dos critérios e classificação do corpus

O primeiro passo no estudo dos conteúdos trabalhados no período é classificálos segundo os temas abordados de maneira a reuni-los em categorias comuns. Se, na
linguística, os objetos estão relativamente sedimentados em níveis de análise
(Benveniste, 1995), o que dizer de uma teoria que quer dar conta de toda manifestação
textual, em que hesita-se entre uma definição de seu objeto pela substância ou canal de
transmissão (semiótica visual) e uma definição pela natureza do signo por relação a seu
referente (ícone, índice, símbolo)? 1220 Sendo assim, é necessário recorrer a outros
modos de caracterização dos temas desenvolvidos nas edições.
Os títulos nos apresentam uma pista por via de certa diferença hierárquica.
Títulos como “Manipulation” (n. 1), “Le carré sémiotique” (n. 17) e “La figurativité” (n.
20) apontam para a partes da teoria, como deixa claro um breve confronto com o
Dicionário de semiótica.1221 Por outro lado, “Semiotique littéraire” (n. 2), “Sémiotique
musicale” (n. 28), “Sémiotique didactique” (título do n. 7 e do n. 42) parecem apontar
para um campo ou objeto de pesquisa. Outros ainda, como “Métalangage, terminologies
et jargons” (n. 13) ou “Les universaux du langage” (n. 14), parecem sugerir um nível
metalinguístico ainda superior.

1220
1221

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Op. cit., pp. 448-456.
Idem, pp. p. 300-303; 400-404; 210-212, respectivamente.
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A fim de abordar essa variação, recorremos à discussão empreendida por
Greimas1222 dos níveis lógicos da significação. Confrontado a um campo de pesquisa
que usa o próprio objeto para descrever seu objeto (a linguagem), Greimas retoma a
ideia da lógica moderna de que é uma relação hierárquica entre os elementos
linguísticos que permitirá resolver a contradição criada pelo universo fechado da
linguagem. Procede assim à descrição dos quatro níveis de significação.
O primeiro todo significante é a língua-objeto: pressuposto por todos os demais
níveis, não pressupõe nenhum outro. Não encontraremos nenhuma ocorrência desse
nível nos textos, a não ser em forma de citação. No entanto, podemos pensar que é esse
nível que está referido em temas como “semiótica musical” ou “semiótica da
arquitetura”. Tudo se passa como se a expressão construísse a hierarquia dentro de si.
“Semiótica da arquitetura” estaria dizendo: eis uma metaliguagem metodológica de uma
língua-objeto. Afinal, “não se pode falar de semiótica, a não ser quando existe encontro
entre a semiótica-objeto e a teoria semiótica que a apreende, enforma e articula”.1223
Vamos tratar desses outros níveis.
O segundo nível é a chamada metalinguagem descritiva. Trata-se do primeiro
nível pressuponente, no qual serão depositados os instrumentos linguísticos da pesquisa
semântica. Nesse nível, ainda estamos na fronteira da linguagem científica e da
linguagem natural. Para que se torne científica, precisa ser o objeto de um discussão
metodológica que funda assim o terceiro nível.
A metalinguagem descritiva já pode aparecer no periódico na forma de análises
de semióticas objetos e aplicações da teoria, como é o caso do artigo “Approche du
niveau figuratif. Analyse de quelques figures d'un conte de Maupassant” de Jacques
Geninasca (Bulletin, 2-3, pp. 9-20). Não vemos, porém, nenhum número dedicado
exclusivamente à análise. A metalinguagem metodológica será o estrato mais
largamente presente, o que parece condizente com uma teoria que se funda, desenvolvese e busca seu período de ciência normal:

Para os cientistas, ao menos, os resultados obtidos em pesquisa normal são
significativos porque somam ao escopo e à precisão com a qual um
paradigma pode ser empregado. […] Levar um problema de pesquisa normal
a uma conclusão é atingir aquilo que foi antecipado de uma nova maneira, e

1222
1223

GREIMAS, Sémantique structurale, pp. 14-17.
GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Op. cit., p. 450.
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requer a solução de todo tipo de enigmas complexos – instrumentais,
conceituais e matemáticos. (tradução nossa). 1224

Entretanto, essa esfera linguística não permite distinguir os dois tipos de temas
que havíamos levantado acima. Tanto os tópicos que tratam da teoria geral quanto
aqueles que lidam com objetos ou campos de incidência são dirigidos para um fazer
metodológico de constituição das ferramentas de análise. Sendo assim, essa divisão,
ainda que pertinente, é insuficiente. Propomos então – na espera de nomes mais
refletidos e adequados – fazer uma distinção entre teoria geral e teoria de objeto.
Como discutido, não se tratam de níveis metalinguísticos distintos, mas de
diferença de recortes e incidências. A teoria geral tem aplicação extensa1225 a tudo o que
se inclui sob o paradigma semiótico; a teoria de objeto, por sua vez, opera uma seleção
dos mecanismos teóricos que são pertinentes à subárea, além de desenvolver
ferramentas próprias segundo a trajetória de investigação no seio de seus grupos e
ateliês – como aliás era a forma de organização do Grupo de Pesquisas.1226
Não estamos dizendo que não haja uma permeabilidade e uma alimentação
mútua entre a teoria geral e as teorias de objetos, mas apenas uma diferença de escopo.
Temos na noção de semissimbolismo um exemplo de contribuição da semiótica visual
para a teoria geral, como atesta o verbete de Sémiotique II: “A pesquisa sobre o
semissimbolismo foi mais particularmente estimulada pela interrogação sobre o estatuto
semiótico das unidades sintagmáticas que os pintores chamam de contrastes plásticos”
(tradução nossa).1227
Por outro lado, a transposição da teoria geral para as vertentes particulares não é
desprovida de percalços. Tendo sido construída sobre os alicerces de textos verbais e
amplamente retrabalhada nos das semióticas visuais, não é imediatamente claro como
transpor conceitos como destinador e sujeito, figuratividade e debreagem para a análise
interna de textos musicais, por exemplo, sem uma ampla dose de metaforização. É
apenas quando o movimento contrário é operada a “integração da musicalidade no

1224
KUHN, T., Op. cit., p. 36.
1225
Para uma definição da oposição extenso/intenso, ver HJELMSLEV, L. Le langage. Paris:
Minuit, 1966[1963], p. 145.
1226
Ver o “Organigramme du groupe de recherches sémio-linguistique” no Bulletin n. 6.
1227
FLOCH, J.-M. “Semi-symbolique”. In: GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. (orgs.) Sémiotique:
dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Tomo II. Paris, Hachette, 1986, pp. 203-206.
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interior da semiótica”1228 pelas vias da semiótica tensiva que categorias suficientemente
gerais se apresentam para o estudo de semióticas não figurativas, por exemplo.
Por fim, os números que discorrem sobre os universais e a própria
metalinguagem mencionados acima apontam para um último patamar de abstração que
Greimas escolheu chamar de metalinguagem epistemológica. Esse nível trata da forma
de constituição e derivação do nível metodológico e de como as partes se relacionam
com o todo teórico. Nesse sentido, Greimas afirma:

Apenas na medida em que o corpo de conceitos gramaticais constitui um
conjunto axiomático dedutivo que esses conceitos poderão servir de base a
uma morfologia comparativa ou geral. O exame do valor metodológico da
dedução e da indução já se situa, como podemos ver, num nível
hierarquicamente superior, no nível linguístico quaternário. (tradução
nossa).1229

Assim, com base na repartição de Greimas, distribuímos o fazer científico do
Grupo encabeçado pelo pesquisador lituano em três níveis repartidos dois a dois. Num
primeiro momento dividimos os temas em epistemológico e metodológico. Em seguida,
redividimos este último em teoria geral e teoria de objeto. Há, entretanto, uma quarta
categoria pertinente, se não internamente às reflexões científicas do paradigma
semiótico, certamente a sua história. Uma parte importante do Bulletins são dedicados à
organização e divulgação do próprio Grupo de Pesquisas Semiolinguísticas. Nesses
termos, incluiremos também uma rubrica: institucional. Note-se que, como apontado
anteriormente, a quase totalidade dos números contém elementos institucionais nas
rubricas Brèves ou Informations. Decidimos etiquetar como institucional apenas os
números inteiramente dedicados a isso (aí inclusos os números de levantamento
bibliográfico e de resenhas) ou quando esse elemento formar parte importante da
organização do número.
Apresentamos assim a tabela dos números dos Bulletins etiquetados segundo
seus temas:

1228
ZILBERBERG, C. “Rythme et générativité”. Études littéraires, vol. 29, n° 1, 1996, p. 21-38.
Disponível em: <http://id.erudit.org/iderudit/501144ar>.
1229
GREIMAS, A. J. Sémantique structurale, p. 16.
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Ano

N. Título

Tipo de tema

1977

1

Metodológico / Teoria geral

Manipulation

1978

2-3 Sémiotique littéraire

Metodológico / Teoria de objeto

1978

4-5 Sémiotique visuelle

Metodológico / Teoria de objeto

1978

6

Pour une sémiotique des passions

Institucional

1978

7

Sémiotique didactique

Metodológico / Teoria de objeto
Institucional

1979

8

Sémiotique du domaine réligieux

Metodológico / Teoria de objeto

1979

9

Sémiotique des passions

Metodológico / Teoria geral
Institucional

1979

10 Sémiotique de l'architecture

Metodológico / Teoria de objeto
Institucional

1979

11 Publications et thèses

Institucional

1980

12 Le rapport scientifique

Institucional

1980

13 Métalangage, terminologies et jargons

Epistemológico

1980

14 Les universaux du langage

Epistemológico

1980

15 La dimension cognitive du discours

Metodológico / Teoria geral

1981

16 Problématiques des motifs

Metodológico / Teoria geral1230

1981

17 Le carré sémiotique

Metodológico / Teoria geral
Epistemológico

1981

18 Parcours et espace

Metodológico / Teoria geral
Institucional

1981

19 Les universaux du langage II

Epistemológico

1230
Apesar de o Bulletin 16 conter apenas artigos acerca do discurso literário, escolhemos por
classificá-lo dentro da categoria teoria geral visto que a noção de motivo, graças a sua transposição entre
linguagens de manifestação diferentes, foi incorporada à teoria semiótica geral. Ver Greimas & Courtés
(2011 [1979]: 322-323).
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1981

20 La figurativité

Metodológico / Teoria geral

1982

21 La sanction

Metodológico / Teoria geral

1982

22 Bibliographie sémiotique

Institucional

1982

23 Figures de la manipulation

Metodológico / Teoria geral

1982

24 Aspects de la conversion

Metodológico / Teoria geral
Epistemológico1231

1983

25 Explorations stratégiques

Metodológico / Teoria de objeto

1983

26 La figurativité, tome II

Metodológico / Teoria geral
Institucional

1983

27

1983

28 Sémiotique musicale

Metodológico / Teoria de objeto

1984

29 Bibliographie sémiotique II (Atlas)

Institucional

1984

30 Polémique et conversation

Metodológico / Teoria geral
Metodológico / Teoria de objeto

1984

31 Le discours de l’éthique

Metodológico / Teoria de objeto
Institucional

1984

32 Sémiotique et prospectivité

Metodológico / Teoria geral
Descritivo

1985

33 Les procédures de découverte

Metodológico / Teoria de objeto

1985

34 L'actant collectif

Metodológico / Teoria geral

1985

35 Regards sur l’esthétique

Metodológico / Teoria geral

1985

36 Intelligence artificielle et théorie sémio-linguistique

Metodológico / Teoria de objeto

Sémiotiques syncrétiques. Activités du G.R.S.L (19831984)

Metodológico / Teoria de objeto
Institucional1232

1231
Os textos do Bulletin 24 dizem respeito tanto à operacionalização dos níveis – caráter
metodológico – quanto de sua natureza e da própria possibilidade de conversão – caráter epistemológico.
Daí a dupla etiqueta.
1232
Há, no Bulletin 27, um aspecto de teoria geral no sentido de encontrar um lugar teórico para as
semióticas sincréticas. Ainda assim, tanto a introdução quanto os artigos tratam as várias semióticas
sincréticas como um objeto comum, com particularidades compartilhadas. Escolhemos por respeitar a
escolha do editor do número.
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1986

37 Variations sur le discours publicitaire

Metodológico / Teoria de objeto

1986

38 Autour d’un dictionnaire

Epistemológico
Institucional
Outro1233

1986

39 Les passions. Explorations sémiotiques

Metodológico / Teoria geral

1986

40

1987

41 La subjectivité au cinéma

Metodológico / Teoria de objeto

1987

42 Sémiotique didactique

Metodológico / Teoria de objeto

1987

43 Quatre thèses

Metodológico / Teoria geral
Institucional

1987

44 L'art abstrait

Metodológico / Teoria de objeto

Intelligence artificielle, tome II : approches cognitives
du texte

Epistemológico

4 Primeiras conclusões e novas aberturas

A análise preliminar que propusemos dos Bulletins confirma a hipótese de que o
período que circunda a publicação do Dicionário de Semiótica (em sua versão francesa
de 1979) e o sucede configura a semiótica da Escola de Paris como um paradigma
científico (realizações ou resultados científicos que, durante um certo tempo, servem de
modelo para uma comunidade de pesquisadores) 1234 e apresenta uma fase de ciência
normal, de adesão que supõe comprometimento e consenso aparente:1235 é o fim das
discussões sobre os fundamentos e um período de eficiência no avanço da pesquisa. Isso
porque a presença constante de relatórios de atividades do grupo e seus ateliês atesta
uma alta atividade científica em torno de um centro coeso. Por outro lado, vemos, ao

1233
Tomo sobre o segundo dicionário de semiótica, o Bulletin 38 traz a contribuição de pensadores
vizinhos à semiótica – outrossim frequentes colaboradores dos números dos Actes sémiotiques, que
operam uma análise do discurso de Sémiotique II. Não sendo trabalhos eminentemente semióticos, não se
encaixam bem em nenhuma das categorias que levantamos anteriormente. Encontramos nos artigos e na
resposta de Greimas ao final rastros de uma reflexão epistemológica da disciplina, questões institucionais
da organização do dicionário e seus colaboradores e também uma reflexão sobre a história da disciplina,
que escolhemos chamar “outro” a fim de evitar o jogo de espelhos precipitado – ainda não amadurecido –
com o próprio tema deste estudo. Temos aí um material riquíssimo para a estudos historiográficos
futuros.
1234
KUHN, T. Op. cit., p. viii.
1235
Idem, p. 10.

Anais Eletrônicos . 785

menos do ponto de vista global dos números, um progresso ordenado tanto no
componente da teoria geral quanto da organização das teorias de objeto, no interior do
paradigma global.
Inversamente, a descontinuidade da publicação por um ano – confirmada pelo
levantamento de todos os números – e sua migração e mudança de formato são talvez
um indício do fim de um período normal ou ao menos de uma liderança tão clara. Tratase aqui de uma sugestão a se confirmar pela análise detalhada dos números. Isso aponta
para uma análise interna, onde se verificariam os caminhos teóricos empreendidos e,
portanto, pede a reincorporação dos Documents. Supomos que o caráter monográfico
seja especialmente interessante para a análise interna pois a falta de um tema norteador
(que fica a critério do autor) traga mais independência ao pesquisador e, esperamos,
mais variabilidade de perspectivas.
A continuidade da pesquisa aponta então para a aproximação da lupa sobre cada
texto a partir das seleções e categorizações realizadas, a fim de construir o quadro de
atores e problemas que terminarão de construir o quadro do paradigma semiótico na
década de 1980.
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ENUNCIAÇÃO E PLANO DE EXPRESSÃO

Andréa Luisa Martins dos Santos (USP)

"Enunciação e plano da expressão: a manipulação do enunciatário"

Resumo: A presente comunicação objetiva demonstrar análises sobre sujeitos que têm a imagem si
(HARKOT-DE-LA-TAILLE, 2013) construídas por meio de estereótipos e, a assimilação ou não dessa
imagem por esses sujeitos através de manipulações (LANDOWSKI, 2014). Analisamos trechos de dois
livros (“Valéria Valenssa, Uma vida de Sonhos” (BERGALLO; DUARTE, 2015) e “Life In Motion, An
Unlikely Ballerina” (COPELAND, 2015)) que narram as trajetórias de duas mulheres negras (mestiças).
A escolha do corpus justifica-se, pois, mesmo na contemporaneidade, a imagem da mulher negra está,
fortemente, ligada à estereótipos culturais (CORRÊA, 2010; GIACOMINI, 2006; COLLINS, 2000;
HARRIS-PERRY, 2011). Presumimos, a partir da biografia da passista Valéria Valenssa que o próprio
ator do enunciado reproduz a imagem estereotipada da mulher negra. Na autobiografia da bailarina
clássica Misty Copeland, o efeito de sentido no discurso é de não aceitação dos estereótipos impostos aos
seus traços étnicos.
Palavras-Chave: 1. Estereótipo 2. Mulher negra 3. Manipulação 4. Enunciador 5. Enunciatário

Abstract: This communication aims at showing analysis of subjects who have their self-images
(HARKOT-DE-LA-TAILLE, 2013) built by stereotypes and the assimilation of these images or not by
those people through manipulations (LANDOWSKI, 2014). Excerpts from two books, which narrate the
lives of two black women (mixed race), have been analyzed (“Valéria Valenssa, Uma vida de Sonhos”
(BERGALLO; DUARTE, 2015) and “Life In Motion, An Unlikely Ballerina” (COPELAND, 2015)). The
corpus choice is justified by the fact that, even in contemporary times black woman image is strongly
connected to cultural stereotypes (CORRÊA, 2010; GIACOMINI, 2006; COLLINS, 2000; HARRISPERRY, 2011). We assume from the samba dance biography (Valéria Valenssa) that the actor of the
discourse reproduces the stereotyped image of black women. On the othe hand, the classical ballerina
Misty Copeland denies, throughout her discourse, the stereotypes imposed upon her ethnic features.
Keywords: 1. Stereotypes; 2. Black Woman; 3. Manipulation; 4. Enunciator; 5. Enunciatee

1.1 Enunciação, enunciado, enunciador, enunciatário
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A partir da acepção de enunciatário contida no Dicionário de Semiótica 1236 ,
assimilamos que ele “corresponderá ao destinatário implícito da enunciação. [...] Assim,
compreendido, o enunciatário não é apenas destinatário da comunicação, mas também
sujeito produtor do discurso[...]”. Desse modo, pretendemos explorar, além da
manipulação sofrida pelo enunciatário em certos momentos da comunicação dentro dos
enunciados, a manipulação realizada por esse enunciatário ao seu leitor pressuposto.
Se a enunciação é “a instância linguística logicamente pressuposta pela própria
existência do enunciado1237”, o enunciatário é uma dessas marcas da enunciação, um
corresponsável pela enunciação enunciada que, segundo Greimas, é:
[...] o simulacro que imita, dentro do discurso, o fazer enunciativo: o ‘eu’, o
‘aqui’ ou o ‘agora’, encontrados no discurso enunciado, não representam de
maneira nenhuma o sujeito, o espaço e o tempo da enunciação. A enunciação
enunciada deve ser considerada como constituindo uma subclasse de
enunciados que fazem passar como sendo a metalinguagem descritiva da
enunciação1238. – Grifo nosso.

Compreendemos que o efeito de sentido transmitido pela enunciação enunciada,
por ser ela uma “metalinguagem descritiva da enunciação”, pode provocar a ilusão da
presença de um sujeito de carne e osso. Isto é, enunciados que imitam o fazer
enunciativo, por abarcarem marcas da enunciação (eu, aqui, agora), causam um efeito
de sentido tão verossímil de subjetividade ao leitor pressuposto que ele pode ter a
impressão de estar na quase-presença1239 do ator do enunciado. Tal impressão pode ser
intensificada se esse ator for uma figura pública pertencente a um dado universo social.
No caso de nossas análises, refletimos sobre ideologias/estereótipos culturais
disseminados por meio de livros, especificamente, quando o ator do enunciado simula
sua história de vida. Assim, os livros como veículos de comunicação, dotados de grande
credibilidade podem exercer grande influência sobre o leitor pressuposto. Analisamos

1236
1237

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. São Paulo: Contexto, 2013, p. 177.
GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. São Paulo: Contexto, 2013, p. 126.

1238

Idem, p. 168.

1239

DISCINI, Norma. Corpo e estilo. São Paulo: Contexto, 2015.
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algumas das manipulações contidas nos livros “Valéria Valenssa, Uma Vida de
Sonhos1240” e “Life in Motion, An Unlikely Ballerina1241”.
Em um dos livros, o ator do enunciado identifica-se como uma mulher negra de
periferia que se apoderou da imagem da dançarina sensual do samba, no outro, o ator é
também uma mulher negra, de origem pobre, que foi manipulada por um destinador
diferente do destinador social, o que viabilizou sua transformação em bailarina clássica.

1.2 A programação e a manipulação do enunciatário

Entendemos que a manutenção ou a ruptura dos estereótipos sociais podem
ocorrer pautados em “[...] pensamentos e narrativas sociais e pessoais[...]” que “[...]
acabam por integrar as identidades, em grande medida, pela ação persuasiva facilitada
por afetos diversos e deles criadora, num dado universo sociocultural 1242 ”. Assim
sendo, essa relação com um dado objeto, por ser pautada na afetividade, pode parecer
confiável ao sujeito que nela crê. Como exemplo dessa afirmação, pensamos em um
sujeito que tem sua imagem construída de maneira estereotipada a partir da aceitação de
discursos que circulam. Isso ocorre, pois, esses discursos circulantes são assimilados e
reproduzidos sem questionamentos por meio de interações entre sujeitos.
Em semiótica, encontramos, no que concerne às interações, dois regimes, a
operação e a manipulação. Segundo Greimas & Courtés1243:

Ao contrário da operação (enquanto ação do homem sobre as coisas),
manipulação caracteriza-se como uma ação do homem sobre outros homens,
visando a fazê-los executar um programa dado: no primeiro caso, trata-se de
um fazer-ser, no segundo, de um fazer-fazer.

BERGALLO, Laura; DUARTE, Josiane. Valéria Valenssa, Uma Vida de Sonhos. 1. ed. – Rio de
Janeiro: Tinta Negra, 2015.
1240

1241

COPELAND, Misty. Life in Motion: An Unlikely Ballerina. Published by Touchstone, 2014.

1242

HARKOT-DE-LA-TAILLE, Elizabeth. Sentir, saber, tornar-se: estudo semiótico do percurso entre o
sensório e a identidade narrativa. Tese de livre-docência, USP – São Paulo, 2013, p. 45.
1243

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. São Paulo: Contexto, 2013, p. 300.
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Assim, quando abordamos a manipulação, entendemos que há, subjacente a ela
um sujeito a ser seduzido ou tentado, intimidado ou provocado. Contudo, para
Landowski1244, a manipulação pode, em determinados universos sociais, ser quase que
fundida à operação, se norteada por coerções sociais que se transformam em rituais
inquestionáveis. Assim, absorvemos que esses rituais são “uma maneira [...] de remeter
a uma autoridade superior, à figura do ‘destinador’ que se supõe ter instituído,
evidentemente por boas razões, o uso em questão”1245. Com isso, as coisas do mundo
podem ser percebidas como dadas, da maneira que devem ser, imutáveis.
Esse tipo de crença, que conduz à ritualização, pode ser explicada a partir da
manipulação tecnológica 1246 . Essa manipulação ocorre quando uma sociedade é
organizada de modo a incentivar papéis sociais (temáticos) definidos. Se usarmos como
analogia uma fábrica, na qual cada funcionário sabe a peça que deve produzir, e, além
disso, não lhe cabe outra função nem questionamento, nos aproximamos da visão de
sociedade encontrada em Landowski 1247 . Nessa sociedade, na qual a manipulação,
baseada na interdependência dos sujeitos, é pautada em uma “lógica” do fazer-fazer. Tal
lógica é capaz de reconhecer o querer do sujeito e, a partir disso, manipula-o a quererfazer algo dentro desse universo. Se a sociedade trabalha como uma linha de produção,
na qual cada indivíduo desempenha o papel que lhe foi atribuído e tudo parece
funcionar de maneira coerente, torna-se difícil questionar esse funcionamento, pois,
como diz a sabedoria popular brasileira “não se mexe em time que está ganhando”.
Como modo de exemplificar esse funcionamento, acompanhemos o discurso de
Valéria Valenssa:

Geralmente era uma loura que ganhava o Garota de Ipanema, mas resolvi
concorrer para ver o que ia acontecer. Na final competiram meninas do
Brasil inteiro. Havia mais de 60 mulheres, cada uma mais bonita que a
outra. Esse concurso era famoso na época, contava com uma

1244

LANDOWSKI, Eric. Interações Arriscadas. Estação das Letras e Cores, São Paulo, 2014.

1245

LANDOWSKI, Eric. Interações Arriscadas. Estação das Letras e Cores, São Paulo, 2014

1246

Idem.

1247

Ibidem, pp. 38,39.
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superprodução, era muito glamouroso. Mas eu era a única negra entre as
concorrentes. Aí pensei: o que é que eu estou fazendo aqui1248?
No trecho: “Mas eu era a única negra entre as concorrentes. Aí pensei: o que é
que eu estou fazendo aqui?”, nos deparamos com dados valiosos sobre a manipulação
tecnológica incorporada pelo universo sociocultural no qual o ator do enunciado está
inserido. As marcas dessa enunciação nos levam a crer que esse sujeito pertence à um
tempo/espaço no qual as mulheres negras não podem/devem frequentar alguns
espaços/papéis sociais reservados às mulheres brancas. Assumimos que o referido
enunciado é fruto da manipulação tecnológica, resultado de uma forte coerção social.
Porém, se, de alguma maneira questionarmos o funcionamento de uma sociedade na
qual, teoricamente, os indivíduos são livres para ir e vir e escolher, deveria mesmo
Valéria sentir-se constrangida por estar em um concurso de beleza, apenas por ser a
única mulher negra? A resposta é sim. Se considerarmos o contexto histórico no qual a
imagem da mulher negra (mesmo que miscigenada) foi construído (escravizada,
seduzida e ou estuprada, sexualizada e finalmente exaltada por sua sensualidade 1249)
encontramos a motivação de uma programação de pensamentos sobre a imagem dessa
mulher. Com a ritualização de pensamentos, ou, internalização dessa imagem pelo
inconsciente coletivo, temos a construção da imagem de si circulante da mulher negra.
Assim, possivelmente, essa mulher, ao deparar-se com a imagem de si
circulante 1250 , acaba por assumi-la, isso ocorre por meio do afeto investido nessa
imagem, mesmo sendo ela, de alguma maneira, parte de um estereótipo criado pela
sociedade.
Sabemos que, para que haja a manipulação do sujeito deve haver um contrato
fiduciário ou de veridicção 1251 entre o destinador e o destinatário. O destinador de
BERGALLO, Laura; DUARTE, Josiane. Valéria Valenssa, Uma Vida de Sonhos. 1. ed. – Rio de
Janeiro: Tinta Negra, 2015, p. 44.
1249
Informações contidas no capítulo 2 de nossa Dissertação de Mestrado intitulada “Era uma vez uma
cor, a mulata e a bailarina”. No referido texto apresentamos um panorama histórico sobre o estereótipo da
mulher negra/miscigenada brasileira sensualizada e o percurso de sua formação identitária por meio da
obra Casa Grande & Senzala (FREYRE, 2015), excertos de algumas obras literárias e letras de canções
populares sobre a imagem da mulher brasileira com um biótipo específico.
1248

1250

HARKOT-DE-LA-TAILLE, Elizabeth. Sentir, saber, tornar-se: estudo semiótico do percurso entre o
sensório e a identidade narrativa. Tese de livre-docência, USP – São Paulo, 2013.
1251

Contrato fiduciário é a crença estabelecida, por parte do destinatário, no momento da manipulação. Só
haverá manipulação se o sujeito crer que seu manipulador será capaz de sancioná-lo positiva ou
negativamente. (BARROS, Diana Luz Pessoa. Teoria semiótica do texto. Ed. Ática, 1999.)
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Valéria Valenssa foi sua cultura. Misty Copeland, por sua vez, não sofreu manipulação
de sua cultura. Tal comparação se faz relevante pelo fato de que os estereótipos ligados
às mulheres negras existem fortemente, não somente no Brasil, mas também nos
Estados Unidos1252. Assim, Misty, não sendo seduzida pelo destinador social, optou por
firmar um contrato com outro destinador1253 (a professora que lhe convencera sobre seu
talento para o ballet). Observemos o trecho a seguir:

My classmates were mostly White, but there were a few other children of color.
Catalina, [...], was Latina, round, loud and full of light. [...]
Then there was Jason Haley, an African American boy to whom I became very
close. Tal, dark, and elegante [...]. He, too, was a latecomer to ballet, one of
Cindy’s scholarship students, and a member of the Boys and Girls Club. We had
all that in commom and much more.
Ballet was a respite in otherwise turbulent lives for the both of us. [...]
But for a while it was we three brown kids, and our presence reflected Cindy’s
character and vision. She was diferente from most people in the ballet world,
who felt Giselle and Odette were best performed by dovelike sprites, lissome
and ivory-skinned. Cindy believed that ballet was richer when it embraced
diverse shapes and colors. There would be times in my career when I would
struggle to remember that, but I would eventually come back to that conviction,
hat the stage on which I performed was brighter for having me, even if some in
the audience or dancing beside me didn’t always agree1254 1255.

Informações contidas no capítulo 2 de nossa Dissertação de Mestrado intitulada “Era uma vez uma
cor, a mulata e a bailarina”. No referido texto apresentamos um panorama histórico sobre o estereótipo da
mulher negra/miscigenada norte-americana. Para tal estudo elegemos, por motivos de proximidade com o
objeto de estudos, o estereótipo da Mummy, Black Jezebel, Tragic Mulatta e Independent Black Woman.
COLLINS, Patricia Hill. Black feminist thought: knowledge, consciousness, and the politics of
empowerment. Routledge-USA, 2000; HARRIS-PERRY, Melissa V. Sister citizen: Shame, stereotypes,
and Black women in America. Yale University Press, 2011.)
1253
O percurso do destinador-manipulador contém duas etapas hierarquizadas: a de atribuição de
competência semântica e a de doação de competência modal. A atribuição de competência semântica está
sempre pressuposta na doação de competência modal, pois é preciso que o destinatário-sujeito creia nos
valores do destinador, ou por ele determinados, para que se deixe manipular. (BARROS, Diana Luz
Pessoa. Teoria semiótica do texto. Ed. Ática, 1999, p. 31)
1252

1254

A maioria dos meus colegas de sala eram brancos.

Catalina[...] era latina, arredondada, barulhenta e cheia de luz[...]
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A partir da perspectiva de Misty (ator do enunciado) acompanhamos a
preparação para a transmissão do discurso desejado. O tema “racismo” por meio da
figurativização “cor da pele” ao discorrer sobre a pequena quantidade de aspirantes
negros a bailarinos clássicos. As figuras disfóricas utilizadas são brown kids e dovelike
sprites/ivory-skinned, respectivamente, tematizando a minoria dos alunos nas aulas de
ballet (consequentemente a segregação dos que têm pele escura) e a visão/imaginação
do ator do enunciado de como, as pessoas em geral, acreditam que devem ser os
bailarinos clássicos. Como figura eufórica o ator do enunciado traz a professora sem
preconceitos, o efeito de sentido causado por debreagens1256 é o efeito de saber o que
ela pensa: “Cindy believed that ballet was richer when it embraced diverse shapes and
color”.
Misty crê em seu destinador Cindy, manipulada pela possiblidade de ser
bailarina, porém, ainda é insegura com relação ao mundo que está prestes a adentrar.
Precisa da competência modal (dançar) para pertencer ao mundo do ballet, já que lhe
falta a cor.

1.3 Da expressão ao páthos
De acordo com Fiorin 1257 , se “o plano do conteúdo deve ser examinado
separadamente do da expressão e o mesmo conteúdo pode manifestar-se por distintos
Então havia Jason Haley, um menino afro-americano a quem tornei-me muito próxima. Alto, escuro e
elegante[...]. Ele também era um retardatário no ballet, uma das bolsas de estudos de Cindy e, membro do
clube Boys and Girls. Nós tínhamos tudo isso em comum e muito mais.
Ballet era uma trégua em nossas vidas conturbadas.
Mas por um tempo éramos nós três, crianças marrons e, nossa presença refletia a visão e personalidade de
Cindy. Ela era diferente da maioria das pessoas no mundo do ballet que sentiam que Giselle e Odette
seriam melhores representadas por fadas que lembram pombas, esbeltas e com tom de pele muito claro.
Cindy acreditava que o ballet era enriquecido quando contemplava diversas cores e formas. Viriam
tempos na minha carreira nos quais eu me esforçaria para lembrar tudo isso, contudo, de alguma forma,
minha convicção de que o palco no qual me apresentava brilhava mais porque eu estava lá, mesmo se
pessoas na audiência ou dançando ao meu lado nem sempre concordassem com isso. (Tradução nossa)
1255

COPELAND, Misty. Life in Motion: An Unlikely Ballerina. Published by Touchstone, 2014, p. 43.
“A debreagem enunciativa e a enunciva criam, em princípio, dois grandes efeitos de sentido: de
subjetividade e de objetividade. Com efeito, a instalação dos simulacros do ego-hic-nunc enunciativos,
com suas apreciações dos fatos, constrói um efeito de subjetividade. Já a eliminação das marcas da
enunciação do texto, ou seja, da enunciação enunciada, fazendo que o discurso se construa apenas com
enunciado enunciado, produz efeitos de sentido de objetividade. (FIORIN, 2015, p. 26)
1256

1257

FIORIN, J. L. As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa, espaço e tempo. São Paulo: Ática,
2015, p. 19.
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planos da expressão”. Consideramos como “distintos planos da expressão” não apenas
os vários modos de manifestação (texto verbal, imagético, cinema, etc.), mas também as
diferentes possibilidades de plano da expressão entre textos verbais. Assim, trazemos
um trecho do livro “Valeria Valensa, Uma Vida de Sonhos1258”.

Eu era fã das chacretes, me imaginava fazendo sucesso como elas,
viajando, ganhando dinheiro...Também admirava as mulatas do Sargentelli1259,
sonhava em um dia ser uma delas, ficar famosa. E adorava o programa do João
Kelly! Aprendi a sambar sozinha, desde pequena, igual a essa garotada que já
nasce jogando bola.

Propomos a análise a seguir, refletindo sobre a escolha do plano da expressão,
manifestado com uma carga ideológica, promovida pela cultura disseminada no país de
origem do ator do enunciado. Assim, se a escolha da expressão não fosse pautada em
eufemismos, ao invés da manifestação:
Eu era fã das chacretes, me imaginava fazendo sucesso como elas, viajando,
ganhando dinheiro...Também admirava as mulatas do Sargentelli, sonhava em um dia
ser uma delas, ficar famosa [...]

Teríamos:
Como mulher negra, penso que as possibilidades de ascensão social para
mulheres como eu (jovem, bonita, que sabe sambar) é ser mulata do Sargentelli, logo
as admiro e quero ser igual a elas.

Ou:
[...] E adorava o programa do João Kelly! Aprendi a sambar sozinha, desde
pequena, igual a essa garotada que já nasce jogando bola.

BERGALLO, Laura; DUARTE, Josiane. Valéria Valenssa, Uma Vida de Sonhos. 1. ed. – Rio de
Janeiro: Tinta Negra, 2015, p. 29.
1258

1259

Osvaldo Sargentelli, radialista, apresentador de televisão e empresário. Ficou conhecido por promover
shows de “mulatas” nas casas noturnas que possuiu ao longo da vida. Se autodenominou “mulatólogo” e
viajou pelo Brasil e para alguns países levando as “Mulatas do Sargentelli”. Disponível em <
http://www.museudatv.com.br/biografias/Oswaldo%20Sargentelli.htm >. Acesso em 07/02/2017.
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Teríamos:
No meu país é comum às crianças negras de periferia aprenderem a sambar e
jogar futebol sozinhas, pois estamos no país do samba e do futebol.

Pudemos observar a manipulação tecnológica/programada por meio de um
destinador social, conduzindo o destinatário a, ao longo de um percurso de assimilação
da imagem de si circulante, assumir o estereótipo projetado nessa imagem. A seguir,
percebemos, além do crer no destinador social, as modalizações1260 do ser:
[...] Sempre tive o dom para a dança. Era tímida, não gostava de falar
muito, mas adorava sambar. Todo mundo achava engraçado eu na frente da TV
sambando. Eu me fantasiava toda! Nas festinhas, como sabiam que eu gostava
de dançar, as pessoas me pediam pra fazer uma apresentação, e eu fazia. Todo
mundo gostava, me aplaudia. E eu me sentia o máximo1261!

O discurso demonstra a sedução/adulação do destinador social e a firmação do
contrato fiduciário. Podemos, claramente, notar essa manipulação a partir das
expressões “as pessoas me pediam pra fazer uma apresentação” e “Todo mundo
gostava, me aplaudia”.
Abaixo, o ator do enunciado, dotado de todas as competências necessárias para o
sucesso, relata-nos sua sanção positiva. Ele está pronto para manipular por meio de seu
fazer discursivo:

Comecei a viajar pelo Brasil afora. Participava de muitas feiras, de produtos
eletrodomésticos a produtos de beleza e cosméticos.
Eu tinha mercadorias licenciadas [...]. Era sempre convidada para esse tipo de
trabalho. Como exclusiva da Globo, eu não podia usar a imagem da Globeleza.
Mas, em todos os eventos de que eu participava, aparecia pintada, caracterizada
de forma parecida com que era mostrada na TV. A visão do Boni era inteligente:

1260

Modalizações são as transformações que os sujeitos de estado sofrem (modalização
do ser) ou, que atribuem competência modal os sujeitos de fazer (modalização do fazer).
(BARROS, Diana Luz Pessoa. Teoria semiótica do texto. Ed. Ática, 1999.)
BERGALLO, Laura; DUARTE, Josiane. Valéria Valenssa, Uma Vida de Sonhos. 1. ed. – Rio de
Janeiro: Tinta Negra, 2015, p. 29.
1261
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ele sabia que, em qualquer lugar em que aparecesse, estaria divulgando a marca
da Globo.[...]
[...] Cheguei a me apresentar algumas vezes no exterior. Na Áustria, fiz um tour
de shows, sempre pintada e sambando. Também fui a Paris na Copa de 1998. O
Joãozinho Trinta foi convidado para fazer um grande Carnaval na Praça do
Louvre e ligou para o Hans dizendo que precisava de mim. Eu apareci no carro
abre-alas, que representava uma bola de futebol vazada1262.

Podemos, mais fortemente, perceber a sanção positiva se compararmos o relato
anterior com um trecho do presente enunciado. Anteriormente temos:
“Eu era fã das chacretes, me imaginava fazendo sucesso como elas, viajando,
ganhando dinheiro [...]”

Agora:
“Comecei a viajar pelo Brasil afora [...]”
“[...] Cheguei a me apresentar algumas vezes no exterior. Na Áustria, fiz um
tour de shows, sempre pintada e sambando. Também fui a Paris na Copa de
1998. O Joãozinho Trinta foi convidado para fazer um grande Carnaval na
Praça do Louvre e ligou para o Hans dizendo que precisava de mim. Eu apareci
no carro abre-alas, que representava uma bola de futebol vazada.”

Apesar de o ator do enunciado demonstrar crença em sua sanção positiva, há
dois pontos “perversos” a serem observados. Primeiro, o reforço do estereótipo da
mulher negra/mulata brasileira, como folclórica e sensual, “sempre pintada e
sambando”. Segundo, a falta de liberdade do sujeito, o que nos remete à escravidão:
“[...] convidada para esse tipo de trabalho. Como exclusiva da Globo, eu não
podia usar a imagem da Globeleza. Mas, em todos os eventos de que eu participava,
aparecia pintada, caracterizada de forma parecida com que era mostrada na TV.”
(Grifo nosso)

1262

Idem, p. 97.
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Nos atentemos sobre a manipulação proposta pelo ator do enunciado do livro
“Life in Motion, An Unlikely Ballerina1263”. Acompanhamos anteriormente que o ator
Misty não aceita o contrato com o destinador social. Contudo, aceita uma outra
manipulação. A manipulação de que poderia ser diferente, de que poderia ser uma
bailarina clássica em meio ao mundo branco do ballet. Dentre os relatos na
autobiografia, nos deparamos com o momento de sua prova glorificante1264:

He had decided, at last, to make me a soloist.[...]
I would be the first black soloist with ABT in twenty years. It was a historic
breakthrough.
But hearing his words, I felt surprisingly calm. It wasn’t at all the way I had
imagined it since the age of thirteen.
In that dream, I dropped to my knees in tears, thanking Kevin from the bottom
of my heart. Now that it was real, after fighting so hard for so long, through years of
doubt, I finally believed I deserved this1265 1266.

Misty, ao descrever sua sanção positiva, traz o efeito de sentido de consciência
sobre a importância de seu feito e merecimento dos resultados obtidos. A certeza de seu
mérito refletida na escolha de suas palavras demonstram o discurso endereçado a um
enunciatário específico:

I would be the first black soloist with ABT in twenty years. It was a historic
breakthrough.
1263

COPELAND, Misty. Life in Motion: An Unlikely Ballerina. Published by Touchstone, 2014.

1264

A partir de análises proppianas é possível perceber a recorrência de três provas no conto maravilhoso.
São elas: a qualificante, que corresponde à aquisição da competência; a decisiva, que corresponde à
performance e a glorificante que corresponde ao reconhecimento. GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J.
Dicionário de semiótica. São Paulo: Contexto, 2013.
1265
Ele havia, finalmente, decidido tornar-me solista.
Eu seria a primeira solista negra no ABT em vinte anos. Era um marco histórico.
Porém, enquanto ouvia suas palavras, senti-me surpreendentemente calma. Não foi, de modo algum, da
maneira que havia imagina desde os treze anos de idade.
Naquele sonho, eu me ajoelharia em lágrimas, agradecendo Kevin do fundo do meu coração. Agora, que
era real, depois de lutar tanto e por tanto tempo, passar por anos de dúvida, eu finalmente acreditava
merecer aquilo. (Tradução nossa)
1266

COPELAND, Misty. Life in Motion: An Unlikely Ballerina. Published by Touchstone, 2014, p. 229.
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Now that it was real, after fighting so hard for so long, through years of doubt, I
finally believed I deserved this.

Misty entende a importância de ser a primeira solista negra na companhia de
ballet. E, mesmo sendo negra e compreendendo as implicações desse fato, como
demonstra ao longo de todo o livro, valoriza o trabalho duro e acredita que este é o
caminho para que se alcancem os objetivos. A partir da observação do excerto,
apreendemos que há uma preparação do orador/enunciador para convencer/manipular o
enunciatário sobre algo verossímil. Assim, mudamos o foco do destinador dentro do
texto, que se comunica com seu destinatário, manipulando-o em seu ser e fazer para o
destinador que elege o leitor pressuposto como seu destinatário. Com isso, percebemos
a construção do éthos do enunciador e do páthos do enunciatário.
Antes de progredirmos, retomemos a ideia da manipulação que gera papéis
sociais pré-determinados e que, para que a sociedade funcione de maneira adequada
cada sujeito corresponda a seu papel social. Como veículos para disseminar ideologias
teríamos os livros, por exemplo, capazes de relatar percursos “ideais” para os sujeitos.
Contudo, por haver em uma mesma sociedade sujeitos com funções diferentes,
consideramos que antes da tentativa de manipulação, o destinador deve conhecer seu
público alvo. Para isso, faz-se necessária a construção do éthos e do páthos deste
público.
Para Fiorin1267 “a análise do éthos1268 do enunciador é [...] a análise do ator da
enunciação” e que quando “analisamos uma obra singular, podemos definir os traços do
narrador, quando estudamos a obra inteira de um autor é que podemos apreender o éthos
do enunciador”. Para as análises aqui propostas, argumentamos apreender os éthe dos
enunciadores por se tratarem de obras que descrevem as trajetórias de suas vidas, assim,
os simulacros nos conduzem, como enunciatários a crer nesses éthe.

1267

FIORIN, J. L. As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa, espaço e tempo. São Paulo: Ática,
2015, p. 141.
Segundo Fiorin, o “éthos é imagem do autor, não é o autor real; é um autor discursivo, um autor
implícito”. Assim, para nossa análise, como os autores são também os atores das enunciações,
consideraremos para este trabalho os éthe dos atores dos enunciados ora como enunciadores
(manipuladores) ora como enunciatários (manipulados). FIORIN, J. L. As astúcias da enunciação: as
categorias de pessoa, espaço e tempo. São Paulo: Ática, 2015, p. 139)
1268
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Se há o éthos do enunciador, subentende-se que haja o páthos do enunciatário,
pois, para Discini 1269 o páthos está ligado à “[...]disposições afetivas do auditório, a
serem levadas em conta pelo orador[...]” ou em um conceito mais amplo a “[...]um lugar
de compatibilidade com a noção de percepção, que diz respeito, nos estudos discursivos,
ao sujeito da enunciação, enunciador e enunciatário, no encontro com o mundo
percebido”.
Assim, se utilizarmos o páthos no sentido de paixão1270 podemos sintetizar nosso
argumento. No caso de Valéria Valenssa temos:
1) O sujeito é manipulado por um observador-social

1271

por meio da

programação1272;
2) O mesmo sujeito, “crendo” que a manipulação é seu querer, “apaixona-se” e
reproduz sua paixão por meio de seu éthos, que é confiável pois oferece além da
construção discursiva verossímil, sua própria imagem como atestado de “verdade”.
Desse modo, estabelece-se a fidúcia necessária para manipular o enunciatário (leitor
pressuposto) por meio do páthos.
A possibilidade de quebra desse ciclo é o não crer de um sujeito no momento da
manipulação. Assim, esse sujeito faz um novo contrato de veridicção com seu novo
destinatário. Foi a escolha do ator Misty Copeland, que, quebrando a programação,
propõe uma manipulação diferente ao seu leitor pressuposto. Propõe a quebra do
estereótipo.

1269

DISCINI, Norma. Corpo e estilo. São Paulo: Contexto, 2015, p. 16.

1270

Idem.

1271

Ibidem.

1272

LANDOWSKI, Eric. Interações Arriscadas. Estação das Letras e Cores, São Paulo, 2014.
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Resumo: Com um problema geral norteador extensivo a outros campos, esta pesquisa propõe verificar:
como, no Brasil, os trabalhos da área de Educação tornaram a semiótica de Greimas eixo de
fundamentação teórica e metodológica de suas investigações? Que outros autores da semiótica de
Greimas são articulados na arquitetura de conceitos para a abordagem destas pesquisas? Tem como
objetivo o levantamento e a análise de como a arquitetura conceitual da semiótica de Greimas foi usada
nas pesquisas da Área de Educação no Brasil. Constitui pesquisa exploratória realizada a partir de análise
documental no Banco de Teses e dissertações da Capes e na base Scielo para artigos em periódicos. A
partir da produção de dados deste levantamento na área de Educação, é disponibilizado a outros
pesquisadores acesso às dissertações, teses e artigos mapeados, assim como, por meio do uso das
planilhas construídas nesse estudo, tem-se as articulações tecidas por estas pesquisas com outras áreas do
conhecimento.
Palavras-Chave: Semiótica. Educação. Arte. Comunicação.
Abstract: With a general guiding problem extending to other fields, this research proposes to
verify: how, in Brazil, the works of the Education area have made the Greimas semiotics axis of
theoretical and methodological foundation of its investigations? What other authors of Greimas's
semiotics are articulated in the concept architecture to approach these research? It aims to survey
and analyze how the conceptual architecture of Greimas' semiotics was used in the studies of the
Education Area in Brazil. It is an exploratory research carried out based on documentary analysis in
the Bank of Thesis and dissertations of Capes and in the Scielo database for articles in periodicals.
From the production of data from this survey in the area of Education, other researchers access to
the dissertations, theses and mapped articles, as well as, through the use of the worksheets
constructed in this study, we have the articulations woven by these surveys with Other areas of
knowledge.
Keywords: Semiotics. Education. Art. Communication.
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1 Introdução

As pesquisas oriundas dos programas de Pós-Graduação em Educação e que
possuem bases teóricas articuladas com outras áreas como a história, a antropologia, a
psicologia, a sociologia e a filosofia estiveram situadas dentro de uma complexa
tessitura privilegiando um enfoque de produção de conhecimento com ênfase nas
atividades de ensino, a partir do desenvolvimento de estudos críticos com base em
autores clássicos como Marx, Gramsci, Foucault, Adorno, entre outros autores, aos
estudos voltados a aspectos e objetos singulares da educação1273.
Em decorrência da mudança nos temas e nos percursos das investigações
desenvolvidas nos programas de Educação desde 1985 (período pós-ditadura) 1274 , é
possível constatar a ampliação das linhas de pesquisa com a diversificação de bases
teóricas e epistemológicas. Tomando como base dois Programas de Pós-Graduação em
Educação distintos é possível encontrar esta diversidade em suas proposições ao
abranger investigações que articulam os campos do currículo, das relações entre arte,
linguagem, tecnologia e docência e da formação docente em múltiplos contextos de
aprendizagem, tanto os que foram cenário das investigações, como as escolas, como
outros locais e suportes que educam, tais como as instituições culturais, a cidade e as
mídias.
Estas pesquisas dedicam-se a estudar questões do discurso e da imagem
articuladas às políticas de educação voltadas para esses objetos concernentes à vida
social. É nesta conjuntura que aderimos ao Projeto de Pesquisa Greimas 100 anos,
proposto pelo Centro de Pesquisas Sociossemióticas-CPS, tendo interesse em investigar
a presença de Algirdas Julien Greimas e seus colaboradores nas pesquisas
desenvolvidas no campo da Educação.
Com um problema norteador, esta pesquisa se propõe a verificar: como, no
Brasil, os trabalhos da área de Educação tornaram a semiótica de Greimas eixo de
fundamentação teórica e metodológica de suas investigações? Que outros autores da
1273

NOSELLA, P. A pesquisa em educação: um balanço da produção dos programas de pós-graduação.
Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, V.15, n.43, jan/abr, 2010. p.177-183.
1274
Idem. 178.
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semiótica de Greimas são articulados na arquitetura de conceitos para a abordagem
destas pesquisas?
Assim, tem-se como objetivo geral o levantamento e a análise de como a
arquitetura conceitual da semiótica de Greimas foi usada nas pesquisas da Área de
Educação no Brasil. Como objetivos específicos propõe: fazer levantamento no banco
de teses e dissertações da área de Educação para selecionar investigações que têm na
teoria semiótica de Greimas seu arcabouço teórico-metodológico; fazer levantamento de
artigos em periódicos voltados à área de Educação para selecionar investigações que
têm na teoria semiótica de Greimas seu arcabouço teórico-metodológico; analisar como
o arcabouço foi empregado e o alcance dos usos; evidenciar os principais conceitos que
guiam os trabalhos e obras utilizadas; mapear que outros autores da semiótica de
Greimas são relacionados nos estudos mapeados.
Constitui, assim, uma pesquisa exploratória, desenvolvida a partir da análise
documental. Parte de um levantamento realizado no Banco de Teses e Dissertações da
CAPES, e ainda programas de pós-graduação com linhas de pesquisa que possibilitam a
proposta e o desenvolvimento de pesquisas com base na teoria semiótica, dedicando-se,
especialmente, ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal
do Espírito Santo - UFES, com 38 anos de existência, e ao da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul - UFRGS, com 44 anos, pela participação de seus professores no
CPS-PUC/SP. Tal empreitada resultou num corpus de 56 dissertações, 36 teses e 24
artigos publicados em periódicos. O recorte temporal se deu a partir de 19971275.
Por se tratar de um levantamento com muitos dados, foram organizadas duas
tabelas Excel – uma para dissertações e teses; outra para periódicos – que tornam
possível contemplar as informações referentes a: autoria, orientador, ano e instituição;
título do periódico; título da investigação; resumo; abstract; palavras-chaves; conceitos
da semiótica empregados; área de pesquisa; objeto de investigação; obras de referência
de Greimas; recorte de autores que a partir de suas publicações expandiram os estudos
da semiótica e, atuaram na formação de novos pesquisadores. Por fim, autores
relacionados à semiótica utilizados na investigação.
Como resultados, espera-se, a partir da produção de dados deste levantamento na
área de Educação, conhecer o desenho e o alcance da teoria semiótica nas dissertações,
teses e artigos mapeados e as articulações tecidas por estas pesquisas com outras áreas
1275

A justificativa para esta data está na criação do Centro de Pesquisas Sociosemióticas-CPS em 1994 e a
inclusão de pesquisadores da área de educação em ateliers de pesquisa a partir de 1997.
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do conhecimento. Tal esforço implica um retorno e reencontro com parte da produção
de grupos de pesquisa atuantes em nosso país que têm a semiótica de Greimas como
aporte teórico e metodológico de suas produções. Uma produção que elege objetos e
problemáticas distintas, mas possui um eixo em comum, que é o da Educação.

2 A Pós-Graduação com a temática da Educação e a Semiótica de Greimas
A partir do levantamento realizado, encontramos o total de 92 pesquisas –
dissertações e teses – que recorrem à semiótica de Greimas. A maior parte delas está
concentrada em programas de pós-graduação da região sudeste, perfazendo o total de 59
trabalhos, seguida da região sul, com 30. As demais regiões do país aparecem com uma
pesquisa em cada uma delas.
O estudo revelou que o material mapeado foi desenvolvido em 17 universidades.
A Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, por meio do Programa de PósGraduação em Educação, emerge com o maior número de pesquisas, 36 ao todo. Na
sequência, as instituições com maior produção foram a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul – UFRGS, com 14, e a Universidade de São Paulo – USP, com 12. Além
dos dois programas de Pós-Graduação em Educação citados, foram encontradas duas
pesquisas em outros dois programas de educação pertencentes à Universidade de Santa
Catarina e à Universidade de Passo Fundo, esta no estado do Rio Grande do Sul.
Gráfico 1 – Instituições com dissertações e teses que recorrem à Semiótica de Greimas
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Fonte: GEPEL –Grupo de Pesquisa de Processos Educativos em Arte, Cnpq.

As pesquisas mencionadas foram realizadas em 22 programas de pós-graduação
das mais diversas áreas. No entanto, vale destacar que a maior parte foi gestada nos
quatro programas mencionados da área de Educação, que resultaram, assim, em 53
pesquisas, o que é explicado, sobretudo, pois o nosso interesse reside nos estudos que se
aproximem da área de Educação e estabeleçam diálogo com a Semiótica de Greimas.
De todo modo, o número de pesquisas em outros campos do saber é muito expressivo,
já que estamos falando de 39 trabalhos. Dentre eles, observamos certa concentração de
estudos no programa de Artes Visuais e no de Comunicação e Semiótica, cada qual com
6 trabalhos.
Esse cenário, caracterizado pela presença de pesquisas que busquem o repertório
da semiótica greimasiana em programas de variadas áreas, possibilitou a concepção de
pesquisas que trazem, além da temática da Educação, outras como: Artes (32),
Comunicação (22) e Letras (15).
Sublinhamos, ainda, o alcance do diálogo com a teoria de Greimas, que chegou
a estudos na confluência com as áreas da Administração, Física, Geografia, História,
Psicologia, Políticas Públicas, entre outras, como apresentado a seguir. Tais dados
sinalizam a potência das proposições do autor.
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Gráfico 2 – Confluência da educação com outras áreas
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Fonte: GEPEL –Grupo de Pesquisa de Processos Educativos em Arte, Cnpq.

Ao dar um zoom nas pesquisas encontradas, pudemos ter uma visão da
arquitetura conceitual da semiótica de Greimas que foi utilizada. Deparamo-nos, então,
com mais de 100 conceitos e, dentre eles, os mais recorrentes foram: percurso gerativo
de sentido, presente em 34 estudos; discurso, em 19 trabalhos; semiótica plástica e
texto, presentes cada qual em 18 pesquisas.
Gráfico 3 – Arquitetura conceitual
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Fonte: GEPEL –Grupo de Pesquisa de Processos Educativos em Arte, Cnpq.

Do universo de 92 pesquisas encontradas, 70 visitam a obra de Greimas. Pode-se
inferir, com isso, a extensão da presença da semiótica greimasiana, assim como o dado
dá pistas da busca por outros pesquisadores que contribuem para a difusão da teoria no
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país e para os desdobramentos das proposições do autor lituano.
Dentre o universo de estudos que dialogam com a obra de Greimas, 61 trabalhos
recorrem ao Dicionário de Semiótica (também, na versão em francês), elaborado em
parceria com Joseph Courtés. Como consta no prefácio da obra, escrito por Fiorin, o
Dicionário “[...] é um esforço de balanço do estabelecimento da semiótica como campo
do conhecimento. [...] é um inventário dos termos utilizados pela semiótica [...]”1276.
Constitui, portanto, “[...] uma história da semiótica da época em que foi escrito [...], mas
é, ao mesmo tempo, um instrumento ainda não superado de compreensão das aquisições
da semiótica e também de apresentação de possibilidades e perspectivas de
trabalho”1277.
Fiorin encerra o texto mencionado com um fragmento que define a potência da
obra de Greimas e Courtés, bem como evidencia motivos que fazem com que seja
referência em tantas pesquisas encontradas: “É para a aventura do conhecimento de
nosso mundo, com suas novas maneiras de textualizar, que este dicionário nos convida,
nos desafia, nos aparelha”1278.
A última obra escrita por Greimas, sem co-autores, e a mais emblemática, Da
Imperfeição, consta em 37 pesquisas. Para Dorra, o livro Da Imperfeição possibilita o
[...] conhecimento de que o projeto da semiótica é – deveria ser – nada
menos do que mudar a vida, ensinar aos homens, se não uma grande
sabedoria, pelo menos um conjunto de pequenas astúcias – pequenas
escapatórias – que permitissem à beleza, inteira ou em migalhas, descer à
humildade de cada dia1279.

Houve, também, certa recorrência na consulta a: Semiótica das Paixões (12),
Semiótica Figurativa e Semiótica Plástica (11), Semântica Estrutural (11), Semiótica e
Ciências Sociais (10).
Gráfico 4 – Obras de Greimas

1276FIORIN,

J. L. Prefácio. In: GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de Semiótica. São Paulo:
Contexto, 2008, p. 7-8.
1277
Idem, p. 9.
1278
Ibidem, p. 10.
1279
DORRA, R. Apresentações De l’Imperfection. In: GREIMAS, A. Julien. Da Imperfeição. São Paulo:
Hacker Editores, 2002, p. 122.
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Fonte: GEPEL –Grupo de Pesquisa de Processos Educativos em Arte, Cnpq.

As pesquisas mapeadas trazem, também, autores que são referência nos estudos
de Greimas, como José Luiz Fiorin (aparece 183 vezes), Eric Landowski (181), Ana
Claudia de Oliveira (126), Diana Luz Pessoa de Barros (123) e Jean-Marie Floch (54).
Esse quantitativo tão expressivo sinaliza dois aspectos a serem evidenciados: a
presença marcante do debate protagonizado pelos autores em muitos trabalhos
mapeados, bem como a busca por várias obras desses autores, como pode ser
visualizado no gráfico 5.
Gráfico 5 – Autores referência consultados
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As obras mais consultadas foram: Teoria Semiótica do Texto (51) e Teoria do
discurso: fundamentos semióticos (27), de Diana Luz Pessoa de Barros; Elementos de
análise do discurso (39), de José Luiz Fiorin; Presenças do outro (33) e A sociedade
refletida (27), de Landowski.
A busca recorrente por esses autores e obras guarda coerência com os
conceitos mais utilizados nos trabalhos (percurso gerativo de sentido, discurso,
semiótica plástica e texto), e uma abordagem nas pesquisas que abrangem desde o
básico da formação nesta semiótica do texto, ao desenvolvimento da sociossemiótica,
tal qual preconizada por Landowski. Outra inferência que os dados nos permite tecer é
alusivo ao quantitativo de obras básicas citadas nas referências das pesquisas deste
mapeamento. A explicação que encontramos é que, excetuando os Programas
Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e o
Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de São Paulo, que
possuem em seu currículo uma oferta de disciplinas de formação semiótica e neste
levantamento totalizam 18 teses/dissertações, nos demais programas, a oferta de estudos
da semiótica fica na dependência da existência de interesse dos orientadores e dos
mestrandos e doutorandos por investir neste aporte teórico metodológico em sua
pesquisas. Como exemplo, uma pesquisa no campo da Educação, tem como enfoque a
Educação e não a semiótica, embora as investigações das linguagens e dos processos de
ensino aprendizagem permeiem estudos inscritos nas ementas das linhas dos programas
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de educação, assim como tangenciam e alicerçam pesquisas nas demais áreas de
confluência apresentadas no gráfico 2.
Os dados apresentados de uso de obras de formação inicial, apontam a
coerência e a necessidade desta formação em processo dos investigadores na pósgraduação. Destacam-se assim, na tabela 1 e no gráfico 6, as 15 obras desses autores de
referência mais utilizadas nas dissertações e teses.

Tabela 1-Artigos e obras dos autores referencia.
N. de pesquisas em que
tais obras aparecem
51
39
33

Obras e artigos dos autores referência
Teoria Semiótica do Texto
Elementos de análise do discurso
Presenças do outro
A sociedade refletida

27
25
23
19
16
15

Teoria do discurso: fundamentos semióticos
As astúcias da enunciação
Semiótica plástica
Linguagem e ideologia
Interacciones Arriesgadas; Interações Arriscadas; Les interaction risquée
Sintaxe Narrativa. In: OLIVEIRA, A. C. e LANDOWSKI, E. Do
Em busca do Sentido: estudos discursivos
Estudos do discurso. In: FIORIN, J.L.(org). Introdução à Linguística II
O olhar comprometido
Para uma semiótica sensível; "Revista Educação e Realidade"
Petites mythologies de l’oeil et de l’esprit.
Fonte: GEPEL –Grupo de Pesquisa de Processos Educativos em Arte, Cnpq.

12
11
10
17
10
12

Gráfico 6 – Obras de autores referência consultados
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Fonte: GEPEL –Grupo de Pesquisa de Processos Educativos em Arte, Cnpq.

Salta aos olhos, também, a grande presença de outros autores – mais de 80 – que
versam sobre a teoria semiótica de Greimas sendo referenciados nos trabalhos
selecionados. Dentre eles, os 10 nomes mais recorrentes nos estudos foram: Moema
Lúcia Martins Rebouças (31), Analice Dutra Pillar (23), Anamelia Bueno Buoro (18),
Jacques Fontanille (18), Denis Bertrand (16), Louis Hjelmslev (14), Lúcia Teixeira (14),
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Antonio Vicente Pietroforte (13), Yvana Fechine (11), Norma Discini (9). A ocorrência
para as autoras Rebouças e Pillar é explicada pelo fato de ambas atuarem em programas
de Pós-Graduação em Educação, respectivamente PPGE-UFES e PPGE da UFRGS. As
pesquisas oriundas destes dois programas somam 50 trabalhos, conforme o mapeamento
realizado.
Gráfico 7 – Outros autores relacionados
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Fonte: GEPEL –Grupo de Pesquisa de Processos Educativos em Arte, Cnpq.

Esse retrato mostra a influência de pesquisadores brasileiros e de diferentes
nacionalidades (como é o caso de D. Bertrand, J. Fontanille, L. Hjelmslev), o que
reafirma o forte trabalho desenvolvido por estudiosos do Brasil e quão estendida é a
abrangência das pesquisas e produções que dialogam com a teoria semiótica
greimasiana.

3. Artigos com a temática da Educação publicados em periódicos e a Semiótica de
Greimas

O mapeamento de artigos em periódicos considerou como base de dados a
biblioteca eletrônica - Scielo por abranger uma coleção selecionada de periódicos
científicos brasileiros. Além dos dados desta base, buscou-se por periódicos dentro dos
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programas de pós-graduação em educação mencionados a partir da produção de dados
anterior, de teses e dissertações.
Iniciamos o entendimento da presença da semiótica de Greimas em artigos com
a temática da Educação, a partir da identificação dos periódicos que reúnem tal
produção. Chegamos, então, a 8 revistas científicas e ao total de 22 artigos publicados.
A Gearte – Revista do Grupo de Pesquisa em Educação e Arte do Programa de PósGraduação em Educação da UFRGS – agrupa maior quantitativo de papers, 09 no total;
seguida pela Palíndromo – Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do
Centro de Artes da UDESC – onde foram encontrados 5. A Revista Gearte, como uma
publicação do Grupo de Pesquisa que leva seu nome, foi lançada em 2014 e até então
teve um total de 63 artigos publicados (excetuando as entrevistas, resenhas e os ensaios
visuais), o que denota que, apesar de ser uma publicação da área de Educação e Arte,
possibilita que diferentes aportes teóricos, entre eles o da semiótica greimasiana sejam
contemplados e compartilhados. A segunda revista com maior quantitativo de papers, a
Palíndromo foi lançada desde 2010, contudo com acesso digital a partir de 2012. Por
estar associada a um Programa de Artes Visuais, o seu foco é mais abrangente e envolve
desde temas da Arte Digital, Teorias e História da Arte e da Educação e Arte. Desde o
seu lançamento propôs um número específico para seleção de pesquisas no tema:
Interações entre Ensino de Arte e Semiótica.
Gráfico 8 – Periódicos e quantitativo de artigos
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Fonte: GEPEL –Grupo de Pesquisa de Processos Educativos em Arte, Cnpq.

Além de se situar na área de Educação, os artigos transitavam por outras áreas
como: Comunicação (7), Artes (3), Letras e Linguística (2 cada).

Os artigos recorreram a mais de 70 conceitos da teoria semiótica, em especial:
percurso gerativo de sentido (10), semiótica plástica (8), discurso (6), regimes de
interação (5), estética (4), narrativa (4).
Gráfico 9 –Arquitetura conceitual
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Fonte: GEPEL –Grupo de Pesquisa de Processos Educativos em Arte, Cnpq.

Dos 24 papers encontrados, apenas 4 não recorrem diretamente às obras de
Greimas. Encontramos 20 obras do autor lituano referenciadas e, dentre as produções,
as mais citadas foram: Dicionário de Semiótica (11), Da Imperfeição (8), Semiótica e
Ciências Sociais (3) e Semiótica das Paixões (3).

Gráfico 10 – Obras de Greimas
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Nesse rol de artigos, é recorrente a busca pelas obras de autores que se debruçam
sobre a teoria semiótica de Greimas e, inspirados nas proposições do pesquisador,
mantém aquecidos os desdobramentos de suas reflexões. Assim, é vasta a consulta a
livros e artigos de Eric Landowski (referenciado 47 vezes, ou seja, aparece em vários
artigos e com mais de uma obra), Ana Claudia de Oliveira (17), Jean-MarieFloch (8),
Diana Luz Pessoa de Barros (7) e José Luiz Fiorin (6).

Gráfico 11- .Autores referência consultados
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A presença destacada de Landowski se dá a partir da consulta as seguintes obras,
especialmente: Interações Arriscadas (7), Passions sans nome, Essais de Sociosémiotique III (4) e Presenças do outro (4). Teoria Semiótica do Texto (5), de Diana Luz
Pessoa de Barros, surge, também, com certa recorrência. No entanto, a variedade de
obras que emergiram impressiona, como pode ser observado no gráfico a seguir.
Diferente dos dados do mapeamento anterior de teses e dissertações, os artigos
concentram estudos que acompanham uma renovação da semiótica estrutural proposta
por Greimas, especialmente o desenvolvimento da sociossemiótica, e dos estudos que
envolvem as práticas reais, nas quais estamos imersos. Por outro lado, a abrangência
dos regimes de interação e de sentido prevalecem aos estudos do texto, ou de
enunciados.
Gráfico 12 – Obras de autores referência consultados
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Foram identificados nos artigos, ainda, o diálogo com a obra de 15 autores
relacionados à semiótica de Greimas, sobretudo: Anamélia Bueno Buoro (4), Louis
Hjelmslev (4), Analice Dutra Pillar (3), entre outros. Entre estes autores quero destacar
a presença neste tópico das pesquisadoras e educadoras Anamélia Bueno Buoro, do
Centro de Pesquisas Sociossemióticas da PUC/SP, e Analice Dutra Pillar, do PPGEUFRGS, como autoras de inúmeras publicações em livros e artigos no Brasil que
articulam a Educação e a Semiótica.
Gráfico 13 – Outros autores relacionados.
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Considerações finais
As pesquisas – sejam dissertações, teses ou artigos – que encontramos situam-se
na área de Educação, estabelecendo aproximação, especialmente, com os campos das
Artes e Comunicação, sendo que o primeiro aparece como protagonista nas pesquisas de
pós-graduação e o segundo, nas produções em periódicos. Em terceiro lugar, está a área
de Letras e, no caso dos artigos, vem juntamente a de Linguística.
No que tange à arquitetura conceitual da semiótica greimasiana, o número de
conceitos utilizados foi enorme: mais de 100 em dissertações e teses e um pouco mais
de 70, no caso de papers.
A procura pela obra de Greimas e de autores que compõem o horizonte aberto
pelo pesquisador, justifica-se, especialmente, para dar suporte para a discussão sobre:
percurso gerativo de sentido, discurso e semiótica plástica. Pequena diferença revelouse ao comparar os conceitos usados nas dissertações e teses com os que aparecem nos
artigos, como pode ser observado a seguir:

Tabela 2 - Principais conceitos da semiótica usados

Nas dissertações e teses

Nos artigos

1º) percurso gerativo de sentido

1º) percurso gerativo de sentido

2º) discurso

2º) semiótica plástica

3º) semiótica plástica

3º) discurso

4º) texto

4º) regimes de interação

Após a exposição destes dados, se retornarmos ao primeiro parágrafo deste
artigo, especificamente a argumentação de uma mudança nas pesquisas do campo da
educação pós-19851280, o que os dados aqui expostos apontam? Quais as contribuições
para o campo da Educação destas pesquisas e artigos com o aporte teórico e
metodológico na semiótica greimasiana?
A primeira resposta que podemos dar é que os temas e objetos de estudo
mudaram. Ao enfoque na cultura escolar, na formação de professores, no estudo dos
materiais didáticos, das disciplinas escolares, das instituições escolares, do currículo e

1280

O nosso recorte de produção de dados foi a partir de 1997.

Anais Eletrônicos . 817

das práticas educativas, podemos acrescentar outros temas, conforme encontra-se
sintetizado na tabela 3 a seguir.

Tabela 3 - Principais temas/objetos

Nas dissertações e teses

Nos artigos

1º) Práticas e discursos da Arte, do 1º) Experiência Estética
professor, do museu...
2º) Mídias visuais/audiovisuais

2º) Mídias visuais/audiovisuais

3º) Materiais textuais e suas articulações

3º) Tecnologia e ensino/usos

4º)Tecnologia e ensino/usos

4º)Arte e processos artísticos

Estes temas não nos fazem compreender o que se passa na instituição escolar,
pois não se restringem à escola, mas nos faz refletir sobre um território alargado e não
restrito ao espaço escolar, se aceitarmos a existência desta espécie de fronteira, que
cerca as instituições e também as escolares, limitadora e regulada pelo seu próprio
sistema. Nos faz inferir que a pesquisa no campo da educação é atravessada pelo social,
e assim sendo, estudos que tomam como tema o que está na vida social rompem com as
fronteiras reguladoras que ainda persistem em existir nestas instituições.
As articulações da pesquisa em educação com as mídias, com a tecnologia,
com a experiência estética e com os materiais destinados à educação ou utilizados na
escola, como os livros infantis, talvez possa nos trazer uma compreensão para a
educação, tal como a questionada por Nosella 1281 , que tenha como propósito a sua
transformação.
Entretanto, a diversidade temática e o alcance dos usos da semiótica nas
pesquisas no campo da educação, nos faz acrescentar que as práticas educativas vividas
na escola, são acrescentadas as práticas sociais que vivemos em nosso cotidiano, não
somente nós pesquisadores mas todos que habitam o espaço escolar (professores,
alunos, coordenadores de ensino, pedagogos, bibliotecários, merendeiras entre outros).
E ainda os editores de materiais didáticos, de livros e de mídias direcionadas, ou não a
este público. Com tamanho alcance temático, cabe a nós pesquisadores semioticistas,

1281

Idem, p.178.
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com tantos textos objetos a analisar, e tantas práticas reais nas quais estamos imersos,
como argumenta Landowski1282, praticá-la!

1282

Landowski, E. Presenças do Outro: ensaios de sociosemiótica. São Paulo: Perspectiva, 2002, p.XIV.
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SEMIÓTICA DA MODA, CORPO E CONSUMO I
Juliana Letenski Moreira (PUC-PR)
Profª. Drª. Taisa Viera Sena (PUC-PR)

As sufragistas: moda e discurso político

The suffragettes: Fashion and Political speech

Resumo: O projeto “As sufragistas: Moda e discurso político” trata-se de uma pesquisa de Iniciação
Científica teórico-prática que teve início no ano de 2016 realizado pelo Curso de Design de Moda da
Escola de Arquitetura e Design da PUCPR. Tal estudo tem como intuito investigar a utilização do
vestuário como ferramenta de expressão através da análise do discurso feminino em prol da igualdade dos
gêneros no movimento sufragista.
Palavras-Chave: Sufragistas. Moda. Discurso Político. Semiótica.
Abstract: The project "The suffragettes: Fashion and political speech", is a research of theoretical and
practical scientific initiation that began in the year 2016 conducted by the Fashion Design Course of the
School of Architecture and Design of PUCPR. The purpose of this study is to investigate the use of
clothing as a tool for expression through the analysis of female discourse in favor of gender equality in
the suffragist movement.
Keywords: Suffragettes. Fashion. Political Speech. Semiotics.

Desde as primeiras civilizações formadas pelo ser humano, a sociedade vem
sendo moldada pelo sistema patriarcal, esse que tem como seu significado original o
“controle exercido pelo pai”, deu origem há organização social básica que permanece
vigente até os dias de hoje, a família. Dentro do núcleo familiar, a figura mais
importante era a paterna, a qual possuía a voz e o poder de decisão e intervenção dentro
da sociedade, questões referentes à moral, liderança, direitos e política, eram atribuídas
apenas aos homens.1283
1283MORAES,

Marcia. Ser Humana: Quando a mulher está em discussão. 1º edição. Editora DP&A:
Rio De Janeiro, 2002. p.21

Anais Eletrônicos . 820

O homem exercia o papel de autoridade perante a sua família e a sociedade, já a
mulher nesse contexto era lhe atributado o papel de reprodutora/ doméstica, em outras
palavras a única ambição que uma mulher poderia ter era o casamento. Estando uma vez
casada, ela deveria servir ao marido e aos deveres da casa, não possuindo quaisquer
direitos sobre a sociedade e o meio em que vivia.1284

Desde as sociedades primitivas uma barreira tem separado o grupo masculino
do feminino, obrigando-os a viverem em mundos opostos, deixando à mulher
as atividades mais sedentárias, reservando ao homem as que obrigam a um
maior movimento.1285

A prática do bordado, o aprendizado da música e dos afazeres domésticos, assim
como os das maneiras e da educação dos filhos, era estudada por essas mulheres dês de
pequenas, visando sempre o casamento como o objetivo principal. Elas se dedicam a
aprimorar suas habilidades nessas áreas para conseguirem arranjar bons casamento e
assim um futuro estável e garantido.1286.

O casamento era então uma espécie de favor que o homem conferia à mulher,
o único meio de adquirir status econômico e social, pois aquela que não se
casava era a mulher fracassada e tinha de se conformar à vida cinzenta de
solteirona.1287

O cenário da mulher na sociedade começou a tomar um novo rumo a partir do
surgimento dos grandes centros urbanos, que acarretaram o êxodo da população do
campo para as cidades. Junto com o desenvolvimento das cidades veio o surgimento das
fábricas e da grande demanda trabalhista, fazendo com que mulheres assumissem postos
de trabalhados que antes eram somente preenchidos por homens. Contudo, não eram
todas as mulheres que precisavam se submeter aos trabalhos fabris, dentro deste grupo
geralmente se encontravam mulheres de classe média e operária, solteiras ou que
piderecisavam desses cargos para prover seu próprio sustento ou o da família.1288

Idem, p. 22
THOMAS, W.I. Sex and society: Studies in the social psychology of sex. 1º edição. hicago, Ill.,
London: University of Chicago Press,1913.
1286 SOUZA, Gilda de Melo. O espírito das roupas: a moda no século dezenove. 1º edição. Editora
Companhia das Letras: São Paulo, 1987.
1287 Idem, p. 20
1288 MICHAEL, Andrée. O feminismo: uma abordagem histórica. 1º edição. Zahar Editora: Rio de
Janeiro, 1982.
1284
1285
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As condições de trabalho de uma mulher dentro das fabricas era irrisória se não
nulas, pois mesmo cumprindo os mesmos horários de expediente e tarefas atribuídas aos
homens, os salários eram visivelmente menores e seus direitos trabalhistas inexistentes.
Tal situação acarretou o descontentamento do público feminino e a manifestações
desses grupos por seus direitos, como aponta Michel:
Nessas condições, não é de admirar que as mulheres de todas as condições se
tenham revoltado: as mulheres operárias contra os salários baixos, o
desemprego, a dureza das tarefas a elas atribuídas; as burguesas contra a
privação de todos os direitos políticos e econômicos. 1289

A partir dessa problemática, surgiram os movimentos feministas, tais movimentos
seguiam as diretrizes do “feminismo”, o dicionário define esse termo como “movimento
que prega a igualdade entre sexos” (BUENO, 2000, p.352). De origem francesa, foi
usado pela primeira fez na primeira metade do século XIX, ele se organizava
principalmente por mulheres das classes médias e as operarias, que reivindicação
direitos políticos e econômicos para as mulheres1290
Após essa contextualização, passamos para a análise e documentação da relação
entre a moda e o feminismo buscando analisar como eles interferiam e interagiam
dentro de uma determinada época e sociedade. Como tais conceitos se mostram
demasiadamente amplos e complexos, a abordagem desse trabalho escolheu focar
especificamente no movimento sufragista do inicio do século XX.
Para melhor compreensão, buscamos unir a pesquisa teórica com uma análise
filmografia. Estaremos analisando o filme “As Sufragistas” (Suffragette)1291, lançado no
ano de 2015 pela Universal Pictures, que buscar retratar a luta das mulheres inglesas
pelo direito do voto feminino nas primeiras décadas do século XX. Tal análise nos
permitirá entender não somente a influência que essas mulheres tinham ou não dentro
daquele contexto, como a própria sociedade em que elas e suas lutas estavam inseridas.

Idem, p. 51
MICHAEL, Andrée, 1982, op. cit., 61
1291 Sinopse do filme oferecida pela Universal Pictures: Pictures No início do século XX, após
décadas de manifestações pacíficas, as mulheres ainda não possuem o direito de voto no Reino
Unido. Um grupo militante decide coordenar atos de insubordinação, quebrando vidraças e
explodindo caixas de correio, para chamar a atenção dos políticos locais à causa. Maud Watts
(Carey Mulligan), sem formação política, descobre o movimento e passa a cooperar com as novas
feministas. Ela enfrenta grande pressão da polícia e dos familiares para voltar ao lar e se sujeitar à
opressão masculina, mas decide que o combate pela igualdade de direitos merece alguns sacrifícios.
1289
1290
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O termo “sufragista” deriva da palavra “sufrágio” que se refere ao “ato de votar,
ou ao poder de voto” (BUENO, 2000, p.733). Apesar de muitos outros questionamentos
e reivindicações estarem presentes nas manifestações femininas naquela época, o
movimento sufragista tinha como principal objetivo a conquista pelo voto feminino na
sociedade. Na Inglaterra, o primeiro movimento feminista surgiu por volta de 1825, um
dos grandes nomes que lutavam pela causa feminina nessa época foi Joséphine Butler,
que durante quinze anos se dedicou a luta contra a opressão da mulher1292
Diante dessa situação, que ferramentas eram usadas por essas mulheres como
forma de comunicar suas ideias? E até que ponto essas ferramentas vieram a influenciar
esse movimento e a sociedade. Segundo Crane1293, o vestuário, assim como a moda,
possui um papel de comunicação simbólica dentro da sociedade, tal comunicação se
mostra fundamental, pois transmitem informações sobre nossa posição social e nossa
natureza pessoal. Cada discurso é sustentado por grupos sociais específicos. Cada qual
tem sua área de influência, seus líderes e seguidores, assim como sua linguagem visual,
expressada através de usos e costumes em vestuário.
Buscando discutir e abordar todos os assuntos aqui mencionados, a metodologia
de pesquisa que será utilizada ao longo desse documento como base para análise será o
uso dos conceitos da semiótica discursiva. Tal ramo da semiótica tem como objetivo
extrair elementos de um artifício verbal ou não verbal e procurar traduzi-lo e interpretalo dentro de um contexto e um sentido, isso é o que na semiótica discursiva chamamos
de semântica do discurso, ao seja, o estudo do significado que a por trás desses
elementos/textos (verbais e não-verbais). Segundo Floch a semiótica visa, a elaborar
uma teoria da significação que possa dar conta não só das línguas, mais também de
todas as linguagens.1294
Assim podemos afirmar que imagens, peças de vestuário, publicidades e até
mesmo produções cinematográficas, podem ser fontes para a elaboração de discursos e
significados. Ao começarmos a análise do filme, somos inserindo há um dos cenários de
trabalho feminino daquela época, assim como as condições e ao tratamento que era
atribuído a essas mulheres. É nos mostrado uma das lavanderias aonde várias mulheres
e homens trabalham, assim como a diferenças de salário e condições trabalhistas entre
MICHAEL, Andrée, 1982, op. cit., 62
CRANE, Diana. A Moda e seu papel social: Classe, gênero e identidade das roupas. 2º edição.
Editora SENAC: São Paulo, 2013.
1294 FLOCH, Jean-Marie. Alguns conceitos fundamentais em semiótica geral. 1º edição. Editora CPS:
São Paulo, 2001.
1292

1293
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os gêneros. Também é nesse contexto que a personagem principal acaba por sendo
apresentada as questões e reivindicações das chamadas sufragistas.
Figura 15: Imagem retirada do filme "As Sufragistas"

FONTE: Google.

É interessante analisarmos a importância atribuída ao trabalho na construção do
filme, não somente por ser um dos principais discursos dentro da narrativa, mais por
exercer um papel fundamental no que diz respeito ao vestuário. Podemos ver a
influência do trabalho no vestuário feminino daquela época de duas maneiras: a
primeira diz respeito ao próprio local de trabalho e suas condições e a segunda ao
contexto social em que o enredo se passa.
Diferentemente das mulheres com um melhor padrão de vida e posição social, que
se vestiam de acordo com os padrões da época, as mulheres operárias se vestiam com
peças que buscavam assemelhar-se ou remeter aos trajes masculinos, estilo esse que
Crane

1295

define como sendo um estilo alternativo. O estilo alternativo pode ser

compreendido como um conjunto de sinais, extraídos do vestuário masculino,
compostos de itens usados separadamente ou em conjunto, que modificavam sutilmente
o efeito geral do traje feminino.
É importante ressaltarmos que tal modificação não era utilizada pelas mulheres
com o intuito de serem masculinizadas ou agregar totalmente os padrões de vestimenta
masculina. Essa busca em extrair elementos desse vestuário, se dava justamente pelo
poder social que essas peças e trajes possuíam, visto que muitas delas eram estritamente
usadas somente por homens. Não somente a sociedade mais as roupas de um modo
1295

CRANE, Diana, 2013, op. cit.
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geral possuíam e ainda possuem hierarquias já pré-estabelecidas por fatores como:
condições financeiras, sociais e políticas, desse modo não é estranho observar e
entender o porque dessa busca pelo sexo feminino em utilizar-se de tais elementos, visto
que um dos direitos que elas mais almejadas alcançar era a igualdade entre gêneros.
Figura 16: Trabalhadoras de uma lavanderia por volta dos anos 1900.

FONTE: The Workhouse.

Outra influência do trabalho sobre o vestuário, como já mencionada era o local da
atividade em questão. Tratavam-se de pequenos espaços que eram preenchidos por
equipamento e máquinas necessários para execução do serviço, espaço esse que também
era dividido com vários trabalhadores de ambos os gêneros e das mais diversas idades.
Assim como nos conta o filme, por se tratarem de espaços reduzidos, muitos deles
possuíam péssimas condições estruturais, fazendo com que problemas de saúde fossem
recorrentes e comuns nesses ambientes. Tais condições estruturais e ambientes tinham
influências e afetavam diretamente ao vestuário como é afirmado pela figurinista do
filme Jane Petrie, em sua entrevista para o site Fashionista:
A roupa de lavanderia de Maud veio em pensar sobre as condições do local.
É um ambiente quente, suado, úmido, o que significa blusas de algodão fino
e sem camadas1296.

FASHIONISTA. Liza Darwin: ‘Suffragette’ costume designer jane petrie talks dressing carey
mulligan
and
finding
inspiration
in
ordinary
life
.Disponível
em:
<
http://fashionista.com/2015/10/suffragette-costume-design>. Acesso em: 15 dec. 2016.
1296
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No que diz respeito ao vestuário fora do trabalho, percebemos a importância do
cotidiano em que estavam inseridas essas mulheres, quando perguntado sobre sua fonte
de inspiração e pesquisa para desenvolver o figurino do filme em uma entrevista, Petrie
respondeu que suas escolhas foram pautadas em fotografias históricas que registravam o
cotidiano e a rotina da vida dessas mulheres, assim como também afirmou ter usado
trajes originais do período em quase todo o filme.
Outro elemento de importância na análise do discurso do filmo e na elaboração de
significados, é a questão cromática da obra. Tanto no que diz respeito aos quadros como
em elementos que compõem uma cena como: a indumentária e o ambiente em si. Tento
como a visão um dos sentidos predominantes para o homem, a cor se torna um elemento
importante na construção desse discurso. Em sua obra, Greimas1297 propõem que a cor
não seja tratada apenas como unidade, mas sim como uma figura de expressão com
traços e diferenças que são pertinentes para a construção de significação.
Sabendo então da importância que o elemento cromático possui para a busca de
significado e sentido, passaremos também analisá-los focando nosso estudo na cena de
trabalho na lavandeira já citada acima. Caraterísticas básicas abordadas por vários
autores a respeito ao assusto como: luminosidade, tonalidade, saturação e entre outras,
serão abordadas ao decorrer da análise.

Figura 17: Tabela de cores feita a partir da imagem retirada do filme "As Sufragistas".

FONTE: Google.

GREIMAS, Algirdas Julien e COURTÉS,Joseph. Dicionário de semiótica. 1º edição. Cutrix: São
Paulo, 1979.
1297
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Podemos verificar na imagem acima, a construção de uma tabela de cores a
partir da própria imagem, assim com clareza podemos observar que a cena foi
construída usando cores frias e neutras. É interessante notar, que em muitos casos tais
cores são usadas para remeter e simbolizar: serenidade e relaxamento, no entanto, na
cena em questão as cores acabam por simbolizar: introspecção, característica está que
vemos ser explorada algumas vezes nesse mesmo cenário fazendo a personagem acabar
refletindo e relembrando sobre certas situações vivenciadas naquele ambiente. Além de
representar também em relação à indumentária, vestimentas mais simples e sóbrias.
Outro aspecto importante para análise é a questão do direcionamento do foco, que pode
ser verificada na imagem abaixo:
Figura 18: Imagem que mostro o direcionamento do foco nessa cena em específico.

FONTE: Google.

Tendo a imagem acima como referência, vemos o foco ser colocado de uma
maneira a evidenciar a expressão facial da personagem. A transmissão de cansaço e
exaustão em sua expressão reforça ainda mais as características atribuídas para o
ambiente de trabalho mostrado no filme. Tais expressões faciais podem ser encontradas
em várias das cenas ligadas a esse ambiente, assim como expressões corporais.
Figura 19: Imagem para ilustrar o plano de fundo das cenas.
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FONTE: Google.

Assim como nas expressões faciais, os planos de fundo das cenas também
evidenciam as condições das mulheres que trabalham nesse ambiente, mostrando
sempre mulheres debruçadas sobre os maquinários ou nas mesas de passar, assim como
mostra a exaustão e as condições precárias de trabalho. Como ilustração para essa
analise, podemos observar a foto abaixo.
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Manequins:
histórias e contextos de projeção de pessoa, de espaço e de tempo
Mannequins:
stories and contexts of people’s projection of space and of time

Resumo:
O visual merchandising (VM) das lojas assume o papel de um arquidestinador que divulga moda e
estimula o consumo. Do ponto de vista genérico, o VM organiza em seus discursos referenciais internos
diálogos externos com o seu contexto de produção e, por meio de suas histórias enunciadas, mais ou
menos figurativizadas, inclusive pelos materiais e técnicas que são utilizados, apreendem-se efeitos de
verdade, de realidade, de identidade e de presentificação. Corroboram para a efetivação desses efeitos, os
manequins que ganham fortes traços de personificação para sustentar mecanismos dialogais e
interacionais com o consumidor. Este trabalho, pois, projeta-se sobre a história dos manequins e suas
relações com a moda e o consumo produzidos em determinados tempos e espaços. Para tanto, como
simulacros de pessoa, esses objetos inanimados extrapolam sua função de suporte estático de moda
vestuário e de acessórios e reverberam a própria condição humana exposta através das particularidades do
mundo de práticas sociais construídas nas e pelas vitrinas.
Palavras-Chave: Práticas sociais. Semiótica discursiva. Visual Merchandising. Manequim. Efeitos de
sentido.
Abstract: The visual merchandising (VM) of stores assumes the role of an “arch-addresser” which
disseminates fashion and stimulates consumption. From the point of generic’s view, the VM organizes in
its internal referential discussions that dialogue with its own context of production and, through its own
enunciated stories, somehow figurative, even through materials and techniques that are used. Truth effects
are apprehended, also reality, identity and presentification. Corroborate to the effectiveness of these
effects, the mannequins that get very strong personification traits to sustain dialogue mechanisms and
costumers’ interactions. This article, though, concerns about the mannequins’ history and its relation to
fashion and consumption produced in time and determined spaces. Therefore, as simulacrum of people,
these unanimated objects extrapolate its static support function of fashion clothes e accessories and it
reverberated its own human condition that is expose by the particularities of social practices built on
showcases.
Keywords: Social pratices. Discursive semiotic. Visual merchandising. Mannequin. Sense effects.

1. São os deuses manequins?
No processo de construção do sentido dos textos, um dos pressupostos de base
na teoria e na metodologia da semiótica discursiva refere-se ao fato de que o “externo”,
o mundo circundante factual, pode e deve ser encontrado no “interno”, isto é, no próprio
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texto, como expressão de um conteúdo, de um discurso. Por meio das estratégias da
enunciação utilizadas, recuperam-se contextos em que os textos foram produzidos, quer
por meio das análises do nível das estruturas fundamentais do percurso gerativo de
sentido, quer no nível das estruturas narrativas e, principalmente, no nível das estruturas
discursivas, devido aos procedimentos de figurativização e tematização (GREIMAS e
COURTÉS, 2008).
Desse conjunto, apreende-se uma voz que é atribuída a um sujeito da
enunciação, não um sujeito produtor de carne e osso, mas construído por meio do
discurso que textualiza e por meio do qual, ao mesmo tempo, o concretiza tanto pelos
acordos como pelas polêmicas na relação com outros textos e discursos. Da
identificação desses contextos e da relação do texto analisado com outros textos e
discursos, emergem estudos relativos à interdiscursividade e à intertextualidade,
considerando que o próprio dialogismo é constituinte de todo fato de linguagem e,
entendemos, constituinte da formação e materialização do sujeito da enunciação.
As vitrinas de loja, atualmente englobadas pela área do Visual Merchandising
(VM), são fortes atrativos mercadológicos, estésicos e estéticos que acionam os sentidos
dos passantes e consumidores em potencial que transitam por shoppings, galerias e ruas
de comércio e consumo de moda. Para Oliveira (1995, p. 232), “(...) a operação sensível
concretiza-se unicamente porque o objeto do mundo lá está, irradiando sua energia, que
só acidentalmente toca o sujeito”, e esta orientação pode ser seguida para discutir os
modos de composição variáveis das vitrinas, que se organizam em tipologias diversas,
tanto a partir de recorrências composicionais que levam em conta a expressão do
sistema visual/tátil nelas construída, como também a partir de reiterações de grandes
temas mais ou menos sazonais.
Além disso, na contemporaneidade, as vitrinas têm se firmado também em dar
voz a discursos marginalizados, como os que alertam a sociedade com relação à, por
exemplo, “crueldade contra os animais”, usados em experiências laboratoriais; como os
que denunciam casos de “violência contra a mulher”; como os que assumem a
“diversidade sexual e de gênero”; como os que se mostram a favor de “manifestações
sociais e políticas”, dentre tantos outros discursos que ganham estampa no quadrilátero
da Pandora (DEMETRESCO e MARTINS, 2015), não apenas refletindo o externo
dentro dos seus vidros, mas os criando e os reproduzindo internamente por meio de
mecanismos discursivos específicos. Essas abordagens temáticas não têm seu
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nascedouro nas vitrinas, pois são fruto de discursos que são reverberados, com
diferentes tonicidades, em várias camadas das sociedades – muitas vezes de modo
polêmico.
Como resultado de uma enunciação que visa a estimular os sentidos do
consumidor, incentivando-o à compra de determinados produtos, que, por sua vez,
portam valores – ou com o fim último de inseri-lo nos universos nelas construídos e
concretizados, sendo que eles expressam determinados estilos de vida, com os quais os
consumidores vão se identificar, ou querem se identificar –; as vitrinas organizam
referenciais internos que dialogam como o seu contexto de produção e, em suas
histórias enunciadas, inclusive pelos materiais e técnicas utilizados, apreendem-se
efeitos de verdade, de realidade, de identidade e de presentificação. Esta caracterização
basilar da vitrina como texto é, portanto, genérica (DEMETRESCO, 2014); como tal,
pode ser o ponto de partida para estudos e análises de vitrinas figurativas, conceituais,
abstratas, etc. Porém, neste trabalho, será discutido particularmente um dos elementos
comumente presentes nas vitrinas, os manequins.
As medidas corporais exemplares dos manequins, objetos inanimados, são
revestidas por roupas e acessórios que dão a eles efeitos de humanização, de
socialização, de vida humana, que extrapolam suas formas de “corpo humano”.
Simulacros da figura do ser humano, inteiros ou fragmentados, divinizam o profano e
são utilizados como âncoras no processo de identificação com os consumidores, afinal
de contas são dois corpos “humanos” que se prostram diante de um processo de
visibilidade que é desencadeado em frente à vitrina: um que quer ser visto no esplendor
da encenação fantástica ou maravilhosa em que se encontra e outro que quer ver (se se
sente sensibilizado o bastante para “entrar no jogo”), pois, conforme Landowski (1997a,
p. 187), “nós nos reconhecemos mediante uma conjunção com o outro: espectadores
sentados em algum lugar na sala e olhando o que diante de nós se representa de nós
mesmos”.
Ao querer ver, o sujeito se defronta com elementos de identificação do discurso
que reverbera a existência daquele então sujeito inanimado, contato firmado por meio
do que Discini explicita como “um contrato de confiança ou de fidúcia estabelecido na
comunicação [que] é levado a efeito, para que a semantização do corpo possa firmar-se
segundo papéis ‘moralizados’” (2015, p. 175) e, no caso, passível de ser contagiante.
Como simulacro, porém, embora “sem vida”, os manequins são construídos como
Anais Eletrônicos . 831

sujeitos dentro de uma narrativa, envoltos e propagadores de valores e portadores de
objetos de valor que lhe atribuem efeitos de existência. Nas encenações das quais
participam, os manequins são ao mesmo tempo a concretização de uma enunciação
eufórica que estimula o consumo e a personalização dos anseios e desejos de
consumidores que se deixam levar pelas estratégias de convencimento de que o mundo
que lhe é descortinado pode – e deve – ser seu.
Consequentemente, os manequins, como simulacros, servem de suporte para a
apresentação do produto e apresentam-se como um aporte para a divulgação de
tendências, estilos e modos de vida – com os quais os consumidores vão se identificar e,
como dissemos, podem materializar na sua produção discursos marginalizados, dando
voz a discursos pautados por julgamentos sociais então solidificados como exclusão,
como estereotipia, como rechaçamento, como chiste, como tabu, etc.. Ao mesmo tempo,
e por isso mesmo, ajudam a contar uma história para envolver o consumidor,
sensibilizá-lo, justamente pelos processos que desencadeiam a identificação – tal como
os modelos e narrativas presentes nos anúncios publicitários. São, por fim, “vendedores
silenciosos” que direcionam os consumidores – pelo desejo ou pela necessidade – a
usarem, portarem, conjungirem-se com determinados produtos ou causa e, assim,
tornam-se uma peça estratégica do VM com relação à influência da decisão de compra
dos consumidores.
Conforme defendemos, os manequins refletem a estética, os modos e costumes
de um sujeito coletivo de uma época e de um espaço, tanto assim o é que
periodicamente são reavaliados pelos produtores e substituídos ou “repaginados” para
que a marca, a loja e o simulacro de vida permaneçam “vivos” e atualizados ao gosto do
seu tempo. Integrantes da história do consumo humano, os manequins extrapolaram o
habitat das vitrinas e fizeram estender sua significação primeira, coabitando espaços
como museus de cera, filmes de terror, de humor, peças de teatro, hospitais escolas, na
indústria, dentre tantas outras inserções, inclusive naquelas da vida privada quando, por
exemplo, rivalizam com o próprio ser humano, tornando-se companheiros/as cônjuges
de muitas pessoas que destinam a eles seus sentidos afetivos, de amizade e sexuais.

2. Histórias entrecruzadas
Por trás da produção de manequins, há também histórias que se entrecruzam,
sendo que elas podem ser temporalmente demarcadas pela iniciativa do francês Alexis
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Lavigne, que, em 1860, criou a primeira fábrica de manequins. As primeiras silhuetas,
porém, apareceram aproximadamente cem anos antes, e elas eram feitas de vime e
serviam de apoio aos alfaiates e costureiras para execução de seus trabalhos. Por volta
de 1850, foram criadas as primeiras “bonecas de moda”, em porcelana e couro,
deixando de ser um “simples cabide” e assumindo o papel de elemento de decoração.
Se hoje reconhecemos elementos figurativos nos manequins que nos fazem
reconhecê-los como nossos espelhos, é porque estamos diante de “sujeitos” que se
aproximam dos nossos padrões corporais e de gostos. A negativa dessa assertiva
também é possível, haja vista que nem sempre há necessariamente uma identidade
corpórea ou de gosto entre os manequins e os consumidores, em choque, portanto, com
o fazer persuasivo da indústria e das mídias com relação à adoção de padrões
estereotipados de corpos e de usos de produtos. Até mesmo este reconhecimento é um
dado importante, porque traduz, por exemplo, a diversidade de corpos enunciados num
dado tempo e espaço e também mostra a flutuação de graus de identificação entre o que
os manequins vivenciam nas suas narrativas e o que os consumidores vivenciam em
suas vidas. Esta ideia pode ser corroborada com a afirmação de Barros (1999, p. 128),
para quem “[a experiência estética é produzida] por ruptura e mudança de isotopia, [por
onde se passa] do quotidiano ordinário ao extraordinário”, e o contato com o “outro”, os
manequins, não como simples reflexo, mas como possibilidades de formas de vida,
angaria a adesão do sujeito consumidor em potencial.
Se num primeiro momento vários manequins saem “iguais” das fábricas – num
processo de massificação de formas –, eles são atualizados a partir dos elementos da
moda vestuário e de acessórios que recebem dos responsáveis pelo VM das lojas. Esses,
por sua vez, ao mesmo tempo em que diferenciam os manequins entre si, os aproximam
dos simulacros de “ser humano vestido”, os mesmos que podem estar trafegando pelas
ruas das cidades diante da vitrina observada ou contemplada, sendo esse efeito
produzido justamente pela inserção dos elementos que compõem os manequins e os
inserem numa narratividade – da mais simples mostração a histórias mais complexas, de
onde podem emergir, então, fragmentos do extraordinário.
Os simulacros de corpos inanimados fortalecem a construção de verossimilhança
nos textos-vitrinas em que se encontram os manequins, e isto porque tais simulacros
propõem leituras cognitivas e sensíveis de reconhecimento e aproximam-se dos modos
de ser – ou de querer ser – do consumidor, e ainda criando e expondo esses modos,
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esses modelos. Tais simulacros erigidos pelo arquediscurso do VM tanto manipulam
como atribuem competência e sancionam os consumidores com os quais interagem,
desde que a comunicação proposta seja de fato assumida por eles.
No decorrer das histórias da construção das formas e usos dos manequins, a
função de trocá-los nas próprias vitrinas sem exibir tal ação aos passantes, por exemplo,
se deu, no início, pelos discursos moralistas da época, e disso veio a vedação dos vidros;
aos poucos, essa vedação tomou outros contornos e passou a integrar a própria
encenação da montagem, criando efeitos de suspense nos consumidores e instigando sua
curiosidade com relação à apresentação da vitrina montada e pronta para ser
contemplada. O passar dos tempos mostra quão diferentes são os modos de interação e
contratos específicos com as situações de comunicação particulares orientadas pelas
noções de genericidade (de gênero) assumida por um sujeito da enunciação, cujo
resultado, a enunciação, é um produto social “e, desse modo, é determinada pela
situação de comunicação” (BAKHTIN, 2009, p. 125).
Na contemporaneidade, não é mais apenas o corpo padronizado que se replica na
aproximação figurativa dos manequins com os corpos humanos, mas sim,
predominantemente, as feições e anatomia de bonecas, estátuas ou avatares,
corroborando um movimento social que dialoga com a “primeira pessoa” das selfies e
com o conjunto de preparos que orientam mais ou menos poses a serem registradas e
posteriormente postadas nas redes sociais. Mesmo assim, o efeito de presentificação nas
vitrinas que ancora as relações entre os manequins e os consumidores permanece, e ele
é tão forte e eficaz que os manequins ganharam outros espaços de existência, outras
vidas, como já dissemos: de museus a sex shop, de modelos para artistas a coadjuvantes
de filmes e de parques de diversão.
No seu surgimento, os manequins eram construídos sempre a partir da
orientação de ser “cópia do real”, numa reprodução do discurso realista que invadiu as
artes, isto é, similar às figuras humanas; pesavam aproximadamente 100 kg, cuja solidez
era necessária para mantê-los firme diante de luzes e cercados pela forte iluminação que
sobre eles recaía, fazendo-os derreter (figuras 1a e 1b). Em 1922, a indústria produziu
uma composição de “cera dura”, proveniente da mistura de vários ingredientes,
denominada “carnesine”, material mais leve com o qual se passou a produzir os
manequins.
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Figura 1a: Close de busto/face
femininos (em cera)

Figura 1b: Encenação de um casal ambientada pelo VM no interior da loja (em cera)

Figuras 1a e 1b: exemplos de manequins do ano de 1890, produzidos com cera, cujos materiais o
tornavam bastante pesados e espessos para que tivessem uma sobrevida frente à forte iluminação que
fazia a cera derreter. Mais tarde, nos anos de 1930, os manequins passaram a ser feitos com lasca de cera,
papel marchê, carnesine ou gesso, tendo adquirido movimentos apenas nos anos 1950, quando à sua
produção foram incorporados materiais como a fibra, o plástico e o arame e os cabelos, antes naturais,
foram substituídos por perucas sintéticas. Fonte: acervo pessoal dos autores.

As relações identitárias intercambiáveis entre os manequins e os consumidores
integram os mecanismos criados pela indústria e o comércio para alavancar o consumo
e a venda. A simples mostração dos produtos é incorporada socialmente, aprendida,
portanto, como reflexo de possibilidades de concretização de necessidades e de desejos
dos consumidores. Nichos específicos do mercado de moda vestuário e de acessório
primam por esses processos de identificação gerados pela presença dos manequins nas
vitrinas e no interior das lojas, assumindo os simulacros construídos em torno deles
como seus. E isso porque, como afirma Fiorin (2006, p. 133), “as pessoas organizam o
universo de sua experiência imediata com imagens do mundo, criadas a partir das
categorias de tempo e espaço, que são inseparáveis”. Essas imagens do mundo,
programadas e manipuladas pela enunciação do VM, reproduzem os discursos de dada
época e espaço, figurativizados pelos efeitos de presença dos manequins e,
consequentemente, dos consumidores que os observam e que com eles, em alguns
casos, interagem.
Diferenças graduais são inseridas da produção dos manequins, de modo que sua
figurativização reitere estéticas “da moda” ou em voga. Quer por meio de traços mais
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ou menos humanizados, mais próximos das formas humanas (reais ou surreais), quer
por meio de traços mais abstratos, os manequins têm um formato que acompanha e
replica os discursos da moda inserida no contexto social em que se consolidam
sazonalmente. Um exemplo disso pode ser apreendido nos contornos dos corpos e nas
feições femininas, masculinas e andróginas (figuras 2a, 2 b, 3a, 3b e 3c).

Figura 2a: Estilo feminino (década de
1970: ALMAX

Figura 2b Estilo feminino (mais abstrato:
década de 1980)

Figura 2a: Manequins com forte traço de figurativização humana devido à gestualidade, à fisionomia e
aos cortes de cabelo característicos dos anos 1970 (ALMAX) em contraponto aos manequins da figura
2b, com estética mais abstrata, mas ainda fortemente figurativa, conforme produções características dos
anos 1980, período em que essas formas mais abstratas dividiam espaços do VM com corpos e feições
marcadamente figurativas construídas com um grau máximo de traços humanos, considerando seus
detalhes. Fonte: acervo pessoal dos autores.

Figura 3a: estilo de corpos
masculinos (década de
1990)

Figura 3b: estilos de
corpos masculinos
(anos 2000)

Figura 3c: feições masculinas em manequins
andróginos (a partir dos anos 2000)

Figura 3a: A produção de massa dos manequins masculinos possibilita a combinação de corpos e cabeças,
conforme as que se encontram espalhadas no chão, dentro de um leque de variedades de forma e cores;
Figura 3b: Manequins masculinos vestidos com produtos de moda vestuários e de acessórios, dando
visibilidade a corpos diferenciados, isto é, não padronizados pelos discursos coercitivos que compõem
sistema da moda; Figura 3c: A partir dos anos 2000, há um movimento de incorporar na produção de
manequins feições e corpos que dialogam com a androgenia – o que, em período anterior, já acontecia nas
revistas de moda. Em todos os casos, observa-se que os processos de identificação podem anteceder ao
manequim vestido, ou seja, eles passam pelo crivo do corpo e da feição com os quais os consumidores
poderão se identificar. Fonte: acervo pessoal dos autores.
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As relações contextuais dos manequins “em ato”, isto é, na performance
simulada no espaço edificado pelo VM, corroboram com a construção de determinados
corpos ou com ênfase em determinadas partes do corpo como propulsores isotópicos
espaciotemporais para a apreensão de elementos da enunciação que se edifica nos
manequins. E esse movimento de aproximação e de incorporação dialoga com os
discursos da moda e tal como os textos gustativos variam conforme as estéticas em que
se inserem, “em conformidade com o que a evolução dos gostos e dos usos sociais (...)
exige” (LANDOWSKI, 1997b, p. 106), os manequins, como expressão de um conteúdo,
também acompanham os movimentos de variabilidade do contexto em que se
encontram, refletindo-o nos corpos, na moda e nas funcionalidades que os revestem.
É por isso que as grandes marcas que investem no VM realizam um minucioso
processo de escolha dos manequins que serão alocados nas vitrinas ou no interior das
lojas: eles, no conjunto, figurativizam e tematizam a imagem da marca, e os valores a
eles atribuídos participarão dos processos de identificação. As lingeries, por exemplo,
expostas nas vitrinas, vestindo manequins, a depender do conjunto composicional – cor,
posição, fisionomia, gestualidade, regimes que orientam o que se deve/pode ver,
elementos acessórios do entorno do espaço, etc. regidos pela iluminação –, podem criar
diversos efeitos de sentido que reiteram a imagem da marca: do sexy, do provocador, da
confortabilidade, do pudor, etc.
Assim, o VM se dedica ao trabalho de pesquisa de (re-)conhecimento do público
que a loja/marca tem como alvo por meio de um processo de leitura e interpretação de
estilos a serem expostos e dados a ver nas vitrinas, criando, então, exemplos de
composições com os quais os consumidores podem de fato se identificar. Desse modo,
manequins inteiros ou partes deles são expostos de modo a criar efeitos de mais ou de
menos movimentos, dinamicidade, estaticidade, etc., a partir de um leque de matérias
flexíveis que podem ser reaproveitados de acordo com a rotatividade das informações e
das montagens das vitrinas. Presentes no quadrilátero ou no interior das lojas, os
manequins seduzem a ponto de resgatar sentimentos e emoções no consumidor,
transformando atrativo o conjunto de elementos de textualização em que se encontram e
que sensibiliza o observador que com ele interage, consciente ou inconscientemente.
Nos percursos diacrônicos que recobrem a produção e utilização dos manequins,
observam-se reverberações de novas técnicas e materiais (além das formas e dos
elementos composicionais que os ornamentam) condizentes com o tempo/espaço em
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que foram criados, tais como qualquer artefato humano. Há, então, uma atualização na
produção dos manequins, cuja re-criação visa a atender novas necessidades e desejos
provenientes da existência humana temporal e espacialmente marcada, a exemplo do
manequim da figura 4.
Figura 4: I. DUMMY: manequim inteligente

Figura 4: O manequim inteligente é um robô que pode ter suas medidas ajustadas por comandos de um
computador, após a seleção das medidas ou do biótipo – previamente alimentados num banco de dados –,
variando de PP ao Plus-size. Observa-se como as tecnologias invadem também a produção de manequins,
trazendo a ela “ares” de seu tempo. Fonte: acervo digital dos autores.

Assim, o externo, como dissemos na abertura deste trabalho, pode ser
encontrado no próprio interior das vitrinas que, a partir do VM, estabelece um diálogo
entre a cena apresentada e os elementos do tempo/espaço do então contexto de sua
produção. A encenação narrativizada demarca um certo recorte de mundo, uma cena
genérica, com o qual o consumidor se vê refletido, potencialmente operante e
previamente sancionado de modo positivo caso adentre e reitere na sua prática o
universo que lhe é descortinado.

3. Deuses, manequins e histórias cruzadas
Ao longo dos anos, nos trabalhos práticos e teóricos que desenvolvemos a partir
do VM, nós o consideramos como arquidestinador de moda e de consumo, e insistimos
em abordá-lo numa perspectiva discursiva que pode contemplar um melhor
entendimento das relações mais ou menos orientadas que emergem da ação deste
“sujeito da enunciação”, (auto-)criado a partir do “outro” que o constitui, o enunciatário,
com base no que sabe/conhece e no que pode ser recuperado de outros discursos para
tornar mais efetiva a comunicação proposta, com efeitos de sentido diversos, como
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dissemos. Como pressuposto da semiótica, o real e o verdadeiro são construções
discursivas que respondem a um ponto de vista que tanto estabelece acordo com outros
discursos, como também estabelece polêmicas, afinal é dos processos de negação
(contradição e contrariedade) que emergem os princípios de sentido, e isso vai além das
oposições do nível fundamental do percurso gerativo do sentido, podendo responder aos
diversos elementos componentes do referido percurso.
Assim, pode-se dizer que os discursos do VM, repletos de estratégias dialógicas
com o entorno, com a história do homem, com as tecnologias, com o passado, presente
e futuro da humanidade, “visa a influenciar o comportamento do consumidor a partir do
momento que ele vê a vitrina e, cognitivamente, apreende e sanciona suas mensagens
(...) às quais subjaz o acionamento do desejo ou da necessidade de entrar em conjunção
com o que se apresenta (produtos, marcas e estilos)” (DEMETRESCO e MARTINS,
2014).
Desse modo, é mister reconhecer os simulacros que intermediam as relações
entre esses sujeitos discursivos que se conjungem em um e assumem como suas as
“verdades” e as “realidades” que os aproximam por meio dos discursos da moda e do
consumo, mesmo que sejam com relação ao próprio corpo, à própria estética de
padronagem social massificada, que são – também – construções discursivas,
corroboradas socialmente. Os manequins, massificados e replicados em formas na sua
produção e no pós-produção, recebem nas lojas os elementos diferencias da moda
vestuário e de acessório que os alteram e que produzem efeitos de uma maior
iconização com relação à figura humana, além de desencadear processos de
identificação no consumidor (pela narratividade apresentada, pelo estilo ou modo de
vida que preenche o espaço da vitrina, pela simples mostração dos produtos, etc.).
Os manequins, então, como simulacros da figura humana demarcada temporal e
espacialmente portam traços desses tempos e espaços, sendo, inclusive, suporte de
discursos sociais diversos, mas que são utilizados para reforçar a transversalização dos
discursos da moda e do consumo que os constituem. Além das formas de seu
revestimento de moda, o próprio material com que são produzidos dialoga com os
anseios sociais – tecnológicos – de seu momento de produção, bem como as
determinadas ênfases em partes do corpo reverberam as próprias mudanças que a
sociedade autoriza e aceita, a exemplo das próteses de silicone ou do alisamento de
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cabelos com “chapinhas”, que também integram o universo de mostração nas vitrinas
dada a composição de seus manequins.
Resultados da indústria e dos aportes de suas evoluções tecnológicas, os
manequins surgem do cruzamento de necessidades e desejos dos comerciantes,
costureiros e consumidores; de matérias mais ou menos pertinentes; de formas mais ou
menos verossímeis, etc., e chegam ao resultado do que são hoje, mas que ainda podem
ser modificados em outras épocas – dados os avanços que colocam as indústrias em
franco paralelismo com as novidades criadas e amplamente divulgadas em feiras que
recobrem o segmento do VM.
A visada discursiva da semiótica utilizada com nossos trabalhos do VM faz com
que o consideremos dentro de um arcabouço maior do qual emergem diferentes regimes
de sentido, da programação ao ajustamento, do acidente à manipulação, cada um
refletindo de modo diferenciado no consumidor e, consequentemente, orientando-o para
diferentes maneiras de performatizarem suas práticas sociais. Antes disso, porém,
incluí-la na produção de conhecimentos acerca do VM proporcionou uma abordagem
diferenciada que vai muito além dos materiais e técnicas utilizados por aquele que
organiza a presença deste arquidestinador, pois o tratamento de seu discurso a partir de
um percurso de produção de sentido possibilita um maior entendimento dos fenômenos
que do VM emergem e uma mais refinada abordagem com relação ao entrecruzamento
de seus discursos com uma variável de manifestações que ultrapassa o interior das lojas
e os vidros das vitrinas.1298
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O projeto Ateliê Vivo: interações e sentidos na construção de um vestir
The Ateliê Vivo: interactions and senses of a dressing

Resumo: O presente artigo tem como objetivo investigar de que modo se dão as interações e sentidos do
projeto Ateliê Vivo, e como tal projeto articula seus usuários na intenção de construir – corte e costura,
suas próprias peças de vestuário através da doação de modelagens de estilistas. Embasando-se na
semiótica francesa de A. J. Greimas e na sociossemiótica de E. Landowski, e nos estudos de A. C.
Oliveira sobre o corpo e o vestir, a pesquisa busca a ressignificação da moda, trazendo à discussão,
questões atuais como o movimento de produção de moda chamado Slow Fashion.
Palavras-Chave: Semiótica francesa. Moda. Ateliê Vivo. Slow Fashion. Espaços públicos.
Abstract: This article seeks to investigate how the interactions and meanings of the Ateliê Vivo project
take place, and how such a project articulates its users in the intention of constructing - cutting and
sewing their own pieces of clothing through the donation of fashion designers. Based on the french
semiotics of A.J. Greimas and on the sociosemiotics of E. Landowski, and in the studies of A.C. Oliveira
on the body and the fashion, the research seeks the re-signification of fashion, bringing to the discussion,
current issues such as the production way of fashion called Slow Fashion.
Keywords: French semiotics. Fashion. Ateliê Vivo. Slow Fashion. Public spaces.

O projeto Ateliê Vivo foi criado em 2015 pelo grupo G>E (Grupo Maior que
Eu), com a proposta de reunir modelagens de peças de vestuário de diversos estilistas
através de doações, e com essa coletânea, realizar encontros com o público – os
encontros são abertos e gratuitos, em busca do desenvolvimento de roupas – com cortes
e costuras manuais, ou costuras à máquina.
O projeto é estabelecido na Casa do Povo. O G>E (Grupo Maior que Eu),
idealizado por profissionais ligados à moda e ao design, entre eles a estilista Karlla
Girotto, levou seu conhecimento em projetos de curadoria e serviços para idealizar e por
em prática o Ateliê Vivo.
A moda nessa pesquisa, constitui o palco de relações entre todos os sujeitos que
interatuam dando vida ao Ateliê Vivo. A moda aqui é compreendida como produção de
significação, tanto do corpo vestido, quanto dos modos de agir, viver, consumir e sentir
do sujeito em interação com o social. Tal produção constrói a teia urbana em que
interatuam os corpos vestidos e os jogos de aparências nas relações sociais, entendendo
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o projeto Ateliê Vivo também como prática de consumo da moda, que se dá de
diferentes maneiras na sociedade. Buscamos explorar as configurações das relações
possíveis estabelecidas entre os sujeitos e seus diferentes papéis de atuação no projeto.
A Casa do Povo é um espaço público da cidade de São Paulo, aberto de terça a
sábado, e que funciona há mais de 60 anos, atuando como lugar de memória e cento
cultural em sintonia com o pensamento e a produção artística contemporânea.
Com o objetivo de pesquisar e compreender a abrangência e a complexidade das
práticas que envolvem a produção de sentido do Ateliê Vivo a partir da moda, do corpo,
e da interatuação dos sujeitos em seu próprio vestir, adotamos um ponto de partida: o
Ateliê Vivo enquanto palco de (re)significações da moda.
A partir desse objetivo geral, buscamos outros objetivos específicos, como:
1) Compreender como se dá o uso do espaço público escolhido, qual o sentido desse
uso, e o que representa esse projeto para esse espaço, na relação com os outros projetos
que abriga e com sua localização territorial na cidade de São Paulo. 2) Quais os sentidos
do fazer manual proposto pelo projeto – do corte à costura das peças, e quais valores e
gostos estão presentes nessa atuação dos sujeitos. 3) Quais sentidos de consumo e quais
tendências de mercado – principalmente da moda, estão postos nessas relações entre o
Ateliê Vivo e os sujeitos. 4) Entender quem são os estilistas doadores de modelagens e
quais percursos e impactos têm suas contribuições para o Ateliê Vivo.
A pesquisa se justifica pelo sucesso que o Ateliê Vivo alcançou, e pela solidez do
projeto que culminou na contemplação pelo PROAC Economia Criativa 2016, que
através de concurso – da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, disponibiliza
apoio para o desenvolvimento de projetos de moda, gastronomia, artesanato e cultura.
Outra razão para a pesquisa, é o cenário de produção da moda na
contemporaneidade. Como uma das industrias mais poluentes do planeta, e pressionada
por soluções de uso e descarte em seus processos, o Ateliê Vivo nos ajudará a entender a
temática da sustentabilidade sob a ótica da Moda.
A nomeação do projeto – Ateliê Vivo, diz muito sobre ele. Um ateliê vivo é
aquele que está em movimento, e que não deve parar de se reinventar – senão morre. É
um ateliê em constante transformação, pois funciona como uma biblioteca de
modelagens, que a todo instante é renovada e reabastecida. Novos estilistas, novas
modelagens e novas idéias que vem agregar.
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O Ateliê Vivo é um projeto que ocupa uma das salas da Casa do Povo, na rua
Três Rios, do emblemático bairro de comércio varejista e atacadista de moda de São
Paulo – o Bom Retiro. O projeto funciona aos sábados desde 2015 – e a partir de 2017,
também uma vez durante a semana, os encontros que reúnem máquinas de costura,
mesas de corte, tesouras, aviamentos, as araras de modelagem, e claro – os
organizadores e participantes do projeto. São dez vagas por encontro, com senhas que
devem ser retiradas com uma hora de antecedência e que funcionam por ordem de
chegada. Para participar, é necessário ter conhecimentos básicos de corte e costura. Para
os que não tem familiaridade com a costura, o grupo disponibiliza aulas mensais que
ensinam desde o básico, onde uma peça específica é ensinada passo a passo,
manualmente.
A Casa do Povo1299 é uma associação que atua como lugar de memória e centro
cultural sem fins lucrativos que existe desde 1946. Foi construída logo após a Segunda
Guerra Mundial por meio de um esforço coletivo da comunidade judaica do Bom
Retiro. O espaço nasceu de um desejo duplo: homenagear os que morreram nos campos
de concentração nazistas e criar ao mesmo tempo um espaço que reunisse o que havia
de mais vanguardista na época. Atualmente, é formada por uma rede de associados, uma
diretoria voluntária, um conselho deliberativo e uma equipe responsável pela gestão,
programação e manutenção da instituição. A Casa do Povo se intitula como um
monumento vivo, um lugar onde lembrar é agir. De encontro aos valores da Casa do
Povo - que o acolheu, o projeto Ateliê Vivo, reforça os valores culturais, valorizando o
centro da maior, e mais importante cidade que produz a moda no país, e buscando
valorizar a moda enquanto cultura, permitindo ao público intervir na lógica produtiva da
moda, através do fortalecimento da memória indumentária e do fazer manual proposto.

1299

Casa do Povo. Disponível em: <http://www.casadopovo.org.br>. Acesso em: 7 de fev de 2017.
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Figura 1 – Arara de modelagens do Ateliê Vivo

Arara de moldes analisada por usuária do projeto Ateliê Vivo.
Fonte: ModeFica. Disponível em: <http://www.modefica.com.br>. Acesso em: 12 de nov de 2016.

Entre os estilistas doadores estão: Karlla Girotto – também uma das
idealizadoras do projeto, Ronaldo Fraga, Alexandre Herchcovitch, Wilson Ranieri,
Eduardo Inagaki, Gustavo Silvestre, Ofelia Lott, Giselle Nasser, Fábia Bercsek,
Fernanda Yamamoto, Luisa Enout, Gabi Cherubini e Tathiana Kurita, entre outros.
A arte dos estilistas famosos, a principio restrita aos desfiles de moda ou
consumidores dispostos a pagar, transcende a posse desses sujeitos, e toma, então,
espaços públicos onde o acesso se amplia. O domínio da moda de renome não se
restringe, mas se torna acessível, viável, e acima de tudo, resignificado.
Mais do que o design das próprias peças (re)criadas, o próprio espaço de
encontros, trocas, aprendizados, é em si, uma escapatória à vida atribulada e repetitiva,
cujos atos de compra – que em sua maioria se dão em shopping centers e e-commerces,
parecem saturados.
Enquanto atuantes num ateliê de produção, os sujeitos que frequentam o espaço,
e buscam resignificar as relações de seus corpos com a moda e o consumo, tecem
roupas e novos percursos para si. São percursos manuais – de corte e costura, coletivos
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– fruto das interações, e particulares – onde cada um executa suas próprias peças,
traduzindo seu(s) gosto(s) da escolha do tecido ao arremate final.
Figura 2 – Sala de produção do Ateliê Vivo

Mesas de corte e maquinário do projeto Ateliê Vivo.
Fonte: ModeFica. Disponível em: <http://www.modefica.com.br>. Acesso em: 12 de nov de 2016.

O que desejam os estilistas que cedem suas modelagens a esse projeto? Quais os
objetivos daqueles que organizam esse arquivo de modelagens? O que significa vestir
uma roupa de um estilista consagrado feita por si mesmo?
Os destinadores são estilistas de renome. São eles que cedem suas modelagens
de coleções passadas para o projeto. Em sua maioria, são estilistas engajados em grupos
sócio-culturais que veem a moda além do vestir mas enquanto uma prática de vida e
enquanto cultura, compartilhando os valores daqueles que se dispõem a organizar o
projeto. O grupo responsável, coordenado por Karlla Girotto, Dani Yukari, Gabi
Cherubini e Thatiana Yumi Kurita chama-se G>E (Grupo Maior Que Eu), realiza
pesquisas em processos criativos e propostas estéticas. Essa coordenação é, junto com
os estilistas participantes e suas marcas, co-destinadora nesse processo, visto que
realizam uma espécie de curadoria e apoio técnico, comercial e administrativo,
atendendo as demandas especificas para a manutenção do projeto. Os interlocutores
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seriam aqueles membros do G>E (Grupo Maior que Eu), que a cada encontro, se
mobilizam em apoio ao projeto, estando presentes nos espaços de encontro.
A idéia surgiu em 2013, quando a estilista Karlla Girotto ministrou um
workshop de processos criativos com duração de três meses – durante o
Metacoletivo 1300 . Ao final do curso, em razão da sintonia estabelecida entre os
participantes, criaram um grupo de estudos que mais tarde se transformou no G>E
(Grupo Maior Que Eu). Como boa parte do coletivo trabalha com moda e criatividade,
eles resolveram unir os modelos dos seus acervos e criar uma biblioteca pública de
modelagem – convidando outros estilistas a doarem, que conta tanto com peças básicas
quanto com peças conceituais, desfiladas nas semanas de moda.
Figura 3 – Sala de produção do Ateliê Vivo

Araras de modelagens e manequins de costura do projeto Ateliê Vivo.
Fonte: ModeFica. Disponível em: <http://www.modefica.com.br>. Acesso em: 12 de nov de 2016.

Os convidados à confeccionar são muitos – seja pelas redes sociais ou
divulgação do próprio espaço, a Casa do Povo, enquanto espaço público e cultural. É
necessário, porém, um saber técnico, que mesmo iniciante, permita se desenvolver um
1300

Um dos coletivos que propõe e utiliza espaços na Casa do Povo.
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fazer performativo, que é livre em seu criar na escolha dos tecidos e aviamentos, mas
que segue as prescrições dos estilistas e suas estéticas. Afinal, qual o sentido de copiar
os modelos senão o de atestar o talento dos estilistas e seus moldes e dos (bons) gostos
consagrados?
O gosto se aplica, com efeito, ao conjunto de relacionamentos com o mundo, ou
seja, ele faz sentido quando compartilhado. Se há apropriação desse gosto consagrado é
por quê dele se nutrem os envolvidos, sentindo o sabor de pôr a prova a beleza de um
modelo desenhado por alguém que se admira para o vestir dos corpos.
A pluralidade de gostos tem nesse projeto campo fértil. São muitos estilistas
com estéticas distintas, cedendo seus modelos para que um leque plural de gostos dele
se sirvam. Como diz Landowski1301, “parece normal que cada individuo adote posições
e posturas que lhe sejam próprias (...), cada um se sinta tão livre quanto for possível
para decidir e manifestar o que melhor lhe convém”. E ainda completa: “as motivações
mais profundas, as mais pessoais que nos guiam”.
O Ateliê Vivo é palco de sinestesias possíveis. Desse “sabor” do gosto, das cores,
texturas, formas e surpresas. Na confecção do vestir, os sentidos – tato, visão, são
levados à prova como forma de (re)significar o vestir. Mesmo na visão, dita como o
mais superficial dos sentidos, distinguem-se os níveis escalonados do eidético, do
cromático e, da luz.
A cultura vestimentar é uma das praticas cotidianas nas quais a estética se
manifesta. A complexidade de um vestir-se que exige uma inteligência sintagmática
para o seu sucesso, levando pelas suas escolhas à construção de um objeto de valor. Há
uma busca inegável pela funcionalidade da vestimenta em primeiro lugar, segundo nos
diz Greimas1302, condições atmosféricas submetidas a essa ordem. As pressões sociais,
como a do vestir-se de acordo com a classe social ou a exigência de uma etiqueta social
de acordo com o evento ao qual se irá. Além do gosto, da educação e da ética.
Nos vestimos para agradar aos outros mas também para nos agradar. A
personalização do vestir é reforçada quando o próprio sujeito põe a “mão na massa”
confeccionando suas próprias peças – (re)conhecendo os estilistas e reoperando o
sentido de vestir-se para cumprir os agrados acima propostos.
1301

LANDOWSKI, E; FIORIN, J. L. (Eds.). O gosto da gente, o gosto das coisas. São Paulo: Educ,
1997.
1302 GREIMAS, A. J. Da Imperfeição. Trad. Ana Claudia de Oliveira. São Paulo: Hacker, 2002.
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As araras de modelagens – feitas em papel pardo e aparentemente não
esteticamente atrativas, senão quando levadas à imaginação de modelos prontos, é uma
espécie de vitrina do Ateliê Vivo. Naquele sortimento proposto em cabides enfileirados e
diante das muitas possibilidades propostas de formas, os sujeitos precisam interpretar e
viabilizar para os seus corpos as opções ali presentes.
São duas plásticas postas em jogo, como nos diz Oliveira1303, a do corpo e a da
roupa, cujos sistemas de expressão se sincretizam para, através das interações, veicular
com coesão um mesmo plano de conteúdo. Assim, segundo a mesma autora:

O sentido de uma roupa só se completa ao vestir um corpo, quando, o que
determinamos por um sintagma composto, o corpo vestido assume a sua
plena competência para atuar. (...) O corpo vestido mostra os modos de o
sujeito estar no mundo, a sua presença. Mas esses modos de presença
conformam o que de um sujeito: a sua essência ou a sua aparência?

A originalidade da busca do Ateliê Vivo é das saídas fora de “si” da vida
cotidiana. É este espaço para o cultivo do belo, sentido e compartilhado entre
buscadores com propósitos parecidos, na partilha do lugar e dos valores. E seguindo a
proposta de Greimas 1304 , trocar “os signos por gestos” – o consumir pelo fazer
envolvido. Pelas três dimensões da cultura citadas pelo autor – funcional, estética e
mítica, podemos identificar o Ateliê Vivo como um objeto de valor sincrético. As peças
de vestuários que dali saem, não são só para vestir o corpo, carregam os valores de
seu(s) autor(es) – estilista e quem costura. Não é só estético, mas a dissolução das
questões do vestir cotidiano.
A concepção do projeto enquanto experiência estética, trata de uma
aprendizagem no sentido estésico dos objetos, mediante processos constantes de ajustes
às qualidades sensíveis dos elementos aos quais os sujeitos estão em interação – moldes,
máquinas, tecidos, tesouras, linhas, agulhas, etc. É dar sensibilidade ao fazer – à
costura, por exemplo, que exige conhecimentos cognitivos.
A perspectiva funcional atrelada às práticas diárias – como vestir-se, nos conduz
a objetificar o mundo e, assim, nos distancia dele. No entanto, ao fazer a roupa,
1303

OLIVEIRA, A. C. “Visualidade processual da aparência”. In: OLIVEIRA, A. C.; CASTILHO, K.
(Org.). Corpo e moda. Por uma compreensão do contemporâneo. São Paulo: Estação das Letras e das
Cores, 2010.
1304
GREIMAS, A. J. Op. cit., 2002.
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tratamos o ato como extraordinário e, nos aproximamos do mundo, tornando-o com
novos significados. Greimas1305 tratou esses encontros estéticos – entre o homem e o
mundo, em Da Imperfeição, explorando as formas de estabelecimento desses contatos,
que pela sua natureza, bastariam para dar ao homem sua presença no mundo.

(...) um fazer estético inscrito na duração e sustentado por um certo
voluntarismo. No lugar do catastrofismo, começa então uma empreitada
construtuvista, cujo reconhecimento constitui a meta da segunda leitura que
se pode fazer desse livro (Da Imperfeição)1306.

O desenvolver do projeto do Ateliê Vivo mostra que as experiências estéticas
nem sempre são fruto da graça providencial1307, procedendo também por iniciativa dos
sujeitos na construção de um trabalho, que pelo seu potencial e perseverança, constroem
o sentido. É uma “questão de método”: dar conta da inteligibilidade do sensível, através
da observação dos “comportamentos humanos vividos”, ou de seus simulacros1308.
O “sentido” e o “não-sentido” foram explorados por Landowski1309 em seu texto
“Para uma semiótica sensível”, que delibera que as escapatórias greimasianas visam um
restabelecimento do mundo que faria sentido – num modelo construtivista, e conduz o
texto na explicação da dupla negação: na produção de formas do não-contínuo,
aparecem os efeitos de sentido “melódicos” e, por outro, em articulações nãocontinuadas, se geram “harmonias” significantes. O não-contínuo seria o sucesso não
monótono, e regido pela não necessidade, mas sim por escolhas – nesse caso construir
as próprias roupas, como proposto pelo Ateliê Vivo.
A margem do inesperado está no efeito de “fantasia” na realização de
programas. Um fazer estético do sujeito, que pela sua atividade, pressupõe uma
vontade consciente para sustentar a busca do valor e do sentido, cujo encontro com o
sentido resultará como resultado de um processo interativo.
(...) à maneira como o sujeito interage com algum outro sujeito ou com os
objetos que ele encontra, cada um dos integrantes da relação ajustando-se, em
ato, ao outro enquanto seu parceiro dinâmico”. (...) Permeabilidade, co1305

Idem
LANDOWSKI, E. “De l'Imperfection, o livro do qual se fala”. In: GREIMAS, A. J. Da imperfeição.
São Paulo: Hacker editores, 2002, p. 125.
1307
Idem
1308
GREIMAS, A. J. Op. cit., 2002.
1309
LANDOWSKI, E. Para uma semiótica sensível. Educação e Realidade. Porto Alegre, v.30, n.2, p.
93-106, jul./dez. 2005.
1306
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presença, sintonia, ou ainda “contágio”. Formas desse estar-junto na
imanência do sensível, um “sentido sentido”1310.

Modos de pensar, de sentir, de amar, de se vestir, de consumir, mudam o tempo
todo. Uma nova episteme cultural se apresenta diante de nós, cuja trama envolve crise
econômica, sustentabilidade, consumo consciente, etc. Há buscas de novos estilos de
vida, de uma originalidade enquanto projeto e valor na vida pessoal, condenando-se
nela mesma, a sua socialização.
As divulgações dos impactos da indústria têxtil em termos ambientais traz
questionamentos sobre o vestir e o consumir dos tempos atuais. O excedente de
produção de tecidos na cadeia têxtil é um exemplo. Sejam restos do ato de enfestar1311,
sejam tecidos obsoletos, que são descartados no decorrer de novas coleções, sejam
tecidos de peças prontas descartadas, que na maioria das vezes vão para aterros
sanitários sem o correto encaminhamento - geram uma poluição têxtil preocupante
quando se fala em sustentabilidade. O Ateliê Vivo reutiliza tecidos descartados – em
forma de doações, montando kits (que incluem aviamentos) – e que são vendidos nos
encontros do projeto (servindo também, como forma de auxiliar nas despesas do
mesmo).
Na temática da sustentabilidade na Moda, e seguindo os preceitos de atuação do
Slow Fashion1312, o Ateliê Vivo fortalece seus valores de compartilhamento com seus
usuários, por que vai ao encontro dessa corrente de pensamento e atuação e acaba por
fortalecer o seu projeto e seus próprios valores. Dentre os preceitos estabelecidos pelo
Slow Fashion, estão: 1) Princípios de co-criação para representar os valores e fortalecer
a sustentabilidade. 2) Estabelecimento de uma rede global – e local, para o movimento.
3) Criação de uma harmonia global na moda e no vestuário, com uma etiquetagem têxtil
sob o rótulo de Slow Fashion.
O mote de atuação do Ateliê Vivo, em convergência com os princípios de
atuação do Slow Fashion, fortifica suas práticas e traz visibilidade ao projeto. O site
Slow Down Fashion 1313 , fundado por três brasileiras - Débora Ambar, designer e
publicitária, Luciana Rego, jornalista especializada em sustentabilidade e Michelle
1310

Idem
Diz-se do pano dobrado ao meio em todo o comprimento da peça, permitindo facilitar o processo de
corte dos tecidos. Fonte: <http//: www.dicio.com.br > . Acesso em: 7 de fev de 2017.
1312
Slow Fashion: termo cunhado por Kate Fletcher, que designa um fazer com atenção, e consciente de
seus impactos de produção. Fonte: <htto//: www.katefletcher.com > . Acesso em: 4 de fev de 2017.
1313
Slow Down Fashion. Fonte: <http//: www.slowdownfashion.com.br > . Acesso em: 5 de fevereiro de
2017.
1311
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Narita, relações públicas, propõe uma curadoria de marcas de roupas, acessórios e
sapatos, ligadas ao segmento de Slow Fashion. São marcas de todo o Brasil, que
compartilham valores com outros projetos também de moda - como o Ateliê Vivo, e de
outros segmentos como decoração, música e comportamento. O potencial da
plataforma, é o de unir e fortalecer os players 1314 do segmento, reforçados pelos
alicerces do Slow Fashion.
Os estilistas colaboradores, embora em sua maioria não possuam marcas que se
enquadram no segmento de Slow Fashion, encontram através do projeto, uma forma de
contribuir não só para a continuidade do Ateliê Vivo, e a visibilidade de suas próprias
marcas, mas como forma de pertencimento ao segmento que vem crescendo em todo o
mundo.
Essa interatividade de projetos, no compartilhar de valores e forças, supõe um
mínimo de coesão (ou de inerência, segundo expressão de Mearlau-Ponty 1315 ). É o
experimentado, vivido e sentido a favor do processo1316.
As buscas humanas são regidas por valores – e seus compartilhamentos.
Implicados na experiência vivida do mundo sensorialmente perceptível, tanto quanto
engajado na busca reflexiva do sentido ao qual está vivendo (Greimas), entendemos
esse observador-participante do Ateliê Vivo, um compartilhador de valores com o
projeto, unindo sua vontade de sentir à sua disposição para compreender – possíveis
pela presença do sensível.
E o corpo que carrega esse vestir? É um corpo vestido que parece e projeta uma
imagem, uma estética e um gosto. Mas não é só isso, é um corpo carregado de
significados, que se nutre do meio e interage com ele. Não se trata de um corpo objeto,
mas da possibilidade que a posse desse corpo permite de ressemantização dos objetos
gastos – roupas de estética repetitiva que os rodeiam, e relações intersubjetivas
esgotadas ou que virão a ser.
É o desvio do funcional que atrai para a dinâmica desse encontro proposto pelo
projeto. Para quebrar o ritmo natural é preciso ir além do vestir, sustentando novas
proposições, e novos olhares para a moda e seus sentidos – também enquanto consumo.

1314

Abordagem do marketing e da administração que designa os envolvidos em determinados processos,
cuja articulação mútua tem impactos sobre toda a cadeia.
1315
Maurice Merleau-Ponty foi um filósofo fenomenológico francês, autor de, entre outros livros:
“Fenomenologia da percepção”.
1316
LANDOWSKI, E. Op. Cit., 2005, p.104.

Anais Eletrônicos . 851

As peças não estão na prateleira. É preciso criar, com os próprios tecidos, com
os próprios botões, aviamentos, e da própria mão, que pode ligeiramente correr irregular
e marcar uma linha curva inesperada. E como diz Greimas 1317 : “Aquilo que não é
ligeiramente disforme tem ar insensível; de onde se segue que a irregularidade, ou seja,
o inesperado, a surpresa, o assombro, são parte essencial e característica da beleza”.
O desregramento é presente nessa empreitada produtiva. Para os experientes, os
segredos dos moldes. E para os novatos, um duplo desafio: das modelagens e das
costuras. E nessa superação autentica, o que vale mais? A peça final em toda a sua
formosura ou o vivido em cada minuto de oficio dedicado? Greimas1318 diz que: “podese sonhar: e se no lugar de uma ambição totalizante que procura transfigurar toda a vida
e põe em jogo o conjunto do percurso do sujeito, este pudesse proceder a um
desmembramento de seus programas, à valorização do detalhe do “vivido?”.
Na primeira etapa de seu livro, “Da Imperfeição” (1987), chamadas “fraturas”,
Greimas1319 traz, com originalidade de tratamento, os sentidos – tato, visão, olfato, etc,
desenvolvendo uma semiótica do sensível e mecanismos de como apreender os eventos
estéticos – pela estesia. Na segunda etapa, “escapatórias”, em reflexão mais geral, ele
salta para uma proposta de possibilidade a todos os sujeitos, sem que haja buscas
especiais, mas da possibilidade da incorporação cotidiana dos reencontros com os
efeitos de sentido. A proposta é buscar o sabor fundamental das pequenas coisas e
afastar a banalidade cotidiana, ressemantizando os objetos e as relações entre sujeitos,
resumindo a busca a uma questão: como reproduzir os movimentos de novos
significados às praticas cotidianas?
No vestir-se e no consumir, no relacionar-se e compartilhar, trouxemos uma
possibilidade: o Ateliê Vivo. Mas a busca não para. Novos modos de comer, deslocar-se,
no consumo de todos os tipos de coisas, quanto possíveis, estão esperas desses novos
significados. E não basta imaginá-los, é preciso encontrar saídas – as ditas
“escapatórias”, e incorporá-las sem cessar. Esse desenrolar continuo de praticas dos
sujeitos em cada pequena ação cotidiana, inclui fazeres éticos e estéticos, desenrolados
em suas formas sensíveis e jogos de aparências.
Há sempre um alhures que deve sinalizar novas possibilidades, da imperfeição
de todos nós, aparentemente “vitimas” das fraturas, à esperança de uma vida verdadeira
1317

GREIMAS, A. J. Op. cit., 2002.
Idem
1319
Ibidem
1318
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e coesa a nossos valores. Mas para chegar lá, há longo caminho, carente de astúcias para
ser superado. Recuperar a beleza no mundo, saída da mediocridade cotidiana, em busca
de escapatórias sem fim.
O sentir por um lado e o conhecer e entender por outro. Nessa articulação, o
Ateliê Vivo se sustenta pelo seu desenvolvimento técnico – suporte de maquinário e
apoio do conhecimento, pela envergadura do projeto e por articular pessoas num
propósito - na ordem do inteligível, e pelas experiências vividas, sensíveis e desafiantes.
O sentido mais autêntico do projeto é esse de propor o acesso a “outro mundo”,
instantes de bem-aventurança, como diz Landowski

1320

no posfácio de “Da

Imperfeição”. E o mesmo autor, completa dizendo: “em lugar de ficar “a espera do
inesperado”, (o sujeito) passa a exercer ativamente uma prática destinada a aproximarse desse objeto”. Ou seja, o empenho pelo “fazer estético” não deve ser abandonado.
Um projeto, para o seu sucesso, requer revisões constantes. Deve ser
resignificado o tempo todo. O Ateliê Vivo não foge dessa regra. Para fazer sentido, o
sentido há de sempre ser revisto. Cultivar a cada dia um pouco, se abrir ao novo de
corpo e alma. Saber e sentir que andam lado a lado.

1320

LANDOWSKI, E. Op. cit., 2002, p. 125.
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Os territórios do consumo de moda em São Paulo: posicionamentos, valores e
construção de sentidos
The fashion consumption territories in São Paulo: positioning, values and meaning
construction

Resumo: O presente artigo tem como objetivo investigar de que modo a distribuição das marcas de
vestuário pelos diferentes bairros da cidade de São Paulo delineia territórios de consumo de moda. O
trabalho encontra-se dentro do escopo da pesquisa do Atelier Semiótica, Moda e Consumo do Centro de
Pesquisas Sociossemióticas (PUC-SP:COS|CPS). Embasando-se na semiótica francesa de A. J. Greimas
e na sociossemiótica de E. Landowski, o atelier procura mapear os diversos modos de produção da moda
brasileira, suas articulações e circulação na cidade de São Paulo, analisando que estratégias são utilizadas
pelas marcas para a seleção de pontos de venda e determinando, assim, escolhas de midiatização que as
difundem para seu público-alvo.
Palavras-Chave: moda, consumo, territórios, São Paulo, semiótica.
Abstract: This article aims to investigate how the distribution of fashion brands in the various
neighborhoods of the city of São Paulo outlines consumption territories. The work is within the scope of
the research of the Atelier Semiotics, Fashion and Consumption that is part of the Centro de Pesquisas
Sociossemióticas (PUC-SP:COS|CPS). The work has its theoretical basis on the French semiotics of A. J.
Greimas and the sociossemiotics of E. Landowski. The research of the group aims to map the various
modes of production of Brazilian fashion, their articulations and circulation in the city of São Paulo,
analyzing what strategies are used by the fashion brands for the selection of their stores and thereby
determining media choices that broadcast them to their target consumers.
Keywords: fashion, consumption, territories, São Paulo, semiotics.

1 Considerações iniciais
Nos trabalhos desenvolvidos pelo Atelier Semiótica, Moda e Consumo, a moda é
compreendida enquanto produção de significação que abarca tanto o corpo vestido,
quanto os modos de agir, viver e sentir do sujeito em interação com o social,
primordialmente urbano. Em grandes metrópoles, tal produção perpassa os sujeitos de
corpos (in)vestidos que interatuam na construção de aparências em relação a outros e
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destinadores complexos, que envolvem marcas responsáveis pelas diversas instâncias da
cadeia da moda – da produção à divulgação –, que acabam por delinear práticas de
consumo e modos de vida1321.
Com o objetivo de pesquisar e compreender a abrangência e a complexidade das
práticas que envolvem a produção de sentido a partir da moda, do corpo e da aparência,
adotamos um ponto de vista: o das marcas produtoras de vestuário e de acessórios,
destinadores da moda na cidade de São Paulo, maior megalópole brasileira e cenário da
principal semana de moda da América Latina, o São Paulo Fashion Week (SPFW).
Dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelo atelier e tomando como
referência os estudos realizados sobre os territórios de cultura em São Paulo 1322 , o
presente artigo propõe pensar os territórios de consumo de moda na cidade,
considerando que esses se configuram pela concentração de pontos de venda de
determinados tipos de marcas em locais específicos, compondo aglomerados de ruas
comerciais que configuram uma isotopia temática e estimulando, assim, o consumo
nesses pontos da cidade.

2 Mapeamento de marcas de moda em São Paulo
A complexa composição do cenário de marcas e de criadores na cidade faz com
que o trabalho do atelier deva ser ainda mais criterioso, pois há um grande número de
empresas que se instalam ou que se desenvolvem na megalópole paulista. No entanto,
conforme afirma Algirdas Julien Greimas

1323

, um corpus de análise deve ser

representativo e, se analisado com coerência, permite a construção de um modelo capaz
de atuar de modo projetivo.
Por meio da observação desses sujeitos produtores, tanto nas ruas, quanto nas
redes sociais e em seus sites - uma metodologia já explicitada em trabalhos anteriores
do atelier1324 -, nos foi possível encontrar reiterações que uniam certas marcas a outras,
dando a entrever uma possível tipologia desses modos de fazer a moda em São Paulo,

1321 BRAGA et.

al. Semiótica, Moda e Consumo: temáticas articuladas no cenário paulistano. Anais...
12º Colóquio de Moda, set. 2016.
1322 BUORO et. al., Dinâmicas sociais nos territórios de culturas de São Paulo. Cadernos de Estudos do
Centro de Pesquisas Sociossemióticas, 2013.
1323 GREIMAS, Algirdas Julien; Dicionário de Semiótica, São Paulo: Contexto, 2011, p.104.
1324 BRAGA et. al., Op. Cit, 2016.
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conforme o proposto por Jean Marie Floch 1325 quando afirma que “é tarefa do
semioticista identificar padrões recorrentes nas narrativas, similaridades presentes em
diferentes programas de ação e valores idênticos”.
O mesmo autor, ao desenvolver importantes estudos cujo recorte do corpus era a
construção de um hipermercado1326, encontrou, a partir de análises desenvolvidas, uma
categoria fundamental que:
[...] articula o campo dos vários valores recorrentes presentes no
discurso dos consumidores: o supermercado pode ser um lugar para
abastecimento rápido, de maneira eficiente e econômica ou, pelo
contrário, pode ser um espaço que representa uma nova maneira de
viver, uma visão ultramoderna do mercado ou feira, ambos, símbolos
míticos de uma forma de sociabilidade “amigável”.

Nessa articulação, encontrou-se, no mínimo, duas maneiras pelas quais o
hipermercado pode ser tomado enquanto objeto de valor (a partir das narrativas de
clientes): por valores práticos (velocidade, funcionalidade etc.), ou por valores “de
vida” fundamentais, como a sociabilidade e um possível equilíbrio entre natureza e
cultura. Esses seriam termos contrários e, em um quadrado semiótico, chega-se a outros
dois termos por uma relação lógica, pois para circular de uma dêixis à outra, é
necessário, primeiramente, que um termo passe por sua negação, implicando assim na
sua contrariedade. A partir da negação dos termos contrários “valores práticos” ou
“utilitários”, marcados pela funcionalidade e velocidade, versus os “valores de vida” ou
“existenciais”, caracterizados pela escala humana e “amizade”, o autor chegou aos
termos subcontrários: “valores não-existenciais”, qualificados pelo cálculo e pela
criticidade objetiva, versus os “valores não-utilitários”, do “deixar-se levar”, do “puro
prazer”.
Tais relações de valores são muito similares às encontradas em nossas análises,
que constroem as marcas de moda (e seus produtos) enquanto objetos de valor para seus
consumidores e, assim, delineiam territórios pelos quais circulam os mesmos valores.
Por esses motivos, retomaremos esses preceitos. Os valores utilitários (ou práticos)
foram características encontradas, em especial, no tipo C (aqui ilustrado pela
Riachuelo), em que a velocidade na produção para entregar as “novas” da moda é fator
primordial em seu modo de fazê-la; enquanto os valores existenciais foram observados
1325 FLOCH,

Jean-Marie. A contribuição da semiótica estrutural para o design de um hipermercado.
Galaxia (São Paulo, Online), n. 27, p. 21-47, jun. 2014.
1326 FLOCH, Jean-Marie. Op. cit., 2014, p.32.
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nas do tipo D (ilustrado pela Flavia Aranha), qualificadas por um modo de produzir
mais artesanal, que demanda maior tempo de produção por envolver trabalhos manuais,
com poucos funcionários e que visa a produzir menos impactos ao meio ambiente.
Já nos subcontrários, nos deparamos com a negação desses valores existenciais
em marcas como as do tipo B (ilustrado pela Torra Torra), configurando-se assim,
primordialmente, por valores não-existenciais, em que são produzidas peças com
roupas de pouca complexidade formal, de materiais mais acessíveis e de fácil manuseio,
nas quais o destaque é o preço acessível e a variada forma de pagamento. Ao contrário,
as marcas do tipo A (ilustradas pela Lino Villaventura) podem ser consideradas como a
negação do tipo C, construindo-se primordialmente por valores não-utilitários, quando
essas são detentoras das minúcias do seu processo criativo e produtor – implicando
assim em características compartilhadas pelo tipo D –, com limitadas peças nos pontos
de venda e que têm complexidade em sua construção, com a criação de volumes,
transparências e estruturas com tecidos que tecem um corpo específico, quase que
ludicamente, deixando, portanto, a agilidade e funcionalidade em últimas instâncias de
seu modo de fazer.

Esquema 1: Podemos, então, a partir dos postulados de Floch, articular uma representação desses valores
das marcas e seus modos de fazer a moda, como colocado no quadro que segue:
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Fonte: produzido pelos autores

Os diferentes tipos foram classificados do seguinte modo: (1) as marcas do “tipo
A”, detentoras das minúcias dos seus processos criativo e produtivo, com pontos de
venda de pequena dimensão, discretos e que cuja disposição de produtos é limitada;
seus sites próprios possuem pouca ou nenhuma discrição e/ou histórico da marca e, na
grande maioria dos casos, não abrigam uma plataforma de venda online,
comercializando seus produtos somente em lojas físicas – concentradas, por vezes,
apenas na cidade de São Paulo; (2) as marcas do “tipo B”, caracterizadas enquanto
grandes redes de varejo que possuem diversos pontos de venda espalhados por São
Paulo, frequentemente localizados em centros comerciais populares, com peças de
vestuário produzidas em larga escala e que compõem grande parcela do mercado de
roupas a preços baixos na cidade. Marcas como essas não só produzem roupas para o
vestir de mulheres, homens e crianças, mas também roupas de cama, mesa e banho,
compondo, assim, uma complexa oferta de produtos que vai além da moda do vestir; (3)
as marcas do “tipo C”, cujas peças de vestuário são desenvolvidas com agilidade e
mantém um curto tempo de duração nas vitrinas e prateleiras das lojas, abastecidas
semanalmente com “novidades”; seus estoques são pequenos e possuem uma grande
diversidade de modelos; (4) e, por fim, as marcas do “tipo D”, qualificadas por um
modo de produção artesanal, com peças que demandam maior tempo de fabricação por
envolverem trabalhos manuais, poucos trabalhadores e recursos renováveis que visam a
um menor impacto ambiental. Seus produtos não obedecem, em sua maioria, às
sazonalidades da plasticidade das roupas, determinados por um aspecto durável e
revelando traços mais simples, característicos de um fazer da moda mais absorto.
A partir disso, desenvolvemos então um mapa que, pontuando todas as lojas das
marcas elencadas localizadas na cidade de São Paulo, permitisse visualizar
espalhamentos, concentrações, presenças e ausências desses destinadores e seus 423
estabelecimentos comerciais na megalópole.

Figuras 1a, 1b, 1c e 1d: Imagens que ilustram a localização das 423 lojas das marcas mapeadas.
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Cada um dos quatro mapas acima diz respeito a um dos tipos delineados. Na figura 1a, na parte superior
esquerda, o tipo C teve suas lojas pontuadas na cor amarela; na figura 1b, à direita, o tipo D, teve seus
pontos de venda marcados na cor verde (figura 1b). Na parte inferior, à esquerda, as várias lojas do tipo B
foram pontuadas na cor vermelha (figura 1c) sobre o mapa da cidade e, por fim, as do tipo A foram
marcadas na cor azul (figura 1d).
Fonte: produzido pelos autores a partir do Google Maps. Disponível em: <www.google.maps.com.br>.
Acesso em: 05 nov. 2016.

As lojas do “tipo A” concentram-se na zona oeste de São Paulo, região nobre da
cidade. Muito além do caráter funcional das vestes, essas marcas oferecem uma
construção formal das roupas que, ludicamente, as investem e as complexificam
semanticamente. Na mesma região, encontram-se os pontos de venda do “tipo D”,
instalados, em sua maioria, em casas antigas adaptadas ao comércio. Ainda que um
tanto concentradas na região oeste da cidade (marcadas na cor verde no mapa), as nove
lojas se espalham mais do que as marcas do tipo A e seus pontos de venda localizam-se
também em casas antigas pouco adaptadas ao comércio.
Lojas do “tipo C” encontram-se, em grande medida, espalhadas pela cidade de
São Paulo, com uma maior concentração na região centro-oeste. As suas 122 lojas,
como podemos ver no mapa (em amarelo) são de fácil acesso. Boa parte delas instalam-
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se em shopping centers, os “templos do consumo” que, em locais não publicizados,
oferecem comodidade e segurança de maneiras diversas.
As marcas do “tipo B” também estão espalhadas por praticamente toda a cidade
de São Paulo, mas sua localização é mais observada no centro da cidade, de modo a
abraçar um grande público que transita por centros comerciais populares. Os

preços

mais baixos e as peças mais simples são os fatores que dão valor a essas marcas e que
levam os sujeitos a consumirem roupas cujos custos figurativizam uma “escolha
certeira”. São peças acessíveis adquiridas para, em primeiro lugar, proteger os corpos
que as vestem e, depois, pela plasticidade, que também dá a ver um gosto construído e
consumido. Com 281 lojas espalhadas por praticamente toda a cidade (são os pontos em
vermelho mapa), abrangendo mais da metade de todos os pontos de venda que
mapeamos, essas cadeias abraçam um grande público que transita por centros
comerciais populares.
Com efeito, o mapeamento realizado suscitou algumas questões importantes a
serem exploradas no presente artigo: de que modo a distribuição das marcas de
vestuário pelos diferentes bairros da cidade de São Paulo delineia territórios de
consumo de moda? E, mais além, como, por meio desse posicionamento, as marcas
também se constroem enquanto produtores da moda que vão além do vestir pragmático,
organizando territórios a partir de práticas de concentração e difusão e de presenças e
ausências?
3 Destinadores da moda em São Paulo: como estabelecem seus pontos de venda?
Estabelecemos como corpus de análise marcas que carregam muitos dos traços
de cada tipo acima elencados e que, por isso, podem ser consideradas representativas de
cada um, sendo essas: Lino Villaventura (tipo A), Torra Torra (tipo B), Riachuelo (tipo
C) e Flavia Aranha (tipo D).
Para compreendermos como são delineados esses territórios de consumo a partir
dos tipos de marcas que se instalam em cada uma dessas regiões, foi preciso selecionar
alguns entre seus vários pontos de venda. Estabelecemos como critério de escolha os
locais que concentram mais lojas de cada categoria. Sendo assim, analisaremos: a única
loja Lino Villaventura, localizada nos Jardins; uma das lojas Torra Torra, no Centro
antigo de São Paulo; duas lojas de rua da Riachuelo, nos bairros Jardins e Jardim
Paulista, e, por fim, a única loja da marca Flávia Aranha, localizada na Vila Madalena.
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3.1 Tipo A: Lino Villaventura
A marca Lino Villaventura (tipo A) carrega o nome do estilista paraense
radicado no Ceará, que começou a carreira em 1975 e lançou a primeira loja em
Fortaleza, em 1982. A partir de 1990, o designer começa a desenvolver peças sob
medida – uma das principais características da marca até hoje. Lino desfila no São
Paulo Fashion Week desde a sua primeira edição, em 1996, e no Dragão Fashion,
semana de moda do Ceará.
Seu ponto de venda em São Paulo situa-se na rua Bela Cintra, no bairro Jardim
Paulista, região nobre da Zona Oeste da cidade de São Paulo. A Bela Cintra tem início
no cruzamento com a rua Dona Antônia de Queirós, terminando junto à rua Estados
Unidos e, em toda sua extensão, abriga imóveis residenciais e comerciais; em sua
maioria, flats, hotéis, restaurantes, lanchonetes, bem como lojas de moda e de
decoração. A loja analisada encontra-se próxima à região da rua Oscar Freire, local que
é reconhecidamente um importante polo de comércio de roupas e acessórios.
Figura 2 – Mapa da região

Mapa que sinaliza, em vermelho, a localização da loja de Lino Villaventura e explicita a região e sua
grande concentração de lojas e estabelecimentos comerciais.
Fonte: Google Maps

O ponto de venda, composto por um piso térreo e um superior, possui medidas
de altura e largura similares, num formato quadricular, e conta com uma fachada
revestida por vidros escurecidos, quase pretos, que são recortados na verticalidade por
linhas finas na cor branca, formando desenhos geométricos. O preto seria a cor que
comporia toda a fachada, não fosse a faixa branca, também de vidro, que desce
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verticalmente e indica a estreita porta de entrada. O vidro da fachada reflete as
paisagens da cidade que se coloca do outro lado da rua, quase como se a loja se
camuflasse em meio à cidade.
Figura 3 – Fachada da loja de Lino Villaventura

Fonte: Acervo do atelier.

Há apenas duas vitrinas, uma vertical e outra horizontal, ambas de dimensão
reduzida - que, pelo pequeno tamanho e altura, remetem a janelas que pouco deixam
entrever o interior da loja, configurando-a como algo relativamente discreto, em que há
pouca exposição de produtos nas pequenas vitrinas. A vitrina vertical, à esquerda da
porta, tem o tamanho exato para que seja mostrado apenas uma manequim vestindo uma
das peças do estilista. Não há um fundo que divida vitrina e interior da loja, sendo
assim, pode-se entrever um pouco desse interior. Na vitrina horizontal, à direita da
entrada, são exibidos acessórios como sapatos e bolsas. Por esse vão produtos expostos
no interior da loja deixam-se ver parcialmente, instigando a curiosidade do passante. As
formas orgânicas mostradas pelas vitrinas destoam do cenário em preto e branco e
geometrizado: a cena dá destaque às vestes. A loja é nomeada pela curvilínea assinatura
do estilista, disposta discretamente logo acima da vitrina à direita. Toda a fachada é
construída de modo a preservar a discrição do interior da loja, que se coloca como algo
pouco acessível, ou talvez, acessível a poucos.

3.2 Tipo B: Torra Torra
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Há mais de 20 anos no varejo popular, a marca Torra Torra (tipo B) conta com
diversas lojas que comercializam, em grande parte, produtos próprios. Com oito lojas
próprias na grande São Paulo, a marca se espalha por diversas regiões, abrangendo
centro expandido, norte, sul, leste e oeste.
A loja Torra Torra do centro antigo de São Paulo situa-se próxima à Catedral da
Sé, marco zero da cidade. Para adentrá-la, existem dois acessos: o principal, na altura do
número 203 da rua Direita, situado a cerca de 300 metros do metrô, ponto de partida
para diversas regiões da cidade, em uma via na qual transitam somente pedestres; e o
segundo, na rua José Bonifácio, onde há uma intersecção com a rua Senador Paulo
Egídio, uma esquina marcada pela presença massiva de lojas de varejo de moda a
preços baixos. A loja possui três andares: aqueles que adentram pela rua Direita
acessam o primeiro piso e quem o faz pela rua José Bonifácio, o segundo. Na entrada
principal encontram-se cestos de arame, espécies de balaios, que invadem a rua e
deixam ver montanhas de roupas. Neles, os produtos têm seus preços bem visíveis junto
às facilidades de pagamento – nos crediários e nas parcelas do cartão de crédito. O
componente financeiro é o que, primeiramente, convida os consumidores que transitam
pelo centro aos “balaios” de arame. Uma vez lá, esses sujeitos saem à procura das
roupas que mais lhes atraem.
Figuras 4a e 4b – Fachada da loja Torra Torra

À esquerda, a fachada e entrada principal da loja - na rua Direita, e à direita, sua fachada da rua José
Bonifácio.
Fonte: Acervo do atelier.

Marca que tem um alvo em sua logo alaranjada, a Torra Torra posiciona-se
nesses locais bem pontuais das cidades em que se instala. As peças de roupas (tanto as
vestes, quanto roupas de cama e banho) são todas expostas à disposição dos
consumidores, que encontram os produtos que precisam com facilidade, mas, caso
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precisem de ajuda, há vendedores à disposição. Peças que são, em grande parte,
dispostas espalhadas em grandes recipientes de arames, em araras pela loja e, em alguns
casos, em manequins. Essas peças são agrupadas por preço e organizadas por gênero
(como masculino, feminino e infantil; roupas esportivas e roupas para a casa), todas à
mão do consumidor, o que facilita ainda mais o ato da compra. Ir à uma Torra Torra
seria então como “acertar no alvo” e encontrar com facilidade o que precisa/deseja para
si e/ou para seus familiares a um preço acessível.
O prédio que abriga o ponto de venda analisado é pintado na cor bege,
levemente rosada, carregando modificações de sua arquitetura original de centro antigo
para transformar-se em ponto de venda comercial. O primeiro andar segue linhas retas e
sem rebusco, e conta com três grandes portas de entrada – sendo as duas portas laterais,
à direita, mais amplas. Não há vidros nas vitrinas que, preenchidas pelos cestos e alguns
poucos manequins, deixam entrever o espaço interno da loja. Na fachada do segundo
andar, porém, há na lateral esquerda uma vitrina envidraçada que abriga um cenário
com manequins e letreiros que contém o nome da loja e frases que falam de moda e
estilo, convidando o transeunte a entrar no estabelecimento. Nesta vitrina encontram-se
somente manequins femininos, mas, num dos cartazes, lê-se: moda feminina, masculina,
infantil, para o lar, seguida de uma flecha indicativa da entrada na qual consta a palavra
“Entre” - o convite agora é explicitado imperativamente. O verbo no imperativo chama
o consumidor para prosseguir e ver o que há dentro da loja, pois tal vitrina não deixa
entrever o espaço interno da loja, dando somente pinceladas do vasto universo de
possibilidades que o local possui, com uma simplicidade visual que destoa do complexo
campo de informações e produtos presentes na vitrina da entrada principal.

3.3 Tipo C: Riachuelo
No tipo C temos a marca Riachuelo, forte no cenário brasileiro do varejo de
moda, com 285 lojas por todo o Brasil (19 na cidade de São Paulo). Nos últimos anos, a
marca passou por um processo de transformação: posicionou-se em locais emblemáticos
da cidade paulistana, como na rua Oscar Freire – próximo à loja Lino Villaventura – e
na Avenida Paulista. Sua logo mudou para uma representação tipográfica da abreviação
da marca: RCHLO. Desse modo, o nome da marca dá lugar a uma sigla também
compreensível ao enunciatário, mas que figurativiza a brevidade e a rapidez da
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reposição de coleções, bem como da relação estabelecida entre essa magazine e o seu
consumidor.
As 19 lojas da marca instaladas em São Paulo localizam-se, em sua maioria, em
shopping centers. Por buscarmos analisar pontos de venda que se encontram fora de
centros comerciais fechados, procuramos as lojas da marca que, justamente, instalaramse em ruas com grande circulação de pessoas. Três lojas atenderam a esses critérios: a
da rua Oscar Freire, a da Av. Paulista e a localizada na Zona Sul de São Paulo, próxima
ao Largo Treze de Maio. Como buscamos estabelecer as relações entre territórios e
pontos de venda, optamos por analisar as lojas da Oscar Freire e Avenida Paulista,
ambas situadas na região dos Jardins/Jardim Paulista, bairros onde concentram-se os
pontos de venda das marcas do tipo C.
Figura 5 – Fachadas das lojas analisadas da Riachuelo

Em vermelho, encontram-se sinalizadas ambas das lojas analisadas da Riachuelo. Ambas fazem esquina
com a rua Hadock Lobo, mas uma (à direita na imagem) é situada na Av. Paulista, enquanto a outra (à
esquerda na imagem), na rua Oscar Freire.
Fonte: Google Maps
Figuras 6a e 6b – Fachadas das lojas analisadas da Riachuelo
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À esquerda, loja da marca na rua Oscar Freire (na esquina com a rua Hadock Lobo) e, à direita, fachada
da loja da mesma marca na Avenida Paulista.
Fonte: Acervo do atelier.

A loja da rua Oscar Freire (figura 5a) se configura como um grande bloco em
que as fachadas envidraçadas, substituídas a cada coleção, exibem obras de artistas
contemporâneos. As duas extremidades da loja são revestidas por porcelanato preto,
material que confere certo brilho à fachada e reflete a rua. Na parte inferior do bloco, a
arte é recortada pelas vitrinas que ocupam toda a extensão da loja na parte voltada para
a rua Oscar Freire, a qual estende-se um pouco na rua Haddock Lobo. As vitrinas são
delimitadas pelo mesmo porcelanato preto que reveste as extremidades da loja, através
de suas vidraças, vemos os manequins que exibem as peças da coleção vigente e
algumas fotos que fazem parte do catálogo da marca. Por vezes são utilizados outros
artefatos para compor as vitrinas, assim como adesivos colados às vidraças. Inaugurada
em agosto de 2016, a arte que segue sendo exibida em janeiro de 2017, é assinada por
Luzia Simons, artista brasileira conhecida internacionalmente por suas obras que
encenam, em especial, flores. A fachada segue a temática das obras da artista; nela
vemos sobre um fundo branco e folhagens diversas com predominância das cores verde,
vermelho e laranja.
No outro ponto de venda da marca (figura 5b), o fluxo intenso da emblemática
avenida se liga aos bairros dos Jardins e Cerqueira César também pela rua Haddock
Lobo, cujo fluxo é de mão única para os veículos. A entrada principal da loja está na
avenida, com escadaria que liga a rua à loja. Separando os passantes por cerca de sete
degraus, trata-se de uma entrada dividida em quatro raias de escadas e seus corrimões
de metal. A fachada conta com uma pequena vitrina com o nome abreviado da marca:
RCHLO. Abaixo dela está o nome por extenso, porém em menor tamanho.
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Esse ponto de venda da Riachuelo contrasta preto e branco em enormes
construções com formas mais geométricas, com a reiteração de formas retangulares.
Grandes entradas neste mesmo formato dão fácil acesso a seu interior. Rede de lojas que
antes era marcada pelas cores verde e azul, a Riachuelo coloca-se agora em preto e
branco e com um logotipo sem serifas, seja com seu nome completo ou com sua
abreviatura. As unidades mais padronizadas como essa, à exceção da loja da Oscar
Freire, tornam-se uma espécie de “fundo neutro” para receber as constantes novidades
de uma enorme gama de produtos, sem necessitar de grandes mudanças para compor
seus cenários em que modos de uso são encenados.

3.4 Tipo D: Flavia Aranha
No tipo D temos a marca Flavia Aranha que, desde 2009, quando foi criada pela
estilista de mesmo nome, utiliza um processo produtivo que inclui modelos que
perpassam sazonalidades, técnicas naturais de tingimento, trabalho manual e volume de
produção ajustado às demandas do mercado. Com apenas uma loja própria em São
Paulo e com vendas restritas ao atacado, a marca também se descreve como “criadora
de vínculos afetivos através da moda”. Sua loja se localiza na rua Aspicuelta, em Vila
Madalena, bairro nobre da zona oeste de São Paulo (Figura 7).
Figura 7 – Localização da loja Flavia Aranha

Mapa que indica, em vermelho, a localização da loja Flavia Aranha e alguns dos pontos comerciais que
se encontram ao redor, em especial bares e restaurantes, no bairro da Vila Madalena.
Fonte: Google Maps
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A loja encontra-se instalada em um imóvel residencial que foi transformado em
loja pela adição dos vidros das vitrinas, as quais deixam entrever o interior da loja e
alguns de seus produtos, mas sem perder seus traços de moradia de outrora (Figura 8).
Entre a rua e a construção há um recuo e, para adentrar a loja, é preciso subir uma
escadaria que se encontra à direita da mesma, de modo que a entrada da loja fica na
lateral da construção. Dessa maneira, para adentrar a loja, é preciso que a destinatária
tome a decisão de fazê-lo e, para tal, saia do espaço da rua para um outro espaço, o da
loja. O interior da loja mantém, até certo ponto, uma divisão em relação à rua.
Figura 8 – Fachada da loja Flavia Aranha

Fonte: Acervo do atelier.

A casa possui duas janelas e ambas se localizam acima do nível da rua. A da
esquerda, de tamanho maior, é emoldurada por faixas de madeira; a da direita, além de
menor, tem certo recuo em relação à outra. Acima da janela direita, podemos ler o nome
da marca grafado em metal com letras sem serifa e em caixa alta, formadas por linhas
contínuas, finas e simplificadas. As janelas atuam como vitrinas que deixam ver um
cenário em que se colocam não somente as roupas, mas também os detalhes de sua
produção – como, por exemplo, as sementes utilizadas no tingimento dos tecidos, bem
como parte do interior da loja. A fachada branca divide espaço com plantas que, sem
muita poda, se espalham pelo muro da fachada, dando organicidade à essa e
contrapondo o verde da natureza ao branco da fachada edificada.

4 Os territórios do consumo de moda: delineando modos de vida na megalópole
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Essas quatro marcas localizadas em pontos diferentes da cidade dão a ver, cada
uma, certo modo de consumir, certo modo de vida a ser vivido por quem frequenta tais
regiões, formando territórios de consumo de moda e seus modos de viver em São Paulo.
A compreensão de cada uma dessas áreas, portanto, é essencial para compreendermos a
composição territorial do consumo na cidade.

4.1 Lino Villaventura e Jardins
O ponto de venda da marca Lino Villaventura localiza-se em meio ao quadrilátero
da Oscar Freire, nome dado ao conjunto de ruas que formam um cluster de consumo na
região dos Jardins. Nomeada em homenagem ao médico nordestino Dr. Oscar Freire de
Carvalho, a rua Oscar Freire tem cerca de 2,6 km de extensão e compreende áreas
residenciais e comerciais1327. Os cortiços e casebres que outrora povoavam a rua deram
lugar, aos poucos, a estabelecimentos comerciais que, na tentativa de apagar os traços
de simplicidade e pobreza de outros tempos, reformulam as fachadas que se encontram
à altura dos olhos, reescrevendo os modos dessa rua em meio a cidade.
Atualmente a região configura-se pela concentração de lojas (e serviços) que
constroem percursos a serem percorridos pelo consumidor que vão além da própria rua,
contando assim com imbricamentos que dão continuidade à sua temática comercial,
como as ruas Bela Cintra, Haddock Lobo e Augusta1328. Nessas vias, há uma grande
concentração das marcas do tipo A, o que nos revela certos traços dessas marcas e de
seus consumidores, como, por exemplo, os elevados valores financeiros das peças
vendidas e, assim, o alto poder aquisitivo dos compradores.
A Oscar Freire, rua central do quadrilátero, teve suas calçadas reformadas e
bancos foram instalados, permitindo, desse modo, que o sujeito se sente, descanse e
observe. Em um cenário rodeado por lojas que oferecem produtos e serviços que vão
desde roupas e acessórios aos mais diversos tipos de alimentação, os sujeitos negociam,
ganham visibilidades e transitam - a pé ou de carro -, interagem com outros sujeitos,
edificações, vitrinas, dentre uma infinidade de ações. As ruas imprimem diferentes
ritmos que passam a ser incorporados à dinâmica dos sujeitos, quer para o fazer
cotidiano, quer para o fazer que o descontinua.
1327 FYSKATORIS, T; BRAGA, M. Rua Direita: comércio, consumo e moda, Anais... 2º CIMODE, nov. 2014.
1328 BRAGA, M. Desfiles do cotidiano: jogos de aparências e visibilidades em ruas das cidades São Paulo e Roma,

S/D.
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Inserida nesse cenário, a loja da marca Lino Villaventura figuratiza os traços da
região da Oscar Freire, com suas calçadas reformadas e seu mobiliário urbano
ordenado. A composição visual dos pontos de venda das marcas que ali se instalam, que
prezam pela predominância dos traços minimais e cores monocromáticas, pode ser vista
na sobriedade cromática da fachada do ponto de venda, no uso de linhas retas e na
vitrina comedida, que traz apenas um manequim.
A plasticidade da fachada figurativiza a assinatura do estilista paraense radicado
no Ceará, que a tem como marca e como sinalização do ponto de venda. É o destinador
estabelecido em um espaço de visibilidade de São Paulo, a quem cabe demarcar o seu
lugar no campo da moda na megalópole, representados aqui pela rua que traz em seu
nome outro nordestino de destaque na história da cidade.
Se, por um lado, a Oscar Freire se constrói enquanto um espaço aberto dado ao
flanar despreocupado dos sujeitos, a loja de Lino Villaventura opõe-se com uma
construção fechada, estabelecendo um descontínuo entre a calçada e o ponto de venda,
delimitado pela cor preta que esconde o interior da loja e a materialidade do vidro e do
metal, que refletem para si mesmas as imagens dos transeuntes. O descontínuo,
estabelecido aqui entre a entrada da loja e a calçada, local por onde circulam os sujeitos
do quadrilátero da Oscar Freire, é necessário para reforçar a temática da exclusividade
da marca. Tal exclusividade, no entanto, retomada também na construção da vitrina, é
reiterada várias vezes ao longo da rua e exerce aqui o fazer manipulatório, que seduz o
sujeito a ultrapassar a larga porta e adentrar a loja.

4.2 Torra Torra e a região central
O centro antigo de São Paulo fora o principal distrito financeiro da cidade até
aproximadamente a segunda metade do século XX. No século XVI, a Rua Direita foi
aberta para fazer a ligação entre o centro da cidade e a antiga estrada que levava à aldeia
indígena de Pinheiros (atual Rua da Consolação). A rua tinha início no Largo da Sé e
seguia em direção ao "Piques" (hoje Largo da Memória e Praça da Bandeira). Desde os
anos 1890, as atividades comercial, financeira e de serviços passaram a se concentrar no
Triângulo, confluência das ruas 15 de Novembro, São Bento e Direita, cujos limites
eram os conventos do Carmo, de São Bento e de São Francisco, núcleo urbano e
comercial desde o período colonial. O Triângulo concentrava agora o comércio
sofisticado da cidade, impondo-se como “vitrina da moda importada das grandes
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metrópoles da Europa e dos Estados Unidos”1329. No entanto, a partir da década de 1970
muitas empresas começaram sair da região, devido também ao desenvolvimento de
outras áreas da cidade, iniciando assim um processo de degradação urbana e de queda
na qualidade de vida da região. Dessa maneira, apesar de ser uma região central, que
abriga importantes centros culturais da cidade como a Pinacoteca do Estado de São
Paulo, a Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa, a Estação Júlio Prestes, dentre
tantos outros, apresenta diversos problemas relacionados às questões sociais da cidade.
Desde então, embora continue a ser um importante polo comercial, consolidouse com um centro de compras de varejo popular e abriga grandes redes de lojas lado a
lado com lojas de pequeno e médio portes, sem falar, como afirmam Fyskatoris e
Braga1330, no comércio informal – os camelôs, que ocupam indiscriminadamente a Rua
Direita, “dificultando a mobilidade das pessoas mas fazendo a alegria dos
consumidores”. Por se tratar do centro antigo da cidade, muitos dos prédios sofreram
mudanças em seus projetos arquitetônicos originais, sendo, ao longo dos anos,
adaptados para receber os modos de comércio mais atuais. No entanto, lojas de roupas,
sapatos, eletrônicos, bancos e outros, têm seus pontos de venda com arquiteturas de
outros tempos. Nesse palco, também dividem a cena opções gastronômicas variadas,
com restaurantes, bares, cafés e lanchonetes para todos os públicos. Se em outros
tempos a Rua Direita e região se configuravam como local de consumo de luxo, hoje, os
traços arquitetônicos dos tempos de luxo permanecem, mas são reconfigurados, tanto
pelo comércio mais popular, quanto pelas pessoas que transitam por lá.
É nessa região que concentram-se lojas do tipo B e, assim, onde está localizada a
loja analisada da Torra Torra, numa confluência de movimentos, ações e práticas. Essa
grande multiplicidade torna essa região de extrema complexidade: movimentada
durante o dia por essas diversas práticas em especial, mais utilitárias e funcionais,
voltadas para compras e uso de serviços e, à noite, quase deserto, frequentado somente
pelas pessoas em situação de rua que dormem na região. Situação que, somada ao
cenário, muitas vezes desgastado das edificações, calçadas e também aos odores muitas
vezes desagradáveis, geram grande sensação de insegurança aos frequentadores,
fazendo com que fiquem sempre alertas e que procurem fazer as compras que precisam

1329 FYSKATORIS, T; BRAGA, M. Op. cit., nov. 2014.
1330 Idem.

Anais Eletrônicos . 871

o mais rapidamente possível, tendo os preços acessíveis e grandes balaios como
facilitadores desse fazer.
O centro de São Paulo, assim como de outras grandes metrópoles, é um local de
encontros comerciais e de sociabilidade da cidade. Como principal característica, está o
intenso movimento demarcado pela intensidade do transporte público - metrôs e ônibus
que partem para todos os cantos da cidade, e pelas passadas apressadas de quem circula.
Esse ritmo mais acelerado é reverberado pelos pontos comerciais dessa zona da cidade,
como nota-se na loja Torra Torra, quando invade as ruas no intuito de capturar seus
clientes pelas calçadas dos centros, utilizando-se de balaios de peças, letreiros com
preços em destaque, e todo o tipo de comunicação para chamar à atenção. O grande
chamariz do centro são suas ofertas e preços acessíveis, oferecendo vantagens na
aquisição de produtos mais em conta que os encontrados em outros locais da cidade.
Corredores amplos na loja, e ruas amplas nas calçadas do bairro - onde somente circulase à pé. Setores bem sinalizados e ofertas sonoras em auto-falante na loja, e na rua placas e ofertas visuais e sonoras, deixam claro que é preciso "fisgar" o cliente, numa
composição sincrética que, visual e sonoramente, busca a atenção dos passantes.
O distanciamento entre rua e interior da loja é mínimo, não havendo obstáculos
ou divisões - portas, vidros, degraus -, que separam o cliente dos produtos. Tudo
encontra-se à mão para facilitar a decisão de comprar. Essa proximidade entre sujeitos e
produtos, se reitera pelo bairro, onde constantemente, corpos se esbarram entre os que
circulam, e as abordagens de vendedores ambulantes, panfleteiros e pessoas em situação
de rua.

4.3 Riachuelo, Oscar Freire e avenida Paulista
A Riachuelo tem suas duas lojas localizadas em regiões próximas, como
mencionado, uma fica na av. Paulista e, a outra, na rua Oscar Freire, região já
explorada. A avenida Paulista fica entre as zonas Centro-Sul, Central e Centro-Oeste da
cidade e pode ser considerada “uma das vias mais importantes do município de São
Paulo, capital do estado homônimo” 1331 , além de ser um dos principais centros
financeiros e turísticos da cidade - assim como a rua Direita de outrora. Há na via uma
enorme concentração de empresas, bancos, consulados, hotéis, hospitais, além de

1331 SANTOS GARCIA, C. Lojas Marisa: Moda e consumo popular. (Dissertação) Mestre em Comunicação e

Semiótica, PUC-SP, 2016, p.60.
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centros culturais, bem como restaurantes, cinemas e um considerável número de
estações de metrô 1332 . Por lá, circulam diariamente milhares de pessoas nos seus
diversos fazeres cotidianos que passam, sempre apressadas, pela larga avenida, em meio
a ônibus, carros e bicicletas. Como afirma Santos Garcia1333, “a avenida serve como
celeiro para vários projetos pilotos na cidade, como a nova iluminação, instalada em
2011, a ciclovia e a Paulista aberta para pedestres”.
Na movimentada e agitada avenida Paulista, a marca se coloca de forma neutra,
prezando a praticidade do entrar e sair dos consumidores por uma grande entrada, com
escadarias que os elevam ao “mundo” da moda da Riachuelo. A grandiosidade do ponto
de venda reitera a grandiosidade dos prédios que compõem a Paulista; enquanto estes,
contudo, ocupam-se da verticalidade, aquele instala-se na horizontalidade que replica
uma geometria ortogonal, delimitando uma espécie de bloco - descontínuo entre os
arranhas-céus.
A loja da rua Oscar Freire, cujas características já foram elencadas em páginas
anteriores, por sua vez, é também agitada e movimentada, mas fortemente marcada pela
temática do consumo e pela prática do consumir despreocupado. Essa, engendra-se de
outra forma ao retomar traços figurativos de outras lojas ao redor – como, por exemplo,
da fachada da loja Lino Villaventura – inserindo-se nos modos de vender e consumir
das marcas que se encontram por lá que são em grande parte do tipo A.
Em ambos os casos, as lojas encontram-se localizadas em esquinas, espaços de
visibilidade em importantes ruas comerciais da cidade. Mas, se na Paulista a marca se
vale de uma estrutura imponente e sóbria, na Oscar Freire o painel constantemente
renovado com obras de artistas brasileiros traduz o caráter sazonal e o ritmo acelerado
das mudanças no campo da moda: a mudança é a constante. Para uma grande cadeia do
varejo brasileiro, são então duas temáticas importantes: a moda enquanto atividade
econômica/comercial, figurativizada na avenida Paulista, e a moda enquanto
arte/processo criativo, figurativizada na Oscar Freire.

4.4 Flavia Aranha e Vila Madalena
Bairro inicialmente povoado por imigrantes portugueses, a Vila Madalena
passou a ter maior conexão com o restante da cidade a partir dos anos 1950/1960,
1332 Idem.
1333 Ibidem, p.60.
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devido à construção, na década de 1960, de um grande conjunto habitacional, um tipo
de moradia mais barata para estudantes e imigrantes que queriam viver na região. O
fechamento do CRUSP (Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo), durante a
Ditadura Militar, desalojou inúmeros estudantes que ali viviam, fazendo com que a Vila
Madalena se tornasse o lugar de destino de muitos desses universitários, por conta de
sua proximidade geográfica com a cidade Universitária e por ser um local onde havia
muitas casas com aluguéis baratos. Sendo assim, edículas ao fundo das casas de
imigrantes portugueses, com muros baixos e intensas relações de vizinhança, viraram
moradia coletivas ou “repúblicas” de estudantes. E isso ajudou a edificar a Vila como
símbolo de local intelectualizado, reduto da esquerda progressista, de liberalização dos
costumes, como local cosmopolita, artístico e alternativo, que segue atraindo intensa
vida boêmia e construindo um modo de vida cosmopolita que é “da Vila”.
Por conseguinte, a paisagem do bairro é constituída primordialmente por casas
antigas, feiras livres frequentadas pelos moradores, bares e botecos tradicionais de
estrutura simples, bem como bares e casas noturnas, centros culturais, galpões culturais,
além de um grande número de lojas de moda, muitas que engendram o modo de
produção do tipo D, bem como lojas de decoração. A estrutura do bairro conta com uma
malha de longos quarteirões e ruas bastante largas (com duas ou três, estacionamento
lateral e calçadas amplas). As calçadas amplas se constituem como um espaço de estar e
circular ativamente apropriado pelas pessoas, mas ainda assim, a grande dispersão dos
estabelecimentos torna o uso do automóvel ou de algum outro meio de transporte
motorizado bastante utilizado pelos moradores e frequentadores do bairro, fazendo com
que a paisagem urbana seja em grande parte dominada pela presença constante do
automóvel.
Essa configuração das ruas da região, sua trajetória histórica da qual carrega
ainda traços, contribuem para a instalação de comércios e serviços que confluem com os
modos do bairro, enquanto um local que abriga o avant-garde paulistano desde então. A
Vila Madalena e, assim, seus moradores, suas lojas e serviços, seus bares e vida
noturna, suas ruas e muros sinuosos enfeitados pelas cores dos grafites, são elementos
que compõem esse território de consumo como algo que, além do funcional ou prático,
abarca valores existenciais. E, não só neste território, mas em todos os outros, consumir
em alguma loja ou comer em algum restaurante de cada local, é partilhar dos valores
que circulam por cada um desses.
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Diversos traços plastico-rítmico-figurativos de sua vitrina e fachada - calçada e
escadaria -, são reiterados pelas ruas e comércios - em especial as outras marcas de
moda - do bairro que a abriga. A vitrina da marca se mantém minimamente decorada e
dá destaque aos seus produtos, vestidos por manequins que estão em consonância com
certos valores de uma moda duradoura e que perdura em meio às sazonalidades dos
modos de se vestir. Há certo distanciamento entre rua e interior da loja devido a uma
escadaria, bem como pelo recuo entre a entrada e a calçada. Há ainda uma
desaceleração no ritmo dos passos do consumidor que adentra esse local, seja devido às
escadarias, seja pelo recuo da calçada, o consumidor é forçado a interromper seu passo
para conduzir-se ao interior da loja. O bairro, pelas calçadas amplas e bancos
espalhados, convida à fruição e desaceleração do ritmo, o qual é também encorajado
pela própria composição do bairro, repleta de subidas e descidas que dificultam o
locomover-se com agilidade.

5 Considerações finais
No decorrer do artigo, procuramos estabelecer as relações existentes entre os
pontos de venda das quatro marcas representativas da tipologia dos destinadores da
moda em São Paulo e os bairros no qual estão inseridas, delimitados a partir da
cartografia construída pelo atelier por meio de concentrações e dispersões, presenças e
ausências. Desse modo, buscamos circunscrever o que denominamos de territórios do
consumo na megalópole paulista, objetivando, em uma última instância, alcançar os
diversos modos de consumo engendrados em tais cenários.
Nesse momento da pesquisa, que está em desenvolvimento, buscamos apontar as
relações de continuidade e descontinuidade entre o arranjo estético dos pontos de venda
- em especial, das fachadas, já que estas representam o externo ou, em certa medida, o
componente público do comércio inserido na dimensão do privado-público - e das ruas
e bairros que os abrigam. Tais análises mostraram relações de contiguidade entre
ambos: os bairros precedem as lojas, que se adaptam à paisagem urbana, buscando
sempre instalar-se enquanto espaços de visibilidade.
Lojas e bairros atuam em uma dimensão semiótica enquanto texto e contexto,
de modo que o contexto também deve ser encarado como fonte de atribuição de sentido
ao ato da enunciação. Assim, compreender a circulação de valores por trás dos pontos
de vendas de marcas representativas do cenário da moda paulistana é também
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compreender a circulação de valores nos bairros nos quais elas se encontram
concentradas.
A delimitação dos territórios de consumo, no entanto, é mais complexa do que a
análise isolada dos pontos de venda que os compõem. Faz-se necessário ainda - e o
atelier toma para si esta tarefa a partir de sua pesquisa dos destinadores da moda em São
Paulo - o exame de diferentes práticas que compõem os modos de consumir do
paulistano, como as relações estabelecidas entre consumidores e marcas no interior das
lojas, as interações entre os diferentes sujeitos que circulam pela área e os fazeres
comunicacionais e os diferentes contratos propostos por tais destinadores.
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SEMIÓTICA DO AUDIOVISUAL I: ESTUDOS DE TELEVISÃO
Elizabeth Bastos Duarte (UFSM)

Tonalização: um dispositivo discursivo com dupla função

Tonalization: a discursive device with double function

Resumo: A tonalização é um procedimento discursivo que tem por tarefa a atribuição estratégica de um tom
principal ao discurso produzido e à sua articulação com outros tons a ele correlacionados, constituindo-se em uma
forma específica de endereçamento, que ganha especial relevância no discurso televisual, pois o tom se dirige ao
enunciatário/telespectador, fornecendo-lhe uma grade de leitura, ou seja dando indicações do que deve esperar do
produto televisual que lhe está sendo oferecido, de como com ele deve interagir. O presente trabalho propõe-se a
refletir sobre a pertinência dessa proposição, precisando o conceito e funções atribuídas ao processo de tonalização,
definindo suas formas de articulação, modulação e gradação com outros tons, verificando as estratégias que utiliza
para a sua manifestação e relacionamento com os demais dispositivos, examinando suas modalidades de expressão.
Recupera também as relações distintivas que o tom contrai com os subgêneros e formatos televisuais.

Palavras-chave: 1. Tonalização 2. Forma de endereçamento 3. Traço distintivo

Abstract: Tonalization is a discursive procedure whose task is the strategic attribution of a main tone to
the discourse produced and to the articulation with other tones correlated to it, constituting itself in a
specific addressing way that gains special relevance in the televisual discourse, because the tone is
addressed to the enunciation receiver/viewer, providing a reading grid, that is, giving indications of what
to expect from the televisual product being offered and how it should interact with it. The present work
proposes to examine the pertinence of this proposition, specifying the concept and functions attributed to
the tonalization process, defining its articulation ways, modulation and gradation with other tones,
verifying the strategies used for its own manifestation and relationship with the other devices, examining
their expression modalities. It also recalls the distinctive relations that tone contracts with subgenres and
television formats.
Keywords: 1. Tonalization 2. Addressing ways 3. Distinctive trace

1 Preliminares
“Mas iremos achar o tom,
Um acorde com lindo som,
E fazer com que fique bom,
Outra vez, o nosso cantar;
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E a gente vai ser feliz,
(Sombrinha, Luiz Carlos da Vila, Arlindo
Cruz).

Acredita-se que o discurso televisual opere, para além dos dispositivos de
tematização,

figurativização,

actorialização,

temporalização,

espacialização,

aspectualização 1334 , com um outro, de caráter sintático-semântico, aqui denominado
tonalização do discurso.
O presente trabalho propõe-se a refletir sobre a pertinência desta proposição,
precisando o conceito e as funções atribuídas ao processo de tonalização, definindo suas
formas de articulação, modulação e gradação com outros tons, verificando as estratégias
de que se utiliza para a sua manifestação, bem como o tipo de relacionamento que
estabelece com os demais dispositivos, examinando suas modalidades de expressão e as
relações que contrai com os subgêneros e formatos televisuais.
Recupera, assim, o material que vem sendo produzido, ao longo dos anos, sobre
o tema, correspondente a diferentes fases de amadurecimento desta proposição 1335 ,
organizando de forma mais enxuta e sistemática, com vistas submetê-lo à discussão.
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2 Sobre o dispositivo de tonalização

O processo de tonalização, ou seja, a atribuição de um tom ou combinatória
tonal ao discurso produzido é responsável pela conferência de um ponto de vista, a
partir do qual uma narrativa quer ser reconhecida por seu enunciatário, no caso, o
telespectador, independentemente do plano de realidade ou do regime de crença com
que opere.
Dessa forma, o que se denomina tom no discurso televisual decorre de um
alargamento do sentido do termo – tal como é empregado por linguagens isoladas, como
a cromática, a musical, ou a verbal –, alargamento esse sustentado pelo deslocamento da
percepção inicial e imediata dos traços significantes responsáveis por sua expressão, em
direção ao seu conteúdo. Em textos complexos como os produtos televisuais, em que as
linguagens sonoras e visuais se articulam e superpõem, sobredeterminadas pelos meios
técnicos, a percepção do tom se dá na direção inversa, do conteúdo à expressão, sendo
extensiva à totalidade da emissão.
A tonalização constitui-se em uma forma específica de endereçamento que
ganha especial relevância no discurso televisual, pois o tom dirige-se ao
enunciatário/telespectador, fornecendo-lhe indicações do que deve esperar do produto
televisual que lhe está sendo oferecido, de como com ele deve interagir.
O processo de tonalização tem, assim, por tarefa a atribuição estratégica de um
tom principal ao discurso produzido e a sua articulação com outros tons a ele
correlacionados. Mas, é preciso ter presente que, para além de inclinações, tendências
ou outras peculiaridades, a escolha de um tom em televisão é uma deliberação de caráter
estratégico. “Aujourd’hui plus qu’hier, chaque début d’émission annonce le ton qui va y
dominer : il y aura des rires et des larmes, des « surprises », la révélation de secrets ou
de la vérité”1336.
2
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Mais ainda, essa deliberação sobre o tom confere ao produto televisual um
caráter interpelativo: acertar o tom, ou melhor, sua expressão, implica que ele seja
reconhecido e apreciado pelo telespectador. Se isso não ocorrer, todo o processo de
conferência fica comprometido, não obtendo êxito, pois o tom se dirige,
necessariamente, ao meio social.
A conferência de um tom supõe, dessa forma, um interlocutor virtual ou atual
que, na medida em que é capaz de detectar o tom conferido a um produto televisual,
torna-se cúmplice de seus enunciadores; percebe sua proposição engajante; adere ao
convite que lhe é feito pela instância de enunciação. Trata-se de um jogo que, mais do
que para fazê-lo refletir ou entreter-se, tem uma intenção estratégica: manter o
telespectador cativo. Ora, esse jogo que é demasiado astucioso para ser verdadeiramente
informação ou mero entretenimento.
Num cenário dado, ou seja, em um conjunto de condições contextuais, os
enunciadores podem, por assim dizer, jogar com o sistema; explorar as potencialidades
definidas pela situação, utilizando as estruturas temáticas e informacionais com vistas a
produzir efeitos retóricos de uma diversidade surpreendente. Como existe sempre a
possibilidade de ruptura, a escolha do tom ou combinatória tonal constitui-se em um
espaço de liberdade do enunciador, que sempre pode ignorar os entornos representados
pelas restrições da formação discursiva em que o produto televisual se insere.
A combinatória tonal atribuída a um produto televisual pode-se dar entre tons
afins, ou seja, coerentes e compatíveis entre si ou não, manifestando-se pela relação
estabelecida entre as diferentes linguagens sonoras e visuais empregadas em sua
textualização – figurino, representação, gestos, expressão corporal, fala, cenário, ruídos,
música, ritmo da montagem, movimento de câmera, etc.
Assim, o grau de intimidade que une os tons atualizados em uma dada
combinatória tonal é variável1337. Quando se observa uma conexão relativamente íntima
entre os tons, diz-se que eles contraem uma relação de coerência. Se, ao contrário,
inexiste tal conexão, há uma relação de incoerência entre eles que provoca rupturas.
Mas, a ideia geral de coerência apresenta duas variantes: (1) a inerência, na qual
está em jogo a interioridade da relação entre os tons convocados; (2) a aderência, na
qual está em pauta o contato da relação entre os tons convocados. Existem traços que de
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per si são inerentes a um determinado tom; entre outros, há zonas de intersecção. Dessa
forma, a conexão entre os tons pode obedecer a uma maior ou menor coerência; já a
relação de aderência, fundada no contato, pode ser de maior ou menor intimidade.
Quando o contato nem mesmo existe, tem-se uma relação de incoerência entre os tons
convocados. Esse jogo entre coerência e incoerência acontece em muitos programas
televisuais, dos sitcoms aos telejornais, conforme já se demonstrou em inúmeras
análises realizadas.
O processo de tonalização implica dois tipos de procedimentos, com vistas à
harmonização e compatibilização dos tons convocados para marcarem presença nas
combinatórias tonais, envolvendo movimentos de: a modulação, ou seja, o
deslocamento ou passagem do tom principal aos tons complementares a ele
relacionados e vice-versa; a gradação, ou seja, o aumento ou diminuição de ênfase em
determinado tom, minimização vs exacerbação. Esses procedimentos sustentam a
eficácia das combinatórias tonais, acarretando subtrações ou adições de tons, repetições
ou proposições de alterações tonais, pois possuem também uma função de
autorregulação, tendo em vista as relações e reações do enunciatário frente ao discurso
enunciado.
Como a produção televisual se movimenta basicamente entre dois objetivos
fundamentais, informar e divertir, que ora são priorizados isoladamente, ora se
combinam –, acredita-se que as demais categorias tonais se articulem em torno de uma
categoria principal, disposição, cujos eixos opositivos se estruturam em torno das
tensões entre seus dois polos extremos – seriedade vs. ludicidade –, aos quais se podem
agregar, à guisa de exemplo, peso vs. leveza; tragicidade vs. humor; proximidade vs.
distanciamento; profundidade vs. superficialidade; objetividade vs. subjetividade, entre
muitos outros.
Do ponto de vista discursivo, a deliberação sobre o tom interfere na
configuração dos atores, do tempo, do espaço, bem como na própria organização
narrativa. Em nível textual, o tom se impõe como uma pretensão de conteúdo em busca
de diferentes traços expressivos que melhor o exteriorizem. Esses traços podem não se
dar imediatamente a ver, encontrando sua forma de expressão na articulação de
diferentes níveis de linguagens – ligadas à harmonização de imagens, cores, formas e
sons; ao jogo de câmeras e edição; aos registros de língua: ao figurino, cenário,
encenação –, manifestando-se estrategicamente através da sobreposição e interAnais Eletrônicos . 881

relacionamento de diferentes substâncias e formas de expressão, que servem
simultaneamente para veicular outros sentidos. Há, não obstante, programas televisuais
em que existem atores discursivos – apresentadores, âncoras, repórteres –, responsáveis
pela proposição e manutenção do tom, centralizando em si a tarefa de tonalização da
emissão.
A deliberação sobre o tom, cabe ressaltar, não se refere à maneira como o sujeito
quer apresentar a si próprio, nem caracterizar o desenvolvimento propriamente dito da
ação ou do tema, mas àqueles traços indicadores do tipo de interação que um produto
televisual como um todo pretende manter com o interlocutor, distinguindo-se de outros.

3 Entre subgêneros e formatos
[...] une émission peut référer à la réalité ou à une ficcion, sur plusieurs
tons1338.

A observação das grades de programação das diferentes emissoras permite
verificar, de pronto, que a produção televisual caracteriza-se por uma tendência
replicante, fundamentada na convocação de uns poucos subgêneros, na adoção de
matrizes únicas, na reiteração de estratégias e mecanismos estruturadores bastante
semelhantes.
Dessa forma, os textos televisuais mantêm, mais do que outros, fortes relações
de caráter paradigmático com outros textos, fundadas nos traços de semelhança e
dessemelhança que os unem: trata-se de uma produção ininterrupta, 24/24 horas no ar,
que não detém de muito tempo e dinheiro para a realização de experiências ou a
proposição de alterações significativas, e prefere apostar no que comprovadamente
obteve êxito, ou seja, audiência.
Entre os estudiosos de televisão, tem-se gasto muito tempo com a discussão de
questões relativas ao estatuto e funções dos gêneros, subgêneros e formatos televisuais,
discussão essa que fica tão mais acalorada, quanto mais híbridos e complexos se tornam
esses produtos; tão mais desafiante, quanto mais os programas se mundializam,
perdendo seu caráter de produções localizadas; tão mais relevante, quanto se pensa na
forma de consumo dos produtos televisuais por parte dos telespectadores, em meio a
correria diária e aos afazeres domésticos.
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É, nessa perspectiva, que as noções de gênero, subgênero e formato televisuais,
ainda que tenham pouco a ver com a velha concepção literária de gênero como
propriedade um texto e, menos ainda, com a sua redução taxionômica, ganham sentido:
elas preveem o pronto reconhecimento de algumas regularidades que, enquanto
promessa 1339 , despertam o interesse do telespectador, e, enquanto manifestação,
fornecem indicações para sua leitura, detendo o valor de guia de leitura e controle dos
sentidos, servindo como mediação entre as lógicas do sistema produtivo e as lógicas dos
usos.
Nessa perspectiva, os gêneros em televisão funcionariam, antes de tudo, como
estratégias de comunicabilidade, e é como marcas dessa comunicabilidade que se fazem
presentes e analisáveis no texto. Sim, porque os gêneros televisuais são categorias
discursivas e culturais virtuais que se só atualizam sob a forma de subgêneros e só se
realizam pela adoção de um determinado formato.
Compreendidos como um feixe de traços de conteúdo da comunicação
televisual, os géneros só se atualizam e realizam quando sobre eles se projeta uma
forma de conteúdo e de expressão – representada pela articulação entre subgêneros e
formatos, esses, sim, procedimentos de construção discursiva que obedecem a uma série
de regras de estruturação, envolvendo seleções e combinações em diferentes níveis.
Ora, considerando que a função que um texto-programa se propõe a exercer –
educação, informação, entretenimento –, não é critério distintivo na configuração de
gêneros, subgêneros e de formatos; que as características comuns a todos os produtos
televisuais não distinguem esses textos entre si; que os recursos advindos do
desenvolvimento tecnológico são imediatamente absorvidos também pelos subgêneros e
formatos já instituídos –, chega-se à indagação sobre o que verdadeiramente pode servir
de elemento configurador dos gêneros e subgêneros televisuais.
Para responder a essa questão, centra-se primeiramente a atenção, para além da
função experimental da televisão como extensão dos sentidos e de sua capacidade
manipulatória, em sua força de constituição, de geração de realidades, cujo caráter é
indubitavelmente discursivo.
Os textos televisuais, utilizando-se de distintas referências, propõem realidades
discursivas de ordens diversas aos telespectadores. E, se, até há bem pouco tempo, a
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televisão operava com dois tipos de referências espaciais; as internas, que eram espaços
de estúdios, e as externas, próprias das ações do mundo, conectadas entre si pelos
dispositivos tecnológicos – hoje, o mundo exterior deixou de ser a única fonte a partir
da qual a televisão propõe realidades discursivas e as alimenta: os espaços internos à
tevê também podem fomentar acontecimentos com reflexos no mundo exterior,
funcionando como referência para as realidades discursivas que a televisão constrói.
Assim, a televisão vem desenvolvendo diferentes percursos de acesso ao real, a
partir dos quais constrói realidades discursivas de ordens diversas: a metarrealidade,
que é aquele tipo de realidade discursiva veiculada pela televisão que tem como
referência direta o mundo natural e exterior a ela, constituindo-se naqueles produtos que
se comprometem com a veridicção em relação ao relato de acontecimentos exteriores ao
meio e sobre os quais a tevê não detém o controle; a suprarrealidade, que é aquele tipo
de realidade discursiva veiculada pela televisão que, embora também tome o real,
mundo natural e exterior a ela, como referência, não tem com ele compromisso direto,
mas com a coerência interna do discurso que produz, constituindo-se naqueles produtos
que se comprometem com a verossimilhança, pautando-se por leis, convenções e regras
próprias; a pararrealidade, que é aquele tipo de realidade discursiva veiculada pela
televisão que toma como referência um mundo paralelo, construído no interior do
próprio meio e sobre o qual a própria televisão detém o controle, ao estabelecer suas
regras de funcionamento, constituindo-se naqueles produtos que se comprometem com
a hipervisibilização de acontecimentos provocados e controlados pela própria televisão,
como equivalentes à veridicção.
Ora, há uma relação estreita entre essas diferentes realidades discursivas e os
gêneros televisuais, aqui concebidos como macroarticulações de categorias semânticas
capazes de abrigar um conjunto amplo de produtos televisuais que partilham umas
poucas categorias comuns. Os gêneros seriam modelizações virtuais, modelos de
expectativa, constituindo-se em uma primeira mediação entre produção e recepção;
referem-se ao tipo de realidade discursiva que um produto televisual constrói,
considerando o tipo de real que toma como referência e o regime de crença que propõe
ao telespectador.
Nessa perspectiva, a noção de gênero em televisão não passa de uma abstração;
é da ordem da virtualidade, uma vez que nenhum produto manifesta apenas essas
categorias genéricas enquanto tal, em sentido restrito, em sua extensão e exclusividade.
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O gênero funciona, assim, em cada caso, como substância de uma forma que sobre ele
se projeta, decorrente da articulação entre subgênero(s) e formato(s), e não tem outra
existência possível além dessa, de ser uma substância em-formada.
Acredita-se, assim, existirem em televisão quatro arquigêneros: o factual, que
opera com a metarrealidade, propondo como regime de crença a veridicção; o ficcional,
que se movimenta na suprarrealidade, propondo como regime de crença a
verossimilhança; o simulacional, que opera com a pararrealidade, propondo como
regime de crença a hipervisibilização como equivalente ao conhecimento pleno; o
promocional, que se movimenta entre os três tipos de realidades antes citados,
propondo como regime de crença a veridicção.
Os subgêneros e formatos são responsáveis pelos percursos de configuração
dessas realidades, ou seja, pelos procedimentos de colocação em discurso, projetando
sobre essas categorias genéricas formas que as estruturaram, permitindo sua
manifestação.
O subgênero é uma das possíveis atualizações de um gênero: ele diz muito mais
que o gênero sobre um determinado produto televisual. Enquanto estrutura geral, ele
pré-existe à realização efetiva de qualquer produto televisual, fazendo parte de um
fundo de conhecimento comum que se constitui no conjunto de regularidades e
expectativas que o definem enquanto prática cultural e discursiva. Sob sua chancela,
pode-se agrupar um número infindável de tipos de programas televisuais.
Trata-se de regras de formação que definem sua condição de existência para
além do plano de realidade e regime de crença com que operam, referentes à escolha e
privilégio de determinadas temáticas e ao domínio epistêmico e conceptual em que se
inscrevem; às formas de estruturação narrativa dessas temáticas e às modalidades de
enunciá-las; à definição e ao estatuto de quem diz e pode falar, daqueles a quem se
dirige e dos procedimentos de intervenção e interação que podem ser empregados; à
recorrência a determinadas estratégias discursivas e formas de expressá-las.
O subgênero está no liminar do discurso. Oferece ao texto não só objetos de que
ele pode falar, bem como um feixe de relações que funcionam como pré-requisito para
que se possa nele ingressar enquanto prática discursiva e sociocultural. Daí por que
qualquer telespectador distingue, de pronto, tão logo liga a televisão, se se trata de um
telejornal, de uma telenovela ou de um programa de auditório.
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Ora, se a noção de subgênero subsumi uma pluralidade de programas, a de
formato, em contrapartida, os diferencia entre si, identificando a forma e o tipo de
realização de um produto televisual: o formato é a forma de realização de um programa
pertencente a um ou mais gêneros/subgêneros, na medida em que pode, até mesmo,
reunir e combinar vários gêneros/subgêneros em um único programa. Em verdade, o
formato é o processo pelo qual passa um produto televisual, desde sua concepção até
sua realização. Trata-se do esquema que dá conta da estruturação de um produto
televisual, constituído pela indicação de uma sequência de atos que se organizam a
partir de determinados conteúdos, com vistas a obter a representação de caráter unitário
que caracteriza o programa – cenários, lugares, linha temática, regras, protagonistas,
modalidades de transmissão, finalidades e tom – estando ligado, por outro lado, a toda a
estrutura comercial de uma emissora ou produtora de televisão, fato que deixa nele
vestígios, semantizando e reciclando as demandas oriundas dos públicos: as estratégias
de comercialização não são algo que se acrescente depois; elas deixam marcas na
estrutura do formato.
Do ponto de vista do telespectador, tais configurações dos subgêneros em
formatos começam a ganhar materialidade no momento em que as próprias emissoras,
ao fazerem publicidade de seus produtos, com-prometem-se com uma série de atributos
que neles devem estar contidos quando de sua oferta ao mercado televisivo.

4 Entre tons, subgêneros e formatos: apontamentos finais
A proposição de um tom ou combinatória tonal para um produto televisual por
parte de sua instância produtora/enunciadora orienta-se por um feixe de relações
representadas pela tentativa de harmonização entre o tema, o gênero/subgênero do
programa, o público a que se destina, e o tipo de interação que pretende estabelecer com
o telespectador. Sua escolha nunca é neutra, procurando sempre fazer jus ao conjunto do
real que quer dar a conhecer a partir de um ponto de vista singular. Os tons podem
combinar-se entre si para dar corpo a um determinado programa televisual, operando
sobre um fundo comum de discursos que compõem o paradigma do subgênero.
Sim, porque cada subgênero televisual atualiza, enquanto expectativa social ou
prática de audiência, um tom principal ou uma combinatória tonal. Mas, no processo de
realização de um subgênero televisual, cabe ao formato adotado manifestar a escolha
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tonal realizada por sua instância de produção, que se expressa pela adoção de uma
determinada combinatória de tons, que passa então a identificar o programa. Assim, o
tom de cada programa televisual é composto por elementos dados e elementos novos.
Envia, obrigatoriamente, a combinatórias tonais pré-existentes, previstas pelo
subgênero, mas reserva espaços opcionais para as novas combinatórias que passam,
então, a identificá-lo enquanto formato. Com isso se quer dizer que todo subgênero
televisual já tem como dado o tom que lhe seria adequado e que cada formato,
opcionalmente, pode acessar novas combinatórias tonais que o distingam do subgênero
stricto sensu a que está ligado. Dito de outra forma, cada formato, como espaço de
criatividade, pode realizar-se, reiterando ou alterando o estabelecido.
Dessa forma, cada programa busca sua identidade em determinados traços,
dentre os quais certamente está o tom. Nesse caso, o desafio é duplo: descobrir a
combinatória tonal adequada e zelar por sua manutenção no decorrer dos episódios,
capítulos, temporadas, edições ou jornadas de um mesmo programa, tornando-a sua
marca registrada. Ainda que não sejam sempre absolutamente originais, essas
combinatórias atuam, assim, como signo de diferenciação com forte potencial
fidelizador do público telespectador.
Como o espaço destinado à criatividade em televisão é reduzido, resta aos
enunciadores/realizadores dos produtos televisuais, conceber formatos que distingam os
programas uns dos outros e os pertencentes a um mesmo subgênero entre si. Daí a
relevância do tom.
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A apropriação da semiótica greimasiana para o estudo dos objetos televisuais
The appropriation of greimasian semiotics for the study of television objects

Resumo: A teoria semiótica, em suas principais vertentes, tem sido apropriada pelo campo da
comunicação para a análise dos textos midiáticos. Seus conceitos e métodos apresentam-se como uma
metodologia capaz de dar conta do exame dos processos comunicativos midiáticos. Neste sentido,
destacam-se as proposições teóricas desenvolvidas por Algirdas Julien Greimas (1917-1992) no qual tem
por objetivo central a exploração dos processos de produção de sentidos e significação. A proposta
greimasiana privilegia o plano de conteúdo com foco na análise da narratividade; isto é, o modo como o
homem organiza o que diz em qualquer linguagem e como ele faz para dizer o que diz. Dos diversos
conceitos elaborados por Greimas, sobressai o princípio da estrutura, dividida em: (a) fundamental (um
nível mais profundo) = inerente a todos os homens; (b) narrativa (de nível intermediário) = da ordem
cultural e (c) discursiva (de nível mais complexo) = individual e que liga a construção narrativa
ideológica.
Palavras-Chave: Semiótica Greimasina, Objetos Televisuais, Telejornal.
Abstract: Semiotic theory, in its main aspects, has been appropriated by the field of communication for
the analysis of the mediatic texts. Their concepts and methods are presented as a methodology able to
account for the examination of the media communicative processes. In this sense, the theoretical
propositions developed by Algirdas Julien Greimas (1917-1992) stand out in which the central objective
is the exploration of the processes of meaning production and signification. The Greimasian proposal
privileges the content plan with a focus on the analysis of narrativity; that is, how man organizes what he
says in any language and how he does to say what he says. Of the various concepts elaborated by
Greimas, the principle of structure stands out, divided into: (a) fundamental (a deeper level) = inherent in
all men; (b) narrative (of intermediate level) = of the cultural order and (c) discursive (of more complex
level) = individual and that connects the ideological narrative construction.

Keywords: Greimasina Semiotics. Television Objects. Telejournalism.

1 Princípios semióticos e os estudos da comunicação

A teoria semiótica, por sua abrangência e eficácia, foi sendo incorporada aos
estudos dos objetos comunicacionais. Tem por princípio a busca pela realidade e a
verdade, através do signo e do texto.
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O signo – com base da semiótica do norte-americano Charles Peirce – é tudo
aquilo que nos chega da realidade, que nos é dado perceber e que, portanto,
não é a realidade inteira, mas uma parcela dela [...]. O signo é todo sinal de
realidade, toda marca que representa alto que está fora dele, mas de que, em
alguns casos, ele é parte1340.

Além do signo, a verdade e a realidade podem ser obtidas através do texto. Na
perspectiva da semiótica russa o texto é entendido como o ambiente do signo, ou seja,
“um conjunto composto do fundamento do signo, das marcas que ele carrega do objeto
que representa e dos demais signos que o acompanham, que o interpretam” 1341. Dentro
deste panorama, o autor destaca também as concepções, proposta pela semiótica de
caráter estruturalista, de texto e signo. Nesta vertente, esses princípios se materializam
através do discurso, da narratividade e da intertextualidade.
Para o desenvolvimento deste trabalho, opta-se pela semiótica euroupeia
enfatizando as proposições teóricas desenvolvidas por Algirdas Julien Greimas (19171992), uma vez que a semiótica greimasiana tem por objetivo central a exploração dos
processos de produção de sentidos e significação, preocupando-se em saber o que os
textos dizem e, mais ainda, como fazem para dizer o que dizem. A proposta greimasiana
privilegia o plano de conteúdo com foco na análise da narratividade. Compreende-se
por narratividade o modo como o homem organiza o que diz em qualquer linguagem e
como ele faz para dizer o que diz.
A narratividade estrutura-se pelos níveis: (a) fundamental (um nível mais
profundo) = inerente a todos os homens; (b) narrativo (de nível intermediário) = da
ordem cultural e (c) discursivo (de nível mais complexo) = individual e que liga a
construção narrativa ideológica 1342 . Embora os conceitos desenvolvidos por Greimas
tivessem como objeto os textos literários, tais princípios foram – através de seus
seguidores – sendo ampliados e aplicados também aos objetos visuais e sonoros, como
por exemplo, os diversos meios de comunicação.
Entretanto, essa “aplicação” exigiu dos seguidores do mestre lituano um esforço
para expansão dos conceitos greimasianos, uma vez que os objetos midiáticos – rádio,

1340

IASBECK, L. C. A. Método Semiótico. In: DUARTE, Jorge e BARROS, Antonio (orgs.). Métodos e
Técnicas de Pesquisa em Comunicação. São Paulo: Atlas, 2005, p. 194.
1341

1342

Idem, p. 195.

GREIMAS. A. J.; COURTÈS. J. Dicionário de Semiótica. São Paulo: Contexto, 2013.
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televisão, internet e outros – oriundos do desenvolvimento tecnológico e sua inserção na
cultura, são híbridos e complexos.

2 Os objetos televisuais e a análise semiótica

A televisão foi, ao longo dos anos, tornando-se a principal fonte de difusão de
informação e entretenimento para grande parte da população brasileira. E, apesar das
inúmeras críticas, ela é hoje parte integrante da cultura brasileira e dos diversos países
ocidentais. “A televisão é um dos fenômenos básicos de nossa civilização e é preciso,
portanto, não só encorajá-la nas suas tendências mais válidas como também estudá-la
nas suas manifestações” 1343.
Em seus 67 anos de existência e na perspectiva da semiótica europeia observa-se
que os produtos televisuais são considerados textos que articulados por uma estrutura
própria e, operando por sistemas de linguagens distintos (sonoros e visuais), desenvolve a
gramática1344 do televisual que estrutura e organiza as narrativas contadas por ela. Esta
gramática é composta por estratégias discursivas e mecanismos expressivos, ou seja,
formas específicas de cortes, planos, justaposição de cenas em movimento, montagens,
edição; enfim, uma linguagem específica que sobredetermina as linguagem sonoras e
visuais.

Normalmente, os textos televisuais são complexos, ou seja, seu conteúdo se
expressa simultaneamente através de diferentes linguagens sonoras e visuais. De
um lado, tem-se a plástica da imagem – estilos de cenário, figurino, maquiagem,
iluminação, enquadramento e, mesmo, modos de interpretação. De outro, os
elementos sonoros – o verbal, o musical e as mixagens, decorrentes do processo
de edição. Constroem-se, dessa maneira, de forma intersemiótica, utilizando-se
dessas linguagens em interação1345.

Além dos aspectos técnicos, a gramática televisiva pauta-se pelo princípio
mercadológico (econômico), ou seja, os textos televisuais são produtos – mercadorias – e
como tal, sua produção de significação (o discurso) obedece à lógica do mercado,
buscando baratear os custos para que possa produzir initerruptamente; utiliza da repetição,
1343

ECO, U. Apocalípticos e Integrados. São Paulo: Perspectiva, 1970.

1344

DUATE, E. B. Televisão: desafios teórico-metodológicos. In: BRAGA, J. L. LOPES, M. I. V. de;
MARTINO, L.C. (Org.) Pesquisa empírica em Comunicação. São Paulo: Paulus, 2010, p. 227-248 (p.
228).
1345

Idem, p.228.
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da reiteração, está ultima quando os produtos são bem sucedidos, além de ofertar produtos
novos.
Da articulação dessas duas tendências – reiteração e novidade – decorre a
hibridação de seus produtos, que se dá em diferentes direções: internamente,
pelo embaralhamento de gêneros, subgêneros e formatos de programas
televisuais e, em consequência, pela operação simultânea com planos de
realidade diversas; e, externamente, devido às contribuições das novas
tecnologias e às apropriações de mecanismos expressivos das gramáticas de
outras mídias. Tudo isso faz com que a gramática televisual esteja em
permanente construção, o que muitas vezes dificulta sua análise e
compreensão1346.

Neste sentido, as análises dos textos televisuais devem considerar o “entorno”,
isto é, a significação não ocorre unicamente no texto selecionado, mas também no
suporte material. Deve observar ainda, a complexidade do processo comunicativo
midiático, ou seja, além de envolver um emaranhado de linguagens visuais e sonoras,
comporta ainda uma diversidade de relações entre os sujeitos e as instâncias produtivas
e receptivas que são determinadas pela estrutura tecnológica, que atribuem limites, isto
é, princípios e ressalvas ao produto final. Assim, a televisão opera na temporalidade
através do real, ao vivo e fictício. Em outras palavras a produção televisiva opera com
três unidades temporais distintas – a sucessão, a duração e a incidência, como destaca
Duarte1347.
Outro aspecto relevante a considerar é o “mundo” da qual as emissões
televisivas se referem1348. Neste sentido, Jost (2007) ao avaliar as emissões televisivas
defende a ideia que a tevê opera através de “contratos” que regem o processo
comunicativo entre o produtor e os telespectadores. Em outras palavras, vale dizer que
os contratos auxiliam na identificação do produto que está sendo oferecido. Sendo
assim, o autor apresenta a ideia de mundo real: onde os signos fazem referências a
objetos existentes nosso mundo; mundo fictício: uma categoria que opõe a realidade e
mundo lúdico: que do ponto de vista pragmático, não se reduz às formas utilizadas, mas
como os argumentos são inventados, colocados e enunciados.

1346

Ibidem, p. 229.

1347

DUARTE, E. D. Televisão: entre gêneros, formatos e tons. Disponível em: <
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2007/resumos/R0399-1.pdf>. Acesso em: 23 abril. 2015.
JOST, F. Lógica da Tele-Realidade. In: DUARTE, E.B; CASTRO, M. L. D. (Org.) Comunicação
Audiovisual – gêneros e formatos. Porto Alegre: Editora Sulina, 2007, p.208 (p. 59-74).
1348
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Nessa mesma perspectiva, Duarte define as emissões televisivas a partir de três
gêneros: metarrealidade, suprarrealidade e pararrealidade 1349 . Sendo os mesmos
manifestados pelos seguintes arquigêneros: factual, operando pela metarrealidade,
proposto como um regime de crença e veridicção; o ficcional, que se movimenta na
suprarrealidade, propondo como regime de crença a verossimilhança; e, finalmente, o
simulacional, que opera com a pararrealidade, propondo como regime de crença a
hipervisibilização como equivalência do conhecimento pleno. Em resumo, é possível
dizer então que a televisão fala de assuntos e mundos diversos, num tempo real (ao
vivo) e um tempo produzido (recuperando o passado e ou antecipando acontecimentos
futuros).
Observa-se ainda que a televisão caracteriza-se como “porta-voz” da
sociedade1350. Entretanto, as lógicas de produção deste meio limitam e determinam à
participação dos sujeitos. De modo geral, qualquer pessoa poderia “ter voz” na tevê,
contudo, elegem-se alguns atores que assumem o controle da emissão (desempenhando
o papel de emissor) no qual destacam-se os apresentadores de programas, os jornalistas,
os artistas e etc. E de acordo com cada subgênero outros atores poderão adquirir esse
“poder de fala”, como por exemplos os entrevistados nas matérias jornalísticas e/ou
convidados dos programas em geral.
Mas, ao considerar os avanços tecnológicos, atualmente surge o “públicoparticipativo”, isto é, “as fontes ou testemunhas dos acontecimentos passam a ocupar
um lugar até então não pensado no jornalismo de co-produtoras das notícias”1351. Essa
nova conformação imposta à televisão a partir dos avanços tecnológicos a coloca diante
da um “jogo” comunicativo. Mediante a esta perspectiva, recorre-se a concepção de
“jogo”1352, elaborada por Greimas, onde a linguagem atua como um espaço de relação,
no mínimo, dialógica. Sendo que em muitos casos essa relação ocorre de maneira
1349

DUATE, E. B. Televisão: desafios teórico-metodológicos. In: BRAGA, J. L. LOPES, M. I. V. de;
MARTINO, L.C. (Org.) Pesquisa empírica em Comunicação. São Paulo: Paulus, 2010, p. 227-248
(p.238).
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MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de
Janeiro: UFRJ, 6ª ed., 2009.
1351

VIZEU, A.; SIQUEIRA, F. C. O telejornalismo: o lugar de referência e a revolução das fontes. In:
________; PORCELLO, F.; COUTINHO, I. 60 anos de Telejornalismo no Brasil – história, análise e
crítica. Florianópolis: Insular, 2010, p. 280 (p.86).
GREIMAS, A.J. A propósito do Jogo. DUARTE, E. B. (tradução). Verso e reverso, São Leopoldo,
Unisinos, 1999.
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conflituosa. Desta forma, no processo de comunicação, mas especificamente de
comunicação de massa, observar-se que em alguns momentos os meios de comunicação
operam pela dinâmica de com-vencer o receptor, oferecendo produtos que atenda o
interesse dos veículos, sem considerar – em muitos casos – o interesse real do receptor.
Assim, é importante salientar que a tevê opera através de dois fluxos: externo
(de caráter paradigmático) e interno (caráter sintagmático). Desta maneira, tais fluxos
levam em consideração algumas relações de caráter discursivo, como enfatizado pelos
estudos semióticos, os quais destacam: tematização, espacialização, temporalização,
figurativização, actorialização e tonalização.
Todas essas formulações – baseadas nos princípios da semiótica discursiva – vêm
sendo desenvolvidas pelo grupo ComTV 1353 . Assim, no âmbito de análise, as relações
contraídas para gerar a significação precisam ser avaliadas através das seguintes
perspectivas:
- Paratextual: que caracteriza-se pela relação que ocorre entre o texto e o seu processo, ou
seja, é necessário consideramos os entornos. Para isso, realiza-se uma contextualização do
objeto (texto enunciativo), isso permite compreender e dar sentido ao que está além do
texto. Com essa análise – além do texto/objeto – é possível compreender a forma
enunciativa dos sujeitos, pois esses produtos são idealizados em conformidade aos
interesses dos sujeitos enunciativos.
- Intertextuais: a relação do texto ocorre de duas maneiras: a) sintagmático (e...e), ou seja,
os procedimentos levam em consideração a metadiscursividade e a autoreflexividade; b)
paradigmático (ou...ou), que ocorre nas esfera do gênero, subgênero e formato. A análise
considera ainda, que os objetos devem ser confrontados entre si, observando as
semelhanças e diferenças, identificando assim a gramática do televisual (estrutura básica,
independentemente da emissora) operando na função paradigmática. Outro aspecto
relevante é observado nas relações contraídas pelos produtos televisuais com os produtos
antecedem e/ou sucedem, operando na relação sintagmática.
- Intratextuais: a relação considera os dispositivos de a) sintático: tematização e
figuratização; b) semântico: actorialização, espacialização, temporalização e tonalização.
Esses procedimentos e estratégias servem de instrumentalização para a aplicação da
semiótica discursiva nos objetos comunicativos. É evidente que nem sempre se faz
DUARTE, E.B.; CASTRO, M. L. D. Produção midiática: o ir e vir entre teoria, metodologia e
análise. Texto disponibilizado na disciplina Semiótica Discursiva: aplicações ao audiovisual
(Poscom/UFSM – 2015/1ᵒ semestre).
1353
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necessário utiliza-la na sua totalidade, isso depende do objetivo proposto por cada
pesquisador, fazendo que este método apesar de “fechado” torna-se único em cada
pesquisa.
A complexidade existente nos objetos televisuais ganham novos contornos a
partir das transformações pelas quais a televisão tem sido submetida. Atualmente, estáse frente a uma nova geração de telespectadores que não fica imóvel diante da tela; o
contato com as segundas telas, propiciado pelas novas tecnologias levam as pessoas a
manter um olho na tevê e, simultaneamente, e outro no tablet, no notebook, no
smartphone. A maneira como os indivíduos se relacionam e se comportam frente aos
conteúdos exibidos nas mídias tradicionais (televisão, impresso, rádio) vem-se
alterando: de mero espectador hoje ele passou a co-produtor. A partir do momento em
que manifestam seu gosto ou reprovação sobre o que foi veiculado na tevê, por
exemplo, suas opiniões repercutem nas redes sociais, acabando por influenciar os
“amigos/seguidores”, levando-os a sintonizar ou não determinado programa. Ora, tudo
isso impõe alterações nos produtos televisuais obrigando-os a operar transformações. A
verdade é que a televisão em geral e alguns programas em particular buscam
incessantemente adequar-se às práticas sociais, recriando, sempre que o contexto
permite ou exige novas formas de dizer os conteúdos.
Assim, os pesquisadores que debruçam sob esses objetos são desafiados a propor
“novos percursos” na tentativa de desdobrar os princípios semióticos propostos por seus
fundadores.

3 Os desdobramentos semióticos para a análise dos telejornais

Desde o surgimento da televisão no Brasil, o subgênero telejornal tem um
espaço garantido na grade de programação. A busca incessante pela informação
“verdadeira” atribuiu ao telejornal o status de principal produto televisual. Embora, o
modelo radiofônico de transmissão da notícia, fosse o padrão utilizado pelos primeiros
telejornais, aos poucos o uso da imagem e do som acabou por imprimir uma gramática
com características próprias.
Entretanto, a essência telejornalística preserva como característica primordial a
divulgação dos acontecimentos, sociais, econômicos, políticos e etc., tanto no âmbito
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local, nacional e internacional, permitindo ao cidadão a “compreensão” do cotidiano.
Neste sentido, a notícia telejornalística perpassa pela transformação da informação
diária em processo enunciativo e discursivo. A escolha dos assuntos divulgados e o
“enfoque” dado a cada matéria permite compreender o posicionamento e estratégias
(mercadológicas, discursivas e tecnológicas) empregadas pelas emissoras de televisão.
No aspecto discursivo, as notícias telejornalísticas operam através de um
conjunto de regras produtivas, nas quais destacam-se:

Para que um acontecimento seja alçado ao status de noticiável, dizem os
manuais, ele deve responder a certos requisitos, concernentes à novidade,
com vistas a criar efeitos de surpresa, de choque; à atualidade, pois as
notícias lutam contra o tempo; à credibilidade, na tentativa de produzirem
efeitos de verdade, confiabilidade1354.

Neste sentido, a produção da notícia televisual – como nos demais meios de
comunicação – envolve profissionais capacitados em diversas áreas, isto é, repórteres,
produtores, cinegrafistas, operadores de áudio, editores e imagem e texto etc. Além de
profissionais atuando em outras cidades e países.
Já na perspectiva semiótica, o efeito de sentido produzido pelos acontecimentos
noticiados na televisão, nem sempre corresponde à verdade dos fatos.

Afinal, os textos-programa não são o real. O mundo se apresenta por todos os
sentidos; no texto televisivo, somente algumas dessas propriedades são
transpostas para a superfície artificial do vídeo. Além disso, as parcelas de
real, tornadas visíveis, não correspondem a seleções arbitrárias: é o que fica
enquadrado, é o movimento das câmeras, é o trabalho de edição e sonoplastia
que determinam o que e como os acontecimentos vão ser mostrados. Nessa
perspectiva, está-se frente a uma construção de linguagens: não mais o real,
mas uma realidade discursiva. Assim, embora contenham índices do real, do
mundo exterior, as notícias convertem-se em construções produtoras de
realidades discursivas, histórias que criam história, aspirando a uma
visibilidade plena. E são exatamente as notícias aberrantes e/ou
surpreendentes, os fait-divers, que tornam mais evidente o caráter discursivo
das notícias. As realidades televisuais apresentadas pelos telejornais são
fruto da fragmentação, da parcialidade; são instituídas a partir de diferentes
referências; são concebidas e estruturadas como uma sucessão de itens, de
forma a satisfazer a curiosidade do telespectador1355.

Novamente, observa-se o cuidado das emissoras em produzir telejornais que
atendam os anseios dos telespectadores. Se no início o improviso caracterizava a feitura
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DUARTE, E. B. Dos telejornais: entre temporalidade e tons.
Disponível
<http://www.unicap.br/gtpsmid/pdf06/elisabeth-bastos_duarte.pdf>. Acesso em: 17 set 2015.
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dos telejornais, logo a profissionalização foi sendo cada vez mais exigida. Com a
evolução tecnológica, o jornalismo televisivo foi ganhando cada vez mais credibilidade,
devido principalmente à própria linguagem dos telejornais, à articulação entre o verbal e
a imagem na transmissão das informações. Embora os formatos adotados pelos
telejornais fossem com o passar do tempo, moldando-se aos avanços tecnológicos, sua
estrutura e função permaneceram as mesmas, ou seja, eles têm por meta principal hoje
como antes transmitir informações de forma clara e objetiva, em linguagem bastante
próxima do coloquial aliada à apresentação de imagens e enquadramentos que narram
os fatos do cotidiano.
Aos poucos, a televisão foi criando seus próprios protocolos e linguagens
estabelecendo as regras de uma “gramática” de formas de expressão do televisual, sem
deixar de fazer, sempre que necessárias, as adequações e alterações que o contexto e os
telespectadores exigiam.
Ciente da complexidade existente na produção de significação dos objetos
televisuais,

com

ênfase principalmente no

subgênero telejornal,

busca-se um

desdobramento para os estudos estruturalistas, no qual a semiótica greimasiana está
inserida. Assim, “el estructuralismo, por tanto, merece ser revisitado de manera atenta, a
los fines de dilucidar lo que en su punto de vista sigue teniendo nivel explicativo”1356
Essa

compreensão

também

é

evidenciada

por

outros

pesquisadores,

principalmente quando os objetos de análise são os textos midiáticos contemporâneos.
Assim, no que se refere às questões teórico-metodológicas observada na noção de
narratividade, proposta por Greimas como algo estruturado e generalizado, precisa ser
“alargada” como enfatiza Elizabeth Bastos Duarte, já que o objeto – texto televisual –
apesar de manter uma estrutura lógica, manifesta-se através de uma diversidade de
expressão, “assim, o que interessa realmente é verificar como os textos televisuais
fazem para dizer o que dizem. É esse como que os distingue”1357.
Em outras palavras, pode-se dizer que o processo comunicativo – os sujeitos e os
entornos – “enformam” o texto televisual. Sendo assim, pela complexidade e hibridismo
dessa relação a autora (DUARTE, 2010) propõe quatro abordagens que auxiliam no
desenvolvimento das pesquisas com os objetos televisuais:
1356

VALDETTARO, Sandra. Epistemología de la Comunicación. Una introducción crítica. RosárioArgentina: UNR Editora, 2015. Disponível em: <file:///C:/Users/Phoenix/Downloads/sandra_valdettaroepistemolog_a_de_la_comunicaci_n-ebook.pdf ISBN 978-987-702-116-5>. Acesso em: 22, agosto, 2016.
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(i) A determinação de princípios que, considerando os objetivos da análise,
permitissem, do ponto de vista metodológico, definir o âmbito de pertinência da
investigação a ser realizada.
(ii) A proposição de uma metodologia de análise simultaneamente compatível
com esses princípios, coerente com a proposta teórica adotada e adequada aos objetivos
de determinada investigação, que inicie pela formulação de um corpo de definições
apropriado à descrição do objeto de estudo.
(iii) A proposição de categorias capazes de reunir os produtos televisuais sob o
abrigo de gêneros e subgêneros aos quais eles estão ligados.
(iv) A proposição de categorias capazes de distinguir um produto televisual de
outros do mesmo subgênero, pela sua incidência sobre o formato que o identifica e
particulariza.
Toda complexidade do objeto televisual é reverberada a partir da evolução dos
meios comunicacionais e sua relação com os suportes digitais. Sendo assim, entende-se
que a teoria semiótica estruturalista, criada num contexto de objetos lineares – literatura
– necessita de um desdobramento para dar conta das nuances que os objetos interativos
(redes sociais digitais) que surgem. Portanto, busca-se este alargamento a partir de uma
relação da semiótica estruturalista com os estudos da ecologia da mídia.
As transformações tecnologias têm alterado o campo midiático. Para garantir o
seu espaço, os telejornais precisam se adequar e buscam na lógica da internet uma
maneira de firmar-se no cenário midiático. Desta forma, as redes sociais acabam por
influenciar na linguagem telejornalística.
Dentre as possibilidades de análise oferecidas pelas teorias da comunicação,
opta-se pela semiótica de caráter estruturalista - por uma questão de afinidade.
Entretanto, no que se refere ao objeto telejornal, compreende-se que os métodos
desenvolvidos por essa ciência – até então – oferecem suporte metodológico para a
análise. Todavia, quando busca-se averiguar a relação da gramática televisiva com a
gramática webiana tal abordagem, semiótica greimasiana de origem, não consegue
avaliar as nuances desse objeto.
Propõe-se o alargamento da teoria semiótica greimasiana através da
aproximação dos estudos da ecologia da mídia, como tem sido desenvolvido por Scolari
e outros pesquisadores, na tentativa de superar os limites semióticos e contemplar a
complexidade dos objetos comunicacionais.
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Para avaliar as possibilidades de transformação da linguagem telejornalística,
originada pela relação com a web, destaca-se os apontamentos de Handler e Irrangang
(2014) que propõem três paradigmas epistemológicos em estruturas que servem como
classificação preliminar e que nos permita uma abordagem sistemática – além de uma
perspectiva estrutural – para a análise das mídias, tanto dos objetos passados como dos
fenômenos atuais. Os autores identificam os paradigmas epistemológicos como sendo: o
hipertexto, os diagramas e a computação ubíqua (não-linearidade, multilinearidade,
simultaneidade)1358.
A abordagem proposta pelos autores, ajuda na compreensão da necessidade de
um “alargamento” dos conceitos epistemológicos – caso específico, a semiótica de
caráter estruturalista – que serve de base para nossas pesquisas, uma vez que os objetos
de análise são “atravessados” pelas relações entre a mídia “tradicional” e a web. Desta
maneira, não-linearidade, multilinearidade e simultaneidade são estruturas que
compõem e organizam, cada vez mais, a produção de conhecimento, informação e
comunicação. Sendo assim, esses elementos necessitam ser considerados durante a
pesquisa, pois os mesmos alteram o ambiente midiático onde o objeto telejornal está
inserido.
Conscientes da necessidade de alargamento dos conceitos e dos métodos de
análise da semiótica greimasiana, pergunta-se: Como ampliar essa teoria? Quais
elementos necessitam ser revistos? E, por último, até que ponto essas alterações
preservam a essência semiótica?
Tais inquietações tem sido elaboradas por vários pesquisadores, no qual
enfatiza-se os trabalhos do argentino Carlos Alberto Scolari. Em uma entrevista1359 o
autor fala sobre os desafios que os meios digitais projetam sobre os estudos semióticos,
isto é, busca a inter-relação das linguagens, das mediações, dos meios de comunicação e
as teorias comunicacionais, resultando no que Scolari denomina de semiótica renovada.

Construir uma teoria das novas formas de comunicação não é fácil: a cada
semana aparecem novos conceitos e keywords que, de certa forma, nos
obrigam a empregar em nossos discursos científicos. É uma espécie de Lei de
1358

HADLER, F.; IRRGANG, D. (2014). Nonlinearity, Multilinearity, Simultaneity: Notes on
Epistemological Structures. Interactive Narratives, New Media & Social Engagement 2014.
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SCOLARI, C. A. A construção de mundos possíveis se tornou um processo coletivo. In: Matrizes,
Ano 4 – nº 2 jan./jun. 2011 - São Paulo - Brasil p. 127-136. Disponível em:
<file:///C:/Users/Roger/Downloads/53-82-1-PB.pdf>. Acesso em 27 de setembro de 2015.
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Moore Semântica; a vida útil dos conceitos diminui e devemos renová-los
para não ficarmos, como se diz, out, por fora1360.

Sendo assim, Scolari se apropria dos conceitos transmedia storytelling, crossmedia e múltiplas plataformas para explicitar e propor essas "novas formas" para uma
teoria semiótica para análises dos objetos comunicativos.

O cruzamento entre semiótica e as novas formas interativas de comunicação
foi benéfico para ambas. Por um lado, a semiótica necessita confrontar-se
com novas textualidades e experiências de produção de sentido e
interpretação para renovar-se e manter-se em bom estado. Os métodos da
semiótica correm o risco de ficarem paralisados na repetição de esquemas
elaborados há quase meio século; nesse contexto, o cruzamento entre velhos
modelos e novos meios traz um sopro de ar fresco à semiótica 1361.

4. Considerações finais

As transformações tecnologias tem alterado o campo midiático. Para garantir o
seu espaço, as telejornais precisam se adequar e buscam na lógica da internet uma
maneira de firmar-se no cenário midiático. Desta forma, as redes sociais acabam por
influenciar na linguagem telejornalística.
Dentre as possibilidades de análise oferecidas pelas teorias da comunicação, a
semiótica greimasiana (de caráter estruturalista) tem sido muito utilizada na análise dos
objetos televisuais. Entretanto, no que se refere ao objeto telejornal, observa-se a
necessidade de alargar os métodos desenvolvidos por essa ciência – até então – para
que assim, possa contemplar as nuances imbricadas na relação da gramática televisual
com a gramática webiana.
Portanto, corroborando com o pensamento de Scolari e demais pesquisadores da
área acredita-se que o desdobramento da semiótica greimasiana pode ocorrer através da
relação com os estudos da ecologia da mídia, como forma de superar as limites
semióticos e contemplar a complexidade dos objetos comunicacionais.

1360
1361

Idem, p. 128.
Ibidem, p. 131-132.
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A semiótica discursiva no estudo do televisual
The discursive semiotics in the study of televisual
Resumo: O presente trabalho propõe-se a recuperar as proposições centrais da teoria semiótica
greimasiana, incluindo o entendimento de texto, a noção de percurso gerativo e de níveis de articulação e,
recorrendo ao seu principal teórico, o linguista Algirdas Julien Greimas, apresentando, ainda, o
pensamento dos teóricos fundadores da semiótica europeia, Ferdinand de Saussure e Louis Hjelmslev.
Além disso, discute-se o alargamento da teoria semiótica greimasiana, com base nos pesquisadores que
deram continuidade aos estudos pioneiros da semiótica discursiva e que a aplicaram aos produtos
midiáticos, em nível internacional e em nível nacional. Essa reflexão sustenta a proposta teóricometodológica da semiótica discursiva aplicada ao televisual, desenvolvida por Duarte e Castro, no âmbito
do Grupo de Pesquisa em Comunicação Televisual, da Universidade Federal de Santa Maria, que
considera o texto como produto concreto de uma determinada ação, que, ultrapassando as fronteiras de
materialização, estabelece relação com o entorno em que está inserido (paratextualidade), com outros
textos (intertextualidade) e no seu próprio interior (intratextualidade).
Palavras-Chave: Texto televisual. Semiótica discursiva. Comunicação televisiva.
Abstract: The present work proposes to recover the central propositions of the greimasian semiotic
theory, including the understanding of text, the notion of generative course and levels of articulation and,
using its main theoretician, the linguist Algirdas Julien Greimas, The thinking of the founding theorists of
European semiotics, Ferdinand de Saussure and Louis Hjelmslev. In addition, we discuss the extension of
the greimasian semiotic theory, based on the researchers who continued the pioneering studies of
discursive semiotics and applied it to media products at the international and national level. This
reflection supports the theoretical and methodological proposal of the discursive semiotics applied to
television, developed by Duarte e Castro, within the scope of the Research Group on Televisual
Communication, Federal University of Santa Maria, which considers the text as concrete product of a
particular action, Which goes beyond the frontiers of materialization, establishes a relation with the
environment in which it is inserted (paratextuality), with other texts (intertextuality) and within itself
(intratextuality).
Keywords: Television text. Discursive semiotics. Television communication.

1 Considerações Preliminares

Sabe-se, a alguns anos, que existem intencionalidades subjacentes à tudo que é
dito. Semelhante a um jogo, a ação de quem diz interfere diretamente o movimento de
quem recebe a mensagem. As jogadas subsequentes são, então, resultados de uma série
de escolhas colocadas à disposição do enunciador da mensagem, com vistas a conversar
com o enunciatário.
Os estudos de linguagem, desde a proposta semiológica do primeiro
investigador que conferiu cientificidade a esses estudos, Ferdinand de Saussure (1857 –
1913), representaram uma busca pelos elementos constitutivos do jogo da linguagem.
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Saussure proporcionou o desenvolvimento da linguística como ciência
autônoma, pertencente a uma ciência mais ampla a qual estudava todos os sistemas de
signos, e que ficou conhecida por semiologia. Sua teoria, importante para o
desenvolvimento do estruturalismo, parte da dicotomia entre língua/fala, propondo um
estudo voltado aos mecanismos comuns de todas as línguas, e que produzem, como
resultado dessa ação, os signos. Esse signo é entendido como uma unidade constituída
de dois termos, ambos psíquicos e unidos em nosso cérebro por um vínculo de
associação, em que, de um lado, está a imagem acústica e, do outro, o conceito,
denominados por Saussure, respectivamente, de significante e significado: “o signo
linguístico resulta da reunião do significante e do significado”1362.
Outro teórico fundamental para o desenvolvimento desses estudos foi o linguista
dinamarquês Louis Hjelmslev (1899 – 1965), que fundou o Círculo Linguístico de
Copenhague. Hjelmslev acata as proposições saussurianas, propondo, entre outras
coisas, que essa ciência estude os sistemas de significação (e não de signos) e receba a
denominação de semiótica. A semiótica é entendida por ele como uma teoria geral da
significação: seu objeto de estudo é o texto; seu objetivo é a descrição simples e
exaustiva do sistema que está por trás do processo textual. Na semiótica, o signo é
entendido não mais na dimensão de significado e significante, mas, sim, de conteúdo e
expressão.
De acordo com Hjelmslev, enquanto na teoria tradicional “o signo é a expressão
de um conteúdo exterior ao próprio signo”; na teoria moderna, o signo é entendido
como “um todo formado por uma expressão e um conteúdo”1363.
A função semiótica é, em si mesma, uma solidariedade: expressão e conteúdo
são solidários e um pressupõe necessariamente o outro. Uma expressão só é
expressão porque é a expressão de um conteúdo, e um conteúdo só é
conteúdo porque é o conteúdo de uma expressão. Do mesmo modo, é
impossível existir (a menos que sejam isolados artificialmente) um conteúdo
sem expressão e uma expressão sem conteúdo1364.

Uma das principais premissas hjelmslevianas é a compreensão do texto como
um todo que se basta a si mesmo, ou seja, uma estrutura sui generis, e não apenas um
conglomerado de fatos fisiológicos, físicos, lógicos ou sociológicos. Esse texto tem
como base um sistema, que é subjacente ao processo textual, e obedece a uma
regularidade que subentende as flutuações.
1362

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral. São Paulo: Cultrix, 2012, p. 161.
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Esses dois teóricos foram imprescindíveis para o desenvolvimento dos estudos
de Algirdas Julien Greimas (1917 – 1992), fundador do Grupo de Investigações
Semiolinguísticas da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da cidade de Paris,
na França. O qual, a partir da noção de percurso gerativo de sentido, influenciou e
influencia o estudo de muitos pesquisadores e grupos de pesquisa.
Nesse sentido, o presente trabalho propõe-se a recuperar as proposições centrais
da teoria semiótica narrativa e discursiva, incluindo a noção de percurso gerativo, de
níveis de articulação e de entendimento do texto, recorrendo ao seu principal teórico, o
linguista Algirdas Julien Greimas. Além disso, discute-se o alargamento da teoria
semiótica greimasiana, com base nos pesquisadores que deram continuidade aos estudos
pioneiros da semiótica discursiva e que a aplicaram aos produtos midiáticos, como é o
caso, em nível internacional, de Fontanille, Jost, Fabbri; e, em nível nacional, de Fiorin,
Barros, Duarte e Castro. Essa reflexão sustenta a proposta teórico-metodológica da
semiótica discursiva aplicada ao televisual, desenvolvida por Duarte e Castro no âmbito
do Grupo de Pesquisa em Comunicação Televisual, da Universidade Federal de Santa
Maria.

2 Semiótica Discursiva

A semiótica de inspiração europeia, também conhecida como semiótica
greimasiana, tem, como principal preocupação, o de formular princípios e métodos para
estudar o sentido, a fim de dar conta do processo amplo e complexo da significação.
Centrando-se no texto como objeto de estudo, busca explicar o que o texto diz e como
faz para dizer o que diz. Para Greimas o texto é uma unidade de sentido, e, para
interpretar o teor do texto, ou a sua construção de sentido, é preciso seguir um percurso,
entendido como
A disposição de seus componentes uns com relação aos outros, e isso na
perspectiva da geração, isto é, postulando que, podendo todo objeto
semiótico ser definido segundo o modo de sua produção, os componentes que
intervêm nesse processo se articulam uns com os outros de acordo com um
“percurso” que vai do mais simples ao mais complexo, do mais abstrato ao
mais concreto1365.

1365

GREIMAS, Algirdas Julien; COURTÉS, Joseph. Dicionário de semiótica. São Paulo: Contexto,
2013, p. 232.

Anais Eletrônicos . 902

Esse percurso gerativo, base determinante para a construção de sentido do texto,
constitui-se de uma sucessão de patamares, estabelecidos em três níveis interrelacionados: fundamental, narrativo e discursivo, embora cada um deles possa ser
descrito por uma gramática própria, cujos componentes são a sintaxe e a semântica. A
sintaxe diz respeito ao estudo das combinatórias sígnicas e à maneira como se unem
para exprimir os pensamentos; a semântica refere-se ao estudo do sentido e da
significação.
O primeiro nível, conhecido como fundamental ou profundo, é o mais simples
e está na base da construção do texto: é a instância que determina o mínimo de sentido a
partir do que vai ser produzido, ou seja, é onde tem início o processo de significação.
A semântica do nível fundamental estrutura-se em uma oposição, visto que todo
texto põe em jogo dois valores distintos: a oposição semântica de base, como, por
exemplo, alegria vs tristeza, vida vs morte, liberdade vs dominação, partida vs retorno,
entre outros.
A sintaxe do nível fundamental compreende duas operações, a negação e a
asserção (A vs não A), o que resulta na representação de um quadrado, com os termos
contrários e seus respectivos contraditórios. Dessa forma, a semântica e a sintaxe do
nível fundamental buscam explicar os níveis mais abstratos de funcionamento do texto,
visto que representam a instância inicial do percurso gerativo.
Nessa perspectiva, a teoria reconhece o quadrado semiótico como a
representação visual da estrutura elementar da significação, a qual repousa sobre uma
distinção de oposição, comportando duas relações de contrariedade e duas de
contraditoriedade.
Para exemplificar a operação que acontece no quadrado, pode-se pensar na
existência de uma pressuposição entre os termos contrários, em que o termo ser
pressupõe o termo parecer para ganhar sentido e vice-versa. Se for aplicada uma
operação de negação a cada um dos contrários, obtêm-se dois contraditórios: não ser é
o contraditório de ser e não parecer, o de parecer.
O segundo nível, denominado narrativo, bastante influenciado pela obra do
pesquisador russo Vladimir Propp (1895 - 1970), é a instância que identifica os
elementos narrativos simples e as regularidades constantes. Dessa forma, “a semiótica
francesa quis ver na obra de Propp um modelo capaz de permitir uma melhor
compreensão dos princípios mesmos da organização dos discursos narrativos no seu
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conjunto”1366. A partir dos estudos proppianos, Greimas busca mostrar que o homem
organiza aquilo que diz em uma estrutura que sempre se repete, chamada de
antropomorfização.
A semântica do nível narrativo, ligada aos sujeitos e aos objetos, diz respeito às
transformações ocasionadas pela ação dos homens: é nesse nível que os efeitos de
sentido assumem relação com os valores da narrativa. Os objetos, na narrativa,
apresentam-se como modais e de valor: os primeiros dizem respeito ao querer, ao saber,
ao dever e ao poder fazer (funções indispensáveis para que o sujeito possa realizar a
performance na narrativa); os objetos de valor dizem respeito aos movimentos de
conjunção ou disjunção na performance principal, representados na obtenção do fim
último de um sujeito.
Na sintaxe narrativa, existem dois tipos de enunciados, o primeiro é conhecido
como enunciado de estado, e o segundo, enunciado de fazer. Os enunciados de estado
são aqueles em que o sujeito estabelece uma relação de junção (conjunção ou disjunção)
com o objeto; os enunciados de fazer são aqueles que apresentam as transformações da
narrativa, quando ocorre uma alteração de um estado inicial em um estado final. Os
textos, como narrativas complexas, estão organizados de maneira que os enunciados de
fazer e de estado seguem uma sequência canônica, composta de quatro programas
narrativos: manipulação, competência, performance e sansão.
A fase da manipulação “caracteriza-se como ação do homem sobre outros
homens, visando a fazê-los executar um programa dado: no primeiro caso, trata-se de
um ‘fazer-ser’, no segundo, de um fazer-fazer”1367, e pode acontecer de quatro formas: a
tentação, em que o sujeito manipulador propõe uma recompensa ao manipulado; a
intimidação, em que o manipulador ameaça o manipulado; a sedução, em que o
manipulado recebe juízo positivo sobre sua competência; e a provocação, em que o
manipulador manifesta juízos negativos em relação ao manipulado. Na fase da
competência, o sujeito que vai realizar determinada transformação central na narrativa é
possuidor de alguma característica que lhe dá credibilidade para tomar essa atitude. A
performance é o momento em que ocorre a transformação central da narrativa:
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“transformação que produz um novo ‘estado de coisas’”1368. Na última fase, a sansão, é
quando a sensação da performance se concretiza, é o momento em que o sujeito tem a
certeza de que a mudança ocorreu.
O último nível, o discursivo, é a instância mais próxima da estrutura textual e,
por conseguinte, a mais superficial: “as estruturas discursivas, menos profundas, são
encarregadas de retomar as estruturas semióticas de superfície e de ‘colocá-las em
discurso’, fazendo-as passar pela instância de enunciação”1369. Aqui, os sujeitos do nível
narrativo ganham nomes e tornam-se personagens (atores reais ou fictícios) do texto, ou
seja, são revestidos de termos que lhes dão concretude.
Também com gramática própria, o nível discursivo é dividido em semântica e
sintaxe: na semântica discursiva, estão presentes dois procedimentos, a tematização que
“pode concentrar-se quer nos sujeitos, quer nos objetos, quer nas funções, ou, pelo
contrário, repartir-se igualmente pelos diferentes elementos da estrutura narrativa em
questão” 1370 ; e a figurativização, elemento fundamental para compreensão dos
“procedimentos mobilizados pelo enunciador para figurativizar seu enunciado”1371, ou
seja, figuras são convocadas para dar concretude e materialização ao tema.
Na sintaxe discursiva, estão a actorialização, que é onde os sujeitos do nível
narrativo são caracterizados e assumem nomes e funções; a espacialização, que diz
respeito ao “procedimento de localização espacial” 1372 ; e a temporalização, que
consiste, como seu nome indica, em produzir o efeito de ‘temporalidade’ e de sucessão
na narrativa. Nesse nível, como se pode depreender, assumem relevância as noções de
enunciação, que nada mais é do que a instância de produção do discurso, e do
enunciado, que é o produto gerado pela enunciação.
Essas operações são utilizadas pelo enunciador sob diferentes formas, visto que,
por trás dessas escolhas, sempre há uma intenção subjacente ao processo de dizer algo.
Essas opções, cuidadosas, produzidas no enunciado, são denominadas estratégias, ou
seja, movimentos definidores da ação.
Em seus estudos, Greimas deu ênfase aos níveis fundamental e narrativo,
destacando que o nível discursivo ainda deveria ser mais explorado. Se, de acordo com
os preceitos greimasianos, o foco do estudo sempre foi o texto, a teoria precisava dar
1368
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mais centralidade ao nível discursivo, aquele da enunciação, e isso acarretou a
necessidade de desenvolver o nível discursivo e de, eventualmente, alargar alguns de
seus fundamentos, como o fizeram seus seguidores1373.

3 Alargamento da teoria semiótica

Com o passar dos anos, os investigadores que deram continuidade aos estudos
greimasianos perceberam as barreiras impostas pela teoria, restrita aos limites do texto.
Até porque Greimas falava que o objeto de seu estudo era o texto, só o texto, nada mais
que o texto, ou, nas palavras dele “tout le texte, rien que le texte et rien hors du
texte”1374, de certa forma ignorando um dos preceitos hjelmslevianos que via no texto
um todo de sentido. De acordo com o teórico dinamarquês,
considerado isoladamente, texto algum tem significação. Toda significação
nasce de um contexto, quer entendamos por isso um contexto de situação ou
um contexto explícito, o que vem a dar no mesmo; com efeito, num texto
ilimitado ou produtivo, um contexto situacional pode sempre ser tornado
explícito1375.

Os pesquisadores pós-greimasianos sentiram a necessidade de aprofundar e
alargar o nível discursivo, para que fosse possível considerar não apenas o texto, mas
também a situação em que eles são construídos, ou seja, além das estruturas internas,
era preciso olhar para o entorno que lhe dava sustentação.
Jacques Fontanille, no estudo desse alargamento, adotou o conceito de situação
semiótica, entendida como os múltiplos elementos fundamentais à produção e à
intepretação dos significados recorrentes de uma determinada interação comunicativa.
Segundo ele, quando se analisa, por exemplo, um cartaz publicitário exposto na rua, é
preciso, além de compreender a linguagem verbal e icônica, valores denotativos e
conotativos da mensagem, considerar o suporte em que o anúncio está fixado. Esse
alargamento deve ser aplicado a outras formas de manifestação, visto que o entorno
confere eficácia enunciativa à mensagem. No caso do cartaz publicitário externo, o
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entorno compreende também os percursos dos espectadores potenciais, suas
esperas e suas competências modais e passionais. Interessar-se pela afixagem
não é apenas passar do texto-enunciado ao objeto, mas ao conjunto da
situação semiótica que permite ao cartaz funcionar segundo as regras de seu
próprio gênero e regular principalmente sua interação com os percursos e os
usos dos espectadores1376.

Assim, com Fontanille1377, o objeto de estudo da semiótica passa a considerar
não apenas o texto, mas também seu entorno comunicacional, por ele denominado de
textualidade, o que, em outras palavras, significa a consideração pelo texto, pela ação
dos sujeitos, pelo emprego de estratégias e pelas circunstâncias que cercam a sua
produção, definindo assim uma hierarquia metodológica de análise. Seguindo os
semioticistas de outras gerações que propuseram a criação de níveis de pertinência, o
pesquisador francês defende a ideia com a criação de uma hierarquia de semióticasobjeto pertencentes a uma determinada cultura, e a consideração, como pressuposto para
uma experiência semiótica, do plano de expressão, em que os níveis de pertinência
devem ser definidos de acordo com a necessidade dos objetos de estudo.
Ainda trabalhando o texto como resultado de um processo comunicacional
amplo e complexo, Paolo Fabbri propõe pensar em todos os problemas relacionados
com o significado: códigos, textos e signos, como resultados dos processos e sistemas
de significação. Esse procedimento é preciso ser entendido pelos princípios próprios
que o regem, ou seja, o fato de um texto ser dito por alguém já imprime critérios
comunicativos que os diferenciam dos demais. Segundo Fabbri, “el texto no es una serie
de representaciones de estados del mundo, o mejor dicho, es una representación de
muchos estados del mundo, entre los que se encuentra ese estado específico del mundo
que es el hecho de que el texto este en comunicación con alguien”1378.
O pesquisador propõe-se a reconstruir a história da semiótica, como disciplina,
para entender a sua consolidação e difusão. Passando pelas diferentes vertentes da
semiótica, até algumas visões redutoras que a declaravam incapaz de correlacionar os
signos e as coisas, Fabbri sugere pensar em objetos, não em coisas, que depois de
formados passam a ter forma e substância e que não precisam ser decompostos em
unidades mínimas de significado.
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La idea básica del giro semiótico es lo contrario: no se puede, como se creía,
descomponer el lenguaje en unidades semióticas mínimas para
recomponerlas después y atribuir su significado al texto del que forman parte.
[...] En cambio, podemos crear universos de sentidos particulares para
reconstruir en su interior unas organizaciones específicas de sentido, de
funcionamientos de significado, sin pretender con ele reconstruir, al menos
de momento, generalizaciones que sean válidas en última estancia1379.

A partir de então, não é mais aceitável pensar a semiótica unicamente como um
estudo de textos orais ou escritos, é preciso alargar os horizontes e considerar outros
tipos de textos: o giro semiótico representa a ampliação dos objetos de estudo e a
extensão a toda comunicação.
Também ampliando o campo da semiótica, e recorrendo a teóricos de outras
correntes, François Jost centra seu objeto de estudo nos textos televisuais, com foco na
programação. Segundo ele, os programas precisam ser reconhecidos pela maneira como
respondem ao telespectador sobre o tema de que tratam. Esse reconhecimento constitui
uma espécie de etiqueta, que permite “reagrupar um conjunto de emissões dotadas de
propriedades comparáveis” e que caracteriza “o que se convencionou chamar de
gênero”1380.
Para Jost, são exemplos de gênero o documentário, o reality show, a
telerrealidade, o drama, a soap opera, o docudrama e a docuficção. Percebe-se, então,
que para o autor o gênero é uma estratégia de comunicabilidade que pertence a uma
classificação maior, chamada de mundos, os quais “podem servir de fundamento a uma
classificação racional dos gêneros e formar arquigêneros”1381. Segundo ele, existem três
mundos possíveis: o real, o fictivo e o lúdico.
O primeiro, o mundo real, é aquele que tem o compromisso de informar ao
telespectador apenas o que aconteceu no mundo, de maneira correta e sem
interferências. Jost exemplifica esse mundo com o atentado às Torres Gêmeas, ocorrido
no dia 11 de setembro de 2001, em que muitas pessoas ligavam as televisões e não
sabiam o que realmente estava acontecendo: no mundo real, “quer-se somente dizer que
o primeiro reflexo do telespectador é determinar se as imagens falam do mundo ou não,
qualquer que seja a ideia que se faça desse mundo”1382.
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O segundo, o mundo fictivo, embora decorra do mundo anterior, não tem
compromisso com a verdade dos fatos. Sua essência é a proposta de uma ficção que
tenha coerência interna, envolvendo “uma parte de invenção e a presença de atores”1383.
O terceiro e último, o mundo lúdico, fica localizado entre o primeiro e o
segundo. Nele, acontecem os jogos que ora se ancoram em dados e fatos reais para
construírem a narrativa, ora em elementos ficcionais, quando os jogadores representam
papéis, em um relato coerente e completo, ou simplesmente jogam por jogar.
No Brasil, os estudos greimasianos foram aprofundados por inúmeros
pesquisadores, entre os quais se destaca José Luiz Fiorin, que aprofundou o conceito de
enunciação, entendido como o ambiente de produção do enunciado.
No exemplo, “Eu afirmo que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do
quadrado dos catetos”, o enunciador está deixando explícito, no interior do enunciado, o
sujeito da enunciação (eu) e o ato de enunciar (afirmo). Já em “O quadrado da
hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos”, o sujeito da enunciação está
implícito, visto que todo o enunciado é produzido por alguém, com o intuito de alcançar
algo, ou seja, o enunciador realiza um fazer persuasivo para que o enunciatário aceite o
que está sendo dito. Segundo Fiorin, “o enunciador e o enunciatário são o autor e o
leitor. Não são o autor e o leitor reais, de carne e osso, mas o autor e o leitor implícitos,
ou seja, uma imagem do autor e do leitor construída pelo texto” 1384.
Ainda de acordo com o teórico, “a enunciação é o ato de produção do discurso, é
uma instância pressuposta pelo enunciado (produto da enunciação)” 1385 ; ao ser
produzida, ela projeta marcas explícitas ou implícitas no discurso. Essas projeções da
instância da enunciação acontecem por meio de dois mecanismos básicos: a embreagem
e a debreagem. O ato de embrear é marcar no enunciado um eu-aqui-agora, enquanto o
ato de debrear é esconder do enunciado quem, onde e quando, ou seja, eliminar do
enunciado marcas actanciais, espaciais e temporais da enunciação.
Nesse sentido, Fiorin entende que existem “duas instâncias no discurso: a do
enunciado e a da enunciação. Não se pensa aqui na instância da enunciação pressuposta
por todo enunciado, mas nas marcas deixadas pela enunciação no enunciado”1386. Por
meio dessas marcas, é possível reconstruir todo o processo comunicativo em que ele foi
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produzido, e ainda distinguir enunciação enunciada e enunciado enunciado. No
primeiro, as marcas de pessoas, espaços e tempos, bem como julgamentos e avaliações
estão explícitos; no segundo, as marcas enunciativas conseguem ser retiradas do
enunciado.
Ainda trabalhando com enunciação, Diana Luz Pessoa de Barros propõe pensar
o discurso e a enunciação, inseridos em um contexto sócio-histórico. Para compreender
os valores do discurso, é preciso olhar para além da estrutura interna do texto, ou seja, é
preciso executar uma análise contextual, desde que o contexto seja entendido como uma
organização de outros textos, mas que, por fim, todos dialogam com o texto em questão.
Reconstrói-se a enunciação, por conseguinte, de duas perspectivas distintas e
complementares: de dentro para fora, a partir da análise interna das muitas
pistas espalhadas no texto; de fora para dentro, por meio das relações
contextuais – intertextuais do texto em exame. A enunciação assume
claramente, na segunda perspectiva, o papel da instância mediadora entre o
discurso e o contexto sócio-histórico1387.

Assim, além da análise interna ou estrutural do texto, em que se examinam os
mecanismos e os procedimentos que o constroem, tecendo-o como um “todo de
sentido”, é necessário também considerar a análise externa do texto, em que se
considera o espaço e o tempo que o envolve. Conforme Barros, “para explicar o que o
texto diz e como o diz, a semiótica trata de examinar os procedimentos da organização
textual e, ao mesmo tempo, os mecanismos enunciativos de produção e de recepção do
texto”1388.
Outra pesquisadora que dá continuidade ao alargamento da teoria, levando em
consideração as possibilidades que os textos estabelecem com a situação concreta de
produção, é Elizabeth Bastos Duarte. De acordo com Duarte, “o texto não pode se dar
independentemente do processo comunicativo que o institui e do qual é suporte
material”1389, visto que ele é resultado de uma ação, e que traz implícito as marcas de
textualidade.
Duarte1390 toma como objeto de estudo o texto televisivo, entendendo-o como
um rico objeto que mescla linguagens sonoras e visuais, que possui uma gramática
própria e que leva em conta duas instâncias: a da emissão e a da recepção. Esse texto
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televisual, além de estabelecer relações com o mundo real, embaralhando o enunciador
e a realidade, também se relaciona com outros textos da própria televisão ou de outras
mídias, que são convocados a participar e a compor um novo texto. Outra contribuição
de Duarte diz respeito às categorias discursivas propostas por Greimas, divididas em
tematização, figurativização, temporalização, actorialização e espacialização. A
pesquisadora introduz o conceito de tonalização, que representa o ponto de vista sobre
o qual a narrativa quer ser lida.
O processo de tonalização tem por tarefa a atribuição estratégica de um tom
principal ao discurso produzido e à sua articulação com outros tons a ele
correlacionados. Mas, é preciso ter presente que, para além de inclinações,
tendências ou outras peculiaridades, a escolha de um tom em televisão é uma
deliberação estratégica. [...] Mais ainda, essa deliberação sobre o tom confere
ao produto televisual um caráter interpelativo: acertar o tom, ou melhor, sua
expressão, implica que ele seja reconhecido e apreciado pelo
telespectador1391.

Pensando a semiótica em uma estreita relação com a publicidade, Maria Lília
Dias de Castro trabalha com as produções e os efeitos de sentido que essa mídia acarreta
nos consumidores, percebendo que, além da análise interna, é preciso olhar para fora do
texto e considerar o entorno comunicacional da produção.
Assim a publicidade constrói-se na tensão entre estratégias de duas ordens: as
comunicativas (da ordem do fazer) representam as deliberações tomadas no
nível das condições de produção do processo publicitário, podendo ou não se
manifestar no texto; as discursivas (da ordem do dizer) dizem respeito às
configurações no texto, as quais se explicitam através de mecanismos e/ou
arranjos formais de expressão, de combinação de elementos e de
linguagens1392.

Atenta às mudanças mercadológicas que a sociedade vem sofrendo e dando
continuidade aos estudos, Castro reconhece a existência do texto promocional, ou seja,
aquele que surge nesse contexto de centralização das economias e maximização de
lucros. Somado às adaptações tecnológicas e transformações mercadológicas, “o texto
promocional (compreendendo a publicidade e a propaganda) acaba transformando-se
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em elemento de regulação nas relações entre os homens, mas, da mesma forma,
pagando o preço social que lhe é imputado pela centralização da economia”1393.
Assim, a peculiaridade da mídia televisual, quando se fala no duplo papel que
ela exerce (veículo de comunicação e empresa comercial), é não apenas desempenhar as
tradicionais funções de entreter, educar e informar, como também de manter o negócio,
atraindo o anunciante para o seu espaço, o que significa promover tudo que faz. Por
isso, nesse duplo papel, ela alia as funções de informar, educar e entreter, à de
promover.
A função promocional, inspirada na publicidade, comporta, simultaneamente, o
movimento de publicização, ato de divulgar, dar a conhecer, e o movimento de
projeção, ato de lançar, projetar para frente.
Por publicização compreende-se o ato de divulgar, de propagar, de dar a
conhecer aspectos positivos e/ou vantagens de qualquer produto, marca, valor
ou serviço, [...] funciona como mediação entre o interesse do enunciador
(anunciante) e o fortalecimento do consumo, vale dizer, entre a ordem
econômica e os valores sociais e culturais que ela, de certa forma,
desencadeia. Por projeção entende-se a ação de lançar para frente, de tornar
alguém ou algo conhecido e respeitado por suas atividades, de conferir
respeito, credibilidade a produto, pessoa, marca, serviço1394.

Na verdade, a ação promocional presta-se tanto à publicização de produtos,
marcas, serviços, como a conferência de valor ou prestígio a tudo que é veiculado. De
acordo com Castro, a promocionalidade é regida pela lógica econômica, que diz
respeito à sustentabilidade da emissora, pela lógica tecnológica, que diz respeito à
qualidade técnica e quantidade de recursos, e pela lógica simbólica, que é responsável
pela maneira como se organiza o que é dito.
Embora o conceito de promoção tenha, na sua origem, filiação com o marketing,
pelo fato de valorizar as qualidades mercadológicas de determinado produto, ele pode
ser aplicado à mídia televisual, por possuir uma estreita relação com essa mídia.
Nesse sentido, chega-se a proposta da teoria semiótica discursiva aplicada ao
televisual, tal como é desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Comunicação Televisual
(COMTV), coordenado pelas pesquisadoras Elizabeth Bastos Duarte e Maria Lília Dias
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de Castro, que compreendem o texto como produto concreto de uma determinada ação,
que, ultrapassando as fronteiras de materialização, estabelece relação com o entorno em
que está inserido, com outros textos e no seu próprio interior.

4 O texto televisual
O estudo do texto televisual considera, tal como propõe Hjelmslev, a situação
em que são construídos e produzidos os textos televisuais, o que interfere diretamente
na sua constituição de sentido e significação. Assim, partindo da premissa de que os
“produtos midiáticos não podem ser analisados independentemente do processo
comunicativo/enunciativo que os em-forma” 1395 , as pesquisadoras, na perspectiva da
semiótica discursiva, entendem os produtos midiáticos como textos, complexos e
híbridos, que expressam simultaneamente distintas linguagens e que são o ponto de
partida para uma análise das articulações textuais, tão caras e importantes à
compreensão da significação e dos sentidos da produção midiática.
Do mesmo modo, tal como a proposta de um percurso de geração de sentido, o
estudo do texto televisual implica a adoção de níveis interpretativos que possam, a partir
do texto, recuperar o panorama sociocultural em que ele se insere, as relações que o
texto estabelece com o seu modelo e com outros textos que o precedem ou o seguem, e
suas articulações internas.
Assim, podem ser recuperados, a partir dos textos televisuais, as diferentes
relações que esse texto contrai, ou os possíveis níveis de pertinência da análise do texto
televisual, os quais buscam priorizar as semelhanças estabelecidas na perspectiva do
texto. A primeira relação é aquela que o texto contrai com o entorno comunicacional, o
que compreende o panorama sociocultural e econômico e as regras que presidem o
processo de troca no mercado, ou, mais especificamente, o histórico da empresa e a
configuração da emissora como produtora e realizadora do produto. A segunda relação é
aquela contraída com a situação enunciativa, o que envolve a relação entre enunciador e
enunciatário, dentro de um tempo e espaço determinados, e o emprego de recursos
tecnológicos adequados. A terceira relação é contraída com o paradigma que lhe serve
de modelo, aqui entendido como um eixo vertical que compreende correlações de
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disjunção do tipo “ou...ou”, ou seja, “um conjunto de elementos que podem substituir-se
uns aos outros num mesmo contexto”1396. A quarta relação é contraída com os textos
que o precedem ou seguem na grade, estabelecendo uma relação de caráter
sintagmático, aqui entendido como um eixo horizontal que compreende as correlações
de conjunção do tipo “e...e”, ou seja, “uma combinação de elementos copresentes”1397.
A quinta relação é contraída com os procedimentos adequados ao modo desejado de
contar a narrativa, levando em conta os dispositivos discursivos e expressivos
convocados na produção de sentido.
Por esses e outros aspectos é que os textos televisuais exigem, para sua
interpretação, um olhar abrangente e amplo sobre o contexto da emissora e a instância
enunciativa de produção; um olhar relacional, com seu modelo e com outros textos; e
um olhar específico sobre o próprio texto em exame. Essa constatação permite recuperar
a classificação adotada pelo COM TV, que vê a análise na perspectiva de uma
paratextualidade (comunicativa e enunciativa), intertextualidade (paradigmática e
sintagmática) e intratextualidade (expressão e conteúdo)1398.
A paratextualidade comporta duas instâncias: a paratextualidade comunicativa
e a paratextualidade enunciativa. A paratextualidade comunicativa, diz respeito a
recuperação histórica da televisão e/ou da emissora, aquela que sustenta, produz e
sobredetermina a produção de sentido do texto, bem como o panorama sociocultural e
econômico em que o texto encontra-se inserido. A paratextualidade enunciativa, diz
respeito a recuperação da situação enunciativa de cada texto, envolvendo o
detalhamento da relação enunciador/enunciatário, dentro do tempo e do espaço
especificado, realçando sua inserção na grade e a repercussão daquele espaço junto ao
telespectador.
A intertextualidade comporta duas instâncias: a paradigmática e a sintagmática.
A intertextualidade paradigmática, diz respeito às relações existentes entre o texto
analisado e aquele que lhe serve de modelo, identificando semelhanças e
dessemelhanças e reconhecendo o gênero ao qual pertence, o subgênero que o
atualiza e o formato em que se materializa. A intertextualidade sintagmática, diz
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respeito às relações que o texto analisado mantém com outros programas da
emissora, ou seja, com aqueles textos que o precedem e/ou sucedem, de acordo
com a disposição na grade, evidenciando algumas estratégias mais recorrentes.
A intratextualidade comporta o reconhecimento das deliberações tomadas
pelos enunciadores no que se refere à forma de contar a narrativa ou, mais
precisamente, ao “como dizer”, fazendo, inicialmente, a descrição da peça selecionada
e, depois, o detalhamento dos dispositivos discursivos e expressivos, relativamente aos
elementos temáticos, figurativos, actoriais, temporais, espaciais, tonais, e às operações
de linguagem que os manifestam.
É importante salientar que esses níveis podem variar de acordo com os objetivos
do estudo e o que é pertinente, ou não, para aos questionamentos da pesquisa. Todavia,
esse percurso considera a existência de uma textualidade, que não dissocia o texto do
contexto em que se insere.
5 Considerações finais
A teoria semiótica narrativa e discursiva, também conhecida carinhosamente
como semiótica greimasiana, possui um desenvolvimento e uma construção que
possibilita uma adaptação às diferentes linguagens e às distintas formas de se
comunicar.
A preocupação central de Greimas foi a de estudar as regularidades do texto, as
características universais e culturais que são comuns ao modo de dizer dos homens,
ficando restrito, muitas vezes, aos níveis fundamental e narrativo. Os investigadores que
deram continuidade aos estudos do mestre lituano perceberam as barreiras impostas pela
teoria, restrita aos limites do texto e, eventualmente, alargaram alguns fundamentos do
teórico.
No que diz respeito especificamente ao estudo do texto televisual, aquele
enunciado por uma emissora com vistas a atrair audiência do telespectador, é possível
retomar aquilo que Greimas denomina de jogo comunicativo. Como em um jogo de
xadrez, os interlocutores têm como propósito maior vencer o outro, entretanto “a vitória
só será completa se, oferecida a seu interlocutor, ela for sancionada pelo
reconhecimento do outro. No jogo, não se trata simplesmente de vencer, mas de com-
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vencer, de obrigar a partilhar seu triunfo”1399.
Nesse sentido, apreendendo as intencionalidades subjacentes ao fazer televisual,
é possível conceber o sentido e a significação do texto televisivo na perspectiva de sua
paratextualidade: compreendendo o contexto cultural de produção e o processo
enunciativo que o embasa, podendo ou não deixar marcas no texto; intertextualidade:
articulando o texto em análise com o seu modelo textual e com textos que o precedem
e/ou sucedem na grade da emissora, manifestando-se através do emprego de distintos
procedimentos ou estratégias concernentes ao tipo de referenciação ao modelo ou às
formas de transposição operadas; intratextualidade: comportando dispositivos
discursivos (plano do conteúdo) e dispositivos expressivos (plano da expressão),
responsáveis pela estruturação do relato e sua aparição textual, ou seja, manifestando-se
através das escolhas temáticas, figurativas, actoriais, espaciais, temporais e tonais que o
enunciador escolhe cuidadosamente para dizer o que é dito.
Percebe-se, assim, que a semiótica discursiva, aliada aos ensinamentos dos
teóricos que influenciaram a obra de Greimas, e o alargamento proposto pelos seus
seguidores, consegue dar conta da complexidade dos textos televisuais, bem como a
produção de sentido e significação, estudando não só o que eles dizem, mas como
fazem para dizer o que é dito.

1399

GREIMAS, Algirdas Julien. A propósito do jogo, Verso e Reverso, São Leopoldo, número 27, p.119123, jul/dez 1998.
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SEMIÓTICA DO AUDIOVISUAL II

Jaqueline Esther Schiavoni (GEA - UNESP)

Telenovela: projeções discursivas em vinhetas de abertura
Telenovela: discursive projection in opening videos

Resumo: Considerando que a telenovela permanece como uma das formas culturais de maior interesse
por parte do público em nosso país, buscamos explicitar algumas das principais estratégias de
apresentação desse tipo de produto na grade. Para tanto, realizamos um levantamento histórico das
novelas produzidas e transmitidas pela Rede Globo, emissora brasileira que mais investiu em dramaturgia
e cujas obras possuem reconhecida qualidade de produção tanto no país como no exterior. A investigação
considerou o período que vai de 1965 a 2015, isto é, desde a inauguração da emissora até os dias atuais,
tomando como referência os títulos disponíveis no site Memória Globo. Vinhetas de abertura foram
analisadas à luz da semiótica francesa e os resultados apontaram para o reconhecimento de quatro
recursos recorrentemente explorados: projeções de pessoa, tempo, espaço e procedimentos de tematização
– todos articulados de forma a promover no público um sentido de identificação.
Palavras-Chave: Telenovela. Vinheta. Semiótica francesa.
Abstract: Considering that the telenovela remains one of the cultural forms of greater interest by the
public in our country, we tried to present some of the main strategies of presentation of this type of
product in the grid. To do so, we make a historical survey of the novels produced and transmitted by Rede
Globo, the brazilian broadcaster that has invested most in dramaturgy and whose works have recognized
production quality both in Brazil and abroad. The investigation considered the period from 1965 to 2015,
that is, from the inauguration of the network to the present day, taking as reference the titles available on
the site Memória Globo. The opening videos were analyzed in light of French semiotics and the results
pointed to the recognition of four recurring resources explored: person projections, time, space and
thematic procedures – all articulated in such a way as to promote in the public a sense of identification.
Keywords: Telenovela. Vignette. French semiotics.

Introdução

Em 2015, a televisão brasileira exibiu mais de 7 mil horas de conteúdos
ficcionais e, desse total, cerca de 30% foi constituído por telenovelas 1400 . Dada a
importância desse tipo de conteúdo na grade televisiva brasileira, buscaremos apontar
algumas das principais estratégias utilizadas para sua promoção junto ao público no
1400

LOPES, M. I. V. de; GRECO, C. Brasil: A "TV transformada" na ficção televisiva brasileira. In:
LOPES, M. I. V. de; GÓMEZ, G. O. (Re)Invenção de gêneros e formatos da ficção televisiva Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva. Obitel 2016. Porto Alegre: Sulina, 2016, p. 135-175.
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âmbito da programação. Para tanto, realizamos um levantamento histórico das novelas
produzidas e transmitidas pela Rede Globo, e analisamos suas vinhetas de abertura à luz
da semiótica francesa, notadamente o percurso gerativo de sentido desenvolvido por
Greimas, segundo o qual todo objeto semiótico pode ser definido segundo o modo de
sua produção, um percurso em que o enunciador ou produtor do discurso parte de
estruturas mais simples e abstratas e chega a outras mais complexas e concretas:
As estruturas profundas são habitualmente opostas, em semiótica, às
estruturas de superfície (ou superficiais): enquanto estas pertencem, por
assim dizer, ao domínio do observável, aquelas são consideradas como
subjacentes ao enunciado1401.

As estruturas mais profundas são também chamadas de nível sêmio-narrativo,
compreendendo, portanto, dois momentos diferentes: no primeiro deles, a significação é
articulada a partir de uma oposição semântica mínima, sobre a qual se fundamentará
todo o discurso; no segundo, tem-se um conjunto de procedimentos encarregados de
operar as transformações que farão os enunciados se desenvolverem e a história ser
contada de acordo com o sentido pré-estabelecido na oposição de base; por fim, tais
estruturas sêmio-narrativas são retomadas e colocadas em discurso, ganhando a
superfície ou o domínio do observável. Tais níveis foram concebidos por Greimas em
relações de interdependência, cuja homologação é que permite a conversão de uma
estrutura em outra. Em vista disso, o percurso gerativo de sentido funciona não apenas
como um modelo de produção de discursos, mas também de leitura e interpretação
deles. Assim, partiremos do nível de superfície, no qual se encontram as projeções
discursivas, a fim de alcançar as estruturas mais profundas, sêmio-narrativas –
enfocando os elementos mais significativos em cada caso para o alcance de nossos
objetivos.
A investigação considerou o período que vai de 1965 a 2015, isto é, desde a
inauguração da Rede Globo até os dias atuais – data em que a emissora completou 50
anos de existência. A abrangência histórica da visada proposta teve por escopo a
percepção de possíveis reiterações ao longo do tempo no modo como a emissora
constrói as vinhetas de abertura ou os projetos de sentido em torno do gênero
telenovela, avaliando os componentes comuns às diversas produções, ou seja, elementos
que nos permitissem reconhecer algum tipo de padrão nos modos de construção dessas
1401

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. São Paulo: Cultrix, 1979. p. 351, verbete
profunda (estrutura).
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narrativas apesar da variedade de tramas apresentadas em todo esse período, bem como
as muitas alterações vividas desde então pela sociedade brasileira.

1. Telenovela: características identitárias

Para dar início às análises, buscamos operacionalizar o processo elegendo um
conjunto de amostragem a partir de intervalos regulares de 10 anos. De modo que foi
feito o levantamento das vinhetas exibidas em 1965, 1975, 1985, 1995, 2005 e 2015 –
conforme as datas de estreia de cada telenovela. Considerando que na televisão,
originalmente, "a ideia em torno da vinheta era que ela carregasse nomes, servindo de
suporte para a divulgação do programa 1402 ", passamos a observar primeiramente os
títulos das produções. Vimos emergir, então, quatro tipos específicos de projeções
discursivas: 1) actorial, 2) espacial, 3) temporal, 4) temática. A fim de facilitar a
percepção acerca da recorrência dessas abordagens e também verificar se algum título
não se encaixaria em algum desses quatro padrões encontrados tabulamos os dados e
destacamos cada um desses enfoques com uma cor aleatória: azul para pessoas; verde
para lugares; laranja para referências temporais; branco para temas. O principal cuidado
tomado foi em relação à interpretação dos dados. Embora a maioria dos títulos
explicitasse com clareza o foco das tramas a serem narradas – como em A moreninha
(actorial), América (espacial), Além do tempo (temporal) e Verdades Secretas (temática)
– uma pequena minoria nos suscitava dúvidas. Isso nos levou a buscar mais
informações sobre os enredos. Trabalho que, por rigor metodológico, acabamos por
estender a todos os títulos, confirmando a construção do quadro que segue:

1402

Idem, p. 20.
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Quadro 1: Telenovela – 50 anos – Rede globo
1965

1975

1985

Ilusões
perdidas

Escalada

Um sonho
a mais

Rosinha do
sobrado

Gabriela
1ª versão

A gata
comeu

Marina (1965)

Helena

Roque santeiro

Pecado de
mulher
Paixão de
outono
A moreninha
1ª versão

O noviço
Bravo!

Ti–ti–ti
1ª versão
De quina
pra lua

1995
Irmãos
Coragem
2a versão
A próxima
vítima
História de
amor

A moreninha
2ª versão

Um rosto de
mulher

Cuca legal

Padre Tião

O grito

2015

América

Sete
vidas

A lua me disse

Babilônia

Alma gêmea

Cara & coroa

Bang bang

Explode
coração

Belíssima

Senhora

O ébrio

2005

I love
Paraisópolis
Verdades
secretas
Além do tempo
A regra do jogo

Pecado capital
1ª versão

Legenda: Projeções discursivas destacadas em diferentes cores: azul (actorial); verde (espacial); laranja
(temporal); branco (temática). Tabela criada a partir de dados fornecido pelo site Memória Globo
<memoriagloblo.globo.com.>. Acesso em 07/12/2016. Fonte: SCHIAVONI, J. E.

Embora o quadro nos permita diferentes tipos de leitura, o ponto para o qual
queremos chamar a atenção neste trabalho é que em todo o período abordado nenhum
título escapou ou ficou de fora dos conjuntos mencionados anteriormente. Vale ressaltar
que o resultado obtido aponta apenas para um determinado tipo de ênfase, pois, em
geral, as narrativas das telenovelas se valem de todas as projeções mencionadas para se
desenvolverem. Uma vez verificada a existência dessas estratégias recorrentes,
passamos a analisar como tais projeções discursivas se realizavam nas vinhetas dos dias
de hoje. Para isso, selecionando quatro vinhetas de telenovelas que estrearam em 2015,
ano em que a Rede Globo completou 50 anos de existência. A escolha das peças se deu
de modo aleatório, preservando apenas o requisito de um exemplar para cada estratégia
discursiva observada: pessoa, espaço, tempo, tema.

1.1 Pessoa
Anais Eletrônicos . 920

Para abordar a estratégia em torno de pessoas, utilizaremos a abertura da novela
Sete Vidas1403, exibida entre 09 de março e 10 de julho de 2015, no horário das 18h.
Nessa vinheta, foram encontradas aproximadamente 100 diferentes sequências de
imagens, sobre as quais tentaremos empreender uma análise a partir de seus planos
figurativos. Assim, figuras como as de "algodão doce", "pipoca", "rabiscos de giz" e
"cabeleira de palhaço" podem nos levar ao tema "infância". Outras como as de "skate" e
"violão" ao tema "adolescência". Por fim, figuras como as de "chapeus de formatura" e
"motocicleta" ao tema "adulto", caracterizado pelo alcance da maioridade. No conjunto
que formam, tais imagens transmitem a ideia de "passagem temporal" e de
"desenvolvimento humano".
Direcionando essas construções imagéticas, a música de abertura da vinheta –
What a wonderful world, interpretada por Tiago Iorc – atrela a configuração de um
mundo maravilhoso justamente ao acompanhamento desse desenvolvimento do ser
humano ao longo do tempo, isto é, ao de ato se "ouvir o choro de bebês e vê-los
crescer". Este desponta, portanto, como um objeto de valor a ser perseguido.
Evidentemente, não é o único. Conforme abordado na canção, "observar o verde das
árvores e o desabrochar das flores" assim como "contemplar o azul do céu, o branco das
nuvens, o brilho do dia e o escuro da noite" são gestos que também integram a
percepção de como o mundo é maravilhoso. Mas, seguindo a descrição da trama da
novela no site Memória Globo, o primeiro item mencionado é o que ainda está em falta
para o personagem Miguel (Domingos Montagner), que no passado foi um doador de
sêmen.
Outras figuras como as de "uma caneca de leite com café sobre a mesa", um
"ferro de passar roupa" e a de um "sabonete na área de banho" acenam para ao menos
dois temas: o do "cotidiano", que envolve um conjunto de pequenas ações a serem
realizadas por alguém todos os dias, continuamente; e o tema "doméstico", uma vez que
todas essas composições retratam cenas da vida privada. Muitas leituras podem ser
feitas a partir dessas figuras e temas. Uma delas, ligada ao desenvolvimento humano
que abordamos há pouco, diz respeito às tarefas que a criação de filhos demanda, como
"alimentar", "vestir", "limpar" – delineando uma postura ativa para a expressão "ouvir o
1403

MEMÓRIA GLOBO. Sete vidas. Disponível em:
<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/sete-vidas.htm>. Acesso em: 07 de
fev. de 2017.
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choro de bebês e vê-los crescer". Uma segunda leitura, ligada à passagem temporal, gira
em torno do quanto esses pequenos gestos, somados a outros de outras ordens, podem
conduzir à formação de diferentes tipos de adultos. Esse viés é reforçado na vinheta a
partir de figuras que retratam pessoas em diversos tipos de cenários: "no meio do mato",
"no meio do trânsito", "no meio da água".
Percebemos também que em diversos quadros há a utilização figurativa da água.
São "gotas", "poças", "piscinas", "lagos", "rios", etc. Como se sabe, a vida não somente
começa na água como depende dela para se desenvolver. Assim, tais figuras nos
encaminham para o tema "vida". Mas, figuras como a de "espermatozoides em vidro" e
um "banco de sêmen" nos conduzem para um tipo específico de concepção, a
inseminação artificial. Essas imagens revelam o laço natural que ligará na história
diferentes tipos de pessoas, criadas por famílias diferentes, em lugares diferentes –
conforme abordamos no parágrafo anterior –, articulando na narrativa a oposição de
base "natureza" vs. "cultura".
Em todo o vídeo são dispostas imagens de pessoas em movimento,
"caminhando", "subindo escadas", "pedalando bicicleta", "viajando de avião",
"dirigindo motocicleta", "andando de carro". Essas imagens também nos permitem
depreender diferentes tipos de sujeitos, visto que identificamos tipos masculinos e
femininos. Mas, além disso, elas expressam ao mesmo tempo tanto uma ação por parte
desses sujeitos, própria do fato de estarem em movimento, como uma busca, visto que
implicam um lugar ao qual se quer chegar, um objetivo a ser conquistado, apresentando
esses diferentes sujeitos – que integram as sete vidas especificadas no título da vinheta e
explicitadas nas imagens do vídeo – como o sujeito do fazer da narrativa.
Esse sentido está de acordo com a resenha exibida no site Memória Globo, em
que lemos: "a trama revela a busca de sete filhos pelo mesmo pai biológico, Miguel
(Domingos Montagner), um doador de sêmen1404". Este personagem é descrito como
alguém que "foge de vínculos afetivos em função de um trauma familiar, mas é
resgatado do exílio emocional pelos filhos biológicos e por Lígia 1405" (mãe do bebê
Joaquim, o sétimo filho de Miguel, concebido não por inseminação artificial, mas como
fruto do relacionamento entre o casal). Tal estrutura narrativa pode então ser descrita a
partir do modelo greimasiano do seguinte modo:

1404
1405

Idem.
Ibidem.
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PN = [S1 (S2Ov)], em que:

PN = Programa narrativo
S1 = Sujeito do fazer/pessoas (sete vidas)
S2 = Sujeito de estado/pai biológico
Ov = Objeto de valor/paternidade afetiva

Com isso, observamos que nessa vinheta as projeções discursivas buscam
colocar em evidência as sete vidas ou pessoas que, no modelo greimasiano, cumprem na
narrativa o papel de sujeito do fazer, sujeitos que seguem em direção à natureza e
estipulam o laço natural que os unem como um valor axiológico positivo, deixando para
trás ou minimizando suas diferenças culturais. É digno de nota que não apareça nas
imagens a fisionomia das pessoas retratadas, apenas partes de seus corpos. Essa
construção visual cria a noção de "genérico" em vez de "específico", facilitando a
identificação do público, que pode projetar a si mesmo sobre alguma dessas diferentes
formas de vida retratadas.

1.2 Espaço

A vinheta escolhida para representar a estratégia da projeção espacial é a da
novela I love Paraisópolis1406, exibida entre 11 de maio e 06 de junho de 2015, no
horário das 19h. Na peça, chama a atenção as diferentes cores que marcam o plano de
fundo em cada quadro: rosa, amarelo, vermelho, azul e laranja. São tons vivos e sólidos,
que se intercalam e se repetem na vinheta, expondo em primeiro plano diferentes tipos
de figuras. Por conta disso, separamos os frames por cores e, embora tenhamos
realizado a análise de cada um deles, nos concentraremos em apresentar apenas o
conjunto de figuras em fundo "amarelo", visto que são estes que estabelecem relação
com a imagem final do vídeo, o cartaz da vinheta, em que lemos: "I love Paraisópolis".
Nesse conjunto cromático estão figuras como as de "motociclistas em motos
robustas"; "uma réplica da estátua da liberdade" e "carros em processo de desmanche
(separação de peças)". Visto que nas imagens as motos carregam apenas uma pessoa; a
estátua da liberdade, com as leis constitucionais dos Estados Unidos nos braços,
simboliza a separação e autonomia das treze colônias em relação à Inglaterra; e o carro
passa a ser desmontado, isolando suas partes constituintes, vemos emergir o tema

1406

MEMÓRIA GLOBO. I love Paraisópolis. Disponível em:
<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/i-paraisopolis/i-paraisopolisfotos.htm>. Acesso em: 07 de fevereiro de 2017.
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"independência". Esse termo indica um estado, condição ou caráter de algo ou de
alguém que goza de autonomia, de liberdade com relação a alguém ou algo; também diz
respeito ao caráter daquilo ou daquele que não se deixa influenciar; que não adota ideias
preestabelecidas, não segue as regras e os usos correntes; expressando ausência de
relação, de subordinação. Independência também significa boa condição material, bemestar e prosperidade. Todos esses sentidos podem ser depreendidos nas imagens
destacadas.
Para facilitar a compreensão, detalharemos alguns aspectos. No que diz respeito
às primeiras acepções mencionadas – liberdade, autonomia e insubordinação – a figura
da motocicleta transmite a ideia de um sujeito livre, que pode se deslocar contra o vento
e não que se prende, por exemplo, a um cinto de segurança. Além disso, a motocicleta
permite maior flexibilidade de deslocamento, visto que pode passar por espaços
estreitos e possui maior facilidade de manobra que outros veículos automotivos,
permitindo maior autonomia no trânsito. Se a própria motocicleta já foi e talvez ainda
persista em alguns casos como um símbolo de rebeldia, observa-se nas imagens que há
dentre os motociclistas que circulam para lá e para cá com suas motos um que,
diferentemente dos demais, exibe a "cabeça redonda". Todos os demais exibem uma
"cabeça quadrada". Inferimos para esta forma a circulação com o uso de capacete de
proteção e, para a forma esférica, a da cabeça humana, desprotegida, num ato de
insubordinação.
Quanto à figura do "carro em desmanche", vemos as peças se desvincularem
umas das outras, deixando a forma total "carro" para dar lugar à forma particular de
cada "peça", de modo livre, independente, deslocando o valor do "todo" para as "partes"
que o compõe. Além disso, o desmanche é comumente associado a práticas irregulares.
Embora certos estabelecimentos façam tal serviço amparados na lei, muitos ignoram os
requisitos a serem cumpridos e comercializam as peças sem alvará e os registros
devidos, agindo de modo insubordinado. O processo pouco profissional que a figura na
tela dá a ver a partir de "um martelo que bate sobre a parte superior do carro" nos leva
ao sentido de uma conduta fora das normas ou procedimentos adequados.
A figura da "estátua da liberdade" também reúne numa única imagem a ideia de
"independência", "autonomia" e "insubordinação", visto que para se estabelecerem
como território livre as trezes colônias precisaram romper com o anterior estado de

Anais Eletrônicos . 924

sujeição que mantinham com a Inglaterra, assegurando para cada uma delas suas
próprias leis.
Quanto às demais acepções – boa condição material, bem-estar e prosperidade
–

o fato de as figuras retratarem motocicletas "robustas" transmite a ideia de

estabilidade e acesso a bens de consumo de qualidade, visto que os sujeitos das imagens
usufruem efetivamente esse bem móvel, pois estão "andando em uma motocicleta" em
vez, por exemplo, de "olhando uma motocicleta". Quanto às peças do veículo
desmontado, estas em geral seguem para a "comercialização" – lícita ou ilícita,
resultando em ganhos materiais. Já a estátua da liberdade, localizada em Nova York, é
ela própria um símbolo do maior expoente capitalista do mundo atual.
Ao final da vinheta, também em fundo amarelo, aparece o título da novela I love
Paraisópolis. Diferentemente dos demais, este quadro é formado por diversas partes,
mais precisamente pelo espaço de figura e fundo que acompanha cada letra que forma o
nome da novela. Tem-se aí também uma articulação entre "todo" e "parte", mas, neste
caso, o valor reside na composição total do quadro. O título ganha a posição frontal ou o
lado da frente da tela. No verso, integrando o espaço da figura do coração presente no
nome da novela, estão as partes ou peças que o compõe. Assim, os sentidos que
emanam das figuras nos demais quadros com fundo amarelo são encarnados neste – que
é o último – quadro da vinheta, explicitando os elementos que despertam no sujeito da
frase um afeto positivo – pois se fala de "amor" – em relação ao lugar chamado
Paraisópolis.
Assim, a narrativa principal pode ser descrita como uma busca por valores que
giram em torno da ideia de "independência" – liberdade, autonomia, insubordinação,
boa condição material, bem-estar e prosperidade – proporcionada pelo lugar. Valores
com os quais o sujeito se identifica e que o faz amar Paraisópolis, entrando num estado
de conjunção com o lugar. De acordo com o site Memória Globo1407, esse sujeito em
torno de quem gira a trama principal é Mari (Bruna Marquezine), uma jovem "criada na
comunidade de Paraisópolis", "que trabalha desde os 13 anos para ajudar a mãe adotiva"
e que junto com a irmã de criação "decide viajar para Nova York atrás de uma vida
melhor" mas, logo em seguida, "é deportada". Expulsa do território americano, a jovem
paulistana é acolhida em Paraisópolis, onde segue sua vida e constitui uma família feliz,

1407

idem.
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conforme o final da trama descrito no site Memória Globo 1408 : "os moradores de
Paraisópolis comemoram o sucesso do projeto de reurbanização na comunidade. Mari e
Benjamin celebram com seus trigêmeos".
A proposta de "independência" ofertada pelo lugar e com a qual Mari se
identifica é estendida na música da vinheta para todo tipo de pessoa: "negro, branco,
pardo, colorido, caucasiano" [...] Aceitamos todos, então corre e chega aí [...] a
felicidade mora aqui." O lugar do qual se fala não é somente Paraisópolis. É Brasil. Esse
sentido pode ser depreendido não somente pela música que explicita o nome do país em
seu refrão, mas também pelo fato de que a repetição se dá na tela sobre a figura da
comunidade em questão, representada por uma favela. Em última instância, o ideal de
"independência" é um ideal de "felicidade" que o país pode proporcionar a qualquer
pessoa que com ele se identifique, pela simples conjunção com o lugar. Em termos
gerais, é possível estruturar a trama que acabamos de abordar da seguinte maneira:
PN = [S1 (S2Ov)], em que:

PN = Programa narrativo
S1 = Sujeito do fazer/lugar (Paraisópolis/Brasil)
S2
= Sujeito de estado/"I"
(qualquer
pessoa/Mari)
Ov = Objeto de valor/independência/felicidade

Assim, na representação da vinheta, o lugar tanto propõe os valores de
independência e felicidade capazes de transformar o estado de qualquer sujeito como
supre sua falta por "simples conjunção": basta entrar em conjunção com o lugar para
entrar em conjunção com a independência e a felicidade. Sobre as noções de "objeto" e
"valor", Greimas alerta que, apesar de termos a tendência de confundir essas duas
noções, dado que "a forma figurativa do objeto cauciona sua realidade de modo que por
meio dela o valor se identifica com o objeto desejado" (2014, p. 33), as coisas não são
tão simples assim:
Quando hoje, por exemplo, em nossa sociedade, alguém age como
comprador de um automóvel, não é tanto o veículo como objeto de valor que
se quer adquirir, mas, essencialmente, um meio de transporte rápido,
substituto moderno do tapete mágico de outrora; o que frequentemente se
adquire é também um pouco de prestígio social ou um sentimento de poder
mais íntimo. O objeto visado não passa, então, de um pretexto, de um local
de investimento de valores, um alhures que mediatiza a relação do sujeito
consigo mesmo1409.
1408

ibidem.
GREIMAS, A. J. Sobre o sentido II: ensaios semióticos. Trad. Dilson Ferreira da Cruz. 1 a. ed. São
Paulo: Nankin: Edusp, 2014. p. 33.
1409

Anais Eletrônicos . 926

O objeto – neste caso, Paraisópolis – surge como um "espaço de fixação, um
local de reunião circunstancial de determinações-valores" (2014, p. 35). A aparente
facilidade que se apresenta na vinheta para se conquistar os valores propostos ajuda a
criar um efeito de identificação com o público: a transformação do estado do sujeito na
trama, operada pelo lugar, pode ser dar com qualquer pessoa no mundo natural, em
condições análogas: desde que ame o Brasil e nele permaneça, a pessoa alcançará os
valores de independência e poderá ser feliz.

1.3 Tempo
Para abordarmos a projeção temporal, escolhemos a vinheta de abertura da
novela Além do tempo1410, exibida entre julho de 2015 e janeiro de 2016, no horário das
18h. A obra é dividida em duas fases e para cada uma delas há uma vinheta específica.
No entanto, não se tratam de produções audiovisuais completamente diferentes. Por
compartilharem uma gama de recursos expressivos, depreendemos que apenas
exprimem momentos diferentes de um mesmo projeto. Dentre tais recursos, podemos
citar a plasticidade construída a partir do ritmo dos movimentos de câmera, a utilização
de diferentes planos num mesmo quadro e o jogo entre opacidade e transparência que
constitui as camadas das imagens; também o uso de figuras como a do "grão de uva"
disposto logo no início das vinhetas, a do "papel" utilizado como suporte de escritura de
uma menção honrosa que recorrentemente aparece ao longo dos dois vídeos e a imagem
de uma mesma "borboleta" nas duas produções. Tais elementos estabelecem vínculos
identitários entre as peças.
Já o reconhecimento de que se trata da exploração de momentos diferentes desse
mesmo projeto decorre das variações em torno de outros recursos plásticos e
figurativos. O primeiro está relacionado ao movimento do grão de uva, que cai ao solo
na primeira vinheta e sobe do solo na segunda. Considerando que o grão deve morrer
1410

GLOBO. Além do tempo (1a. fase). Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=h0Nsf5ZzIDE >. Acesso em: 07 de fev. de 2017.
GLOBO. Além do tempo (2a fase). Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=a6SlB5yKq0c>. Acesso em: 07 de fev. de 2017.
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para que uma nova planta germine, podemos estabelecer a seguinte relação semisimbólica: /movimento vertical para baixo/ vs. /movimento vertical para cima/ e /morte/
vs. /vida/. Depreendemos se tratar então de duas sequências temporais distintas: a
primeira, da vida para a morte; a segunda, da morte para a vida. As folhas e os frutos
que aparecem na primeira fase são predominantemente verdes, enquanto que na
segunda fase as folhas já estão amareladas e os frutos maduros, em tons avermelhados.
As características plásticas e figurativas descritas podem nos levar a novas relações:
/verde/ vs. /vermelho/ e /imaturo/ vs. /maduro/, que nos remete a um processo temporal
ao final do qual se alcança o pleno desenvolvimento. A própria etimologia da palavra
"maduro" – do latim matūrus, a, um – expressa a importância da ação do tempo sobre o
objeto em questão: "que se produz no bom momento, na hora favorável1411".
Nos dois vídeos também é recorrente o uso de fotografias de indivíduos, casais e
famílias. Apesar das semelhanças que podem ser estabelecidas – como certos traços
fisionômicos, tons de pele e tipos de cabelos – não se pode dizer que sejam as mesmas
pessoas. Destacamos ainda os diferentes estilos de ornamentos e indumentária
utilizados, que nos remetem ao passado no primeiro caso e ao presente no segundo.
Outro ponto tem a ver com a noção de representação: se as primeiras imagens são em
grande parte retratos posados e emoldurados na primeira vinheta, na segunda observa-se
mais registros de pessoas em situações cotidianas e um processo de sobremolduração –
um quadro dentro de outro –, como se estas últimas cenas fossem uma representação
daquelas outras.
Quanto ao "papel" ou "certificado" de menção honrosa que figura nos dois
trabalhos, deve-se notar que no primeiro sua escritura é realizada em letra manuscrita,
sendo possível identificar a data de 1893 e, no segundo, em letra tipográfica, sem
menção de qualquer data. Imagens de campos abertos com construções esparsas
também figuram nas duas produções, mas com paisagens ligeiramente diferentes, sendo
que na primeira despontam apenas alguns "trabalhadores" e algumas "casas modestas"
sobre a vegetação, e na segunda há a presença de "homens" em "maquinários
modernos" e figuras de "prédios". Isso nos ajuda a interpretar a segunda sequência
apresentada como pertencente à atualidade, reforçando a oposição já esboçada entre
"passado" vs. "presente. No geral, observamos na primeira vinheta uma ênfase sobre o
"plantio de uvas", com o desenvolvimento das "raízes" e o aparecimento dos primeiros
1411

APPLE DICTIONARY, verbete maduro.
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"frutos". Na segunda, o destaque está sobre a "colheita dos frutos maduros". Ao final,
coerentemente, o título da novela é escrito em verde na primeira fase e em vermelho na
segunda, marcando ao mesmo tempo a passagem temporal e o processo de maturação
dele derivado.
Todas essas "transformações" empreendidas pelo tempo e que são simbolizadas
pela figura de uma "borboleta" – já que este animal passa por diversos estágios e
metamorfoses ao longo de sua existência – mantêm estreita relação com a narrativa da
telenovela, construída a partir de uma filosofia espiritualista. Os personagens morrem na
primeira fase – que se passa "no século XIX, em Campobello, região que se desenvolve
graças à colonização italiana e ao cultivo de uvas, no sul do Brasil", conforme
encontramos no site Memória Globo1412 – e retornam muitos anos depois, na segunda
fase, "com os mesmos nomes e algumas ligações entre si" – oportunidade que têm de
não cometerem os mesmos erros do passado, conforme detalhado pela emissora:

Além do tempo conta a história de amor entre Lívia (Alinne Moraes) e Felipe
(Rafael Cardoso). Dividida em duas fases, a trama mostra o encontro do casal
no século XIX. Ele é de uma família nobre e está de casamento marcado com
Melissa (Paolla Oliveira). Lívia é de origem humilde e vive no convento por
imposição da mãe, Emília (Ana Beatriz Nogueira). Os dois jovens se
conhecem em Campobello – cidade fictícia localizada no sul do país –,
iniciam um relacionamento conturbado e têm um fim trágico. Cerca de 150
anos depois, acontece um novo encontro entre Lívia, Felipe e as pessoas que
conviveram com eles no passado. Todo têm a chance de consertar os erros
cometidos na outra vida. Alguns seguem um novo caminho. Outros não.

Assim, com base nos elementos trabalhados na vinheta de abertura, a estrutura
narrativa dessa telenovela pode ser representada, nos moldes do percurso gerativo de
sentido, da seguinte maneira:
PN = [S1 (S2Ov)], em
que:

PN = Programa narrativo
S1 = Sujeito do fazer/tempo
S2 = Sujeito de estado/pessoas
Ov = Plenitude (maturidade)

Conforme a descrição da trama, deve-se notar que o tempo é apresentado como
um sujeito do fazer que opera não apenas sobre o casal Felipe e Lívia – cujo amor,
conforme expresso na música da vinheta, "sobrevive ao tempo" –, mas sobre todos os
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Disponível em http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/alem-dotempo.htm. Acesso em: 07 de fev. de 2017.
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envolvidos: "todos têm a chance de consertar os erros", conforme lemos no site. Esse
sentido pode ser depreendido também nas vinhetas, que projetam diferentes sujeitos:
indivíduos, casais, famílias inteiras. Tais formas de retratar a história acenam para a
abrangência dos tipos que desempenham o sujeito de estado na narrativa e,
consequentemente, fazem ampliar as possibilidades de identificação do público. Somase a isso outro ponto: visto que o recorte temporal efetuado na novela se estabiliza no
presente, o sujeito que acompanha a história se vê implicado nessa grande trama escrita
pelo tempo, pois, como um elemento comum tanto à arte como à vida, as
transformações que ele opera sobre os personagens opera também sobre o telespectador.

1.4 Tema

A projeção de temas é exemplificada com a vinheta de abertura da novela A
regra do jogo1413, exibida entre agosto de 2015 e março de 2016, às 21h. No vídeo,
vemos um tabuleiro de xadrez separado entre peças brancas e pretas, dispostas para o
combate em lados opostos. Essa visão é possível graças à luz amarelada que se irradia
do lado esquerdo, onde estão as peças pretas, para o lado direito, onde estão as peças
brancas. O sentido projetado pela luz é o sentido de leitura da imagem e,
consequentemente, o da transformação anunciada pela música tema, em que o mal dará
lugar para o bem: "o sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações.
Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a
história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer". Assim,
vemos surgir a seguinte oposição de base: "mal" vs. "bem".
Visto que no lado esquerdo estão as peças pretas e à direita as peças brancas, se
seguirmos o trajeto de leitura proposto pela luz é possível estabelecer as seguintes
homologações semi-simbólicas: /esquerda/ vs. /direita/, /preto/ vs. /branco/ e /mal/ vs.
/bem/. O plano que dá início à vinheta é feito de cima para baixo. A imagem seguinte é
feita de baixo para cima. Iniciada a disputa, a câmera passa a captar as imagens e se
desloca horizontalmente, de uma ponta a outra, no mesmo plano do tabuleiro. A partir
das escolhas feitas, as peças se movimentam sem qualquer influência externa.
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MEMÓRIA GLOBO. A regra do jogo. Disponível em:
<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/a-regra-do-jogo.htm>. Acesso em:
07 de fev. de 2017.
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Embora a disputa se dê entre um "plano superior" e um "plano inferior", a
estabilização da câmera no centro, no nível mesmo em que estão as peças, parece
reforçar a autonomia das jogadas, que têm por parâmetro um conjunto de princípios ou
regras pré-estabelecidas que se mantêm ao longo da partida. Pode-se observar que tais
princípios são seguidos pelas peças brancas, mas trapaceados pelas peças pretas. É
assim, pois, que vemos o deslocamento conforme do "cavalo branco" (duas casas para
frente e uma para o lado) em contraste com os desconformes "rebaixamento e
eriçamento de quadrantes do tabuleiro", que têm por finalidade livrar as peças pretas e
prejudicar as brancas. Todas essas ações reforçam a oposição fundamental apresentada
anteriormente no quadrado semiótico, tematizando a "disputa" entre o "bem" e o "mal".
O objetivo é atingir o rei do lado oposto. Quando isso ocorre, vence-se a partida.
Na vinheta, o foco recai sobre o "rei preto". Essa figura do "rei", diferentemente da
"torre" ou do "cavalo", nos remete à ideia de um "ser humano" que exerce poder sobre
outros em um território de extensão variada. De acordo com o site Memória Globo, "A
regra do Jogo narra a história de Romero Rômulo (Alexandre Nero), um bandido que
finge ser herói do povo [...] O que poucos sabem é que o ex-vereador integra a maior
facção criminosa do país". É esse, portanto, o "rei preto" a ser colocado em xeque. Tal
expressão indica um "ataque sofrido pelo rei, peça principal no jogo de xadrez".
Significa que esse rei será colocado em "situação perigosa, arriscada ou difícil" e uma
vez confrontado deverá mudar de lugar para se salvar1414.
Sobre o jogo de xadrez, Saussure escreveu: "o valor respectivo das peças
depende da sua posição no tabuleiro1415". Acrescentou ainda que "os valores dependem,
sobretudo, de uma convenção imutável: a regra do jogo, que existe antes do início da
partida e persiste após cada lance1416". À convenção citada, no caso da novela, podemos
associar os princípios constantes de "bem" e "mal" evocados de uma tradição religiosa a
partir da expressão "juízo final". O fato desses valores serem constantes confere
estabilidade tanto para o "mal" quanto para o "bem", reforçando a oposição entre eles.
Ao ser confrontado, o personagem figurativizado pelo "rei preto" deverá mudar de
posição. Em termos narrativos, isso significa a transformação do sujeito, sua mudança
de um estado a outro.

1414

APPLE DICTIONARY.
SAUSSURE, F. Curso de linguística geral. São Paulo: Cultrix, 2004. p. 104.
1416
Idem, p. 104.
1415
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Sobre a trama principal, encontramos no site Memória Globo: "a regra é salvar".
Para entender o que isso significa a partir da analogia estabelecida com o jogo de xadrez
recorremos novamente às formulações de Saussure: numa partida "qualquer posição
dada tem como característica singular estar libertada de seus antecedentes; é totalmente
indiferente que se tenha chegado a ela por um caminho ou por outro [...]; para descrever
a posição, é perfeitamente inútil recordar o que ocorreu dez segundos antes1417". Assim,
o que tem importância é o estado atual das coisas, não os antecedentes. De modo
similar, no juízo final o que vale é a posição que o sujeito passa a assumir: para que seja
absolvido, sua maldade deverá dar lugar à bondade. Nesse sentido, desconsiderar o
estado anterior faz toda a diferença, animando a transformação do sujeito, pois este não
terá de carregar consigo seu histórico mau1418. Dessa forma, entendemos que embora a
noção acerca do "bem" e do "mal" seja uma convenção imutável, o ser humano como
uma das peças do jogo, pode mudar de posição e, com isso, passar a ter um valor
diferente. A estrutura narrativa da trama principal pode ser representada da seguinte
maneira:
PN = [S1 (S2Ov)], em
que:

PN = Programa narrativo
S1 = Sujeito do fazer/a regra do jogo
S2 = Sujeito de estado/ser humano
Ov = Bem (fim da maldade)

2. O sujeito do fazer e a ação dramática

Conforme mencionamos no início, os níveis do percurso gerativo de sentido são
homologáveis entre si, garantindo a coerência do discurso. Dada a função identitária das
vinhetas de abertura, nossa intenção foi tentar depreender características do modus
operandi da telenovela como um tipo específico de narrativa a partir dos elementos
trabalhados no nível discursivo dessas peças. Em cada caso, foi possível perceber que a
projeção destacada – pessoa, espaço, tempo, tema – desempenhava o papel de sujeito do
1417

Ibidem, p. 105.
Esse sentido está de acordo com as escrituras bíblicas, em textos como Romanos 6:7 e Apocalipse
20:11,12. Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Associação Torre de Vigia de bíblias e tratados:
Cesário Lange, 2015. Para mais informações, ver: "Dia do Julgamento – o que é?". Disponível em:
http://wol.jw.org/pt/wol/d/r5/lp-t/1102005158. Acesso em: 31 de janeiro de 2017.
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fazer (S1), modalizando outros (S2) a fim de que fossem operadas sobre estes últimos
mudanças de estado, isto é, a transformação de base da narrativa ou narrativa principal.
Tal estratégia pode parecer banal à primeira vista, uma vez que para se
desenvolverem as histórias precisam combinar senão todas ao menos algumas dessas
quatro projeções como ancoragens discursivas. Mas, o ponto em questão é mesmo esse:
elas dão suporte à narrativa. E, ao um olhar mais detido, revelarão que o cerne da
telenovela como narrativa reside exatamente sobre a ação dramática. Essa ideia não é
exatamente nova. Já havia sido apresentada em 1974 por Raymond Williams ao abordar
a telenovela como forma cultural: "uma ação dramatizada dividida em capítulos" (2015,
p. 70). O que as análises nos permitem visualizar é que, conforme o caso, essas
projeções que ancoram o discurso podem cumprir não somente a função de dar suporte
ao desenvolvimento da narrativa, mas fomentá-la, cumprindo um outro papel.
Em semiótica, o termo ação pode ser definido como “uma organização
sintagmática de atos1419”. E o conceito de ato como “o que faz ser1420”. De acordo com
Greimas, a definição de agir como um “fazer-ser” coloca em relação dois tipos de
enunciados: um enunciado de fazer e um enunciado de estado, sendo que o primeiro
rege o segundo, que está na posição do objeto do fazer. A representação canônica do ato
foi formulada e interpretada da seguinte maneira: F[S1Ov1 (S2Ov2)]

A interpretação dessa fórmula é simples: o agir pressupõe a existência de um
sujeito e se identifica com a modalidade do “fazer” produzindo um estado
(ou uma mudança de estado) formulada com a junção de um objeto com o
sujeito (que pode estar ou não em sincretismo com o sujeito do fazer). O agir
corresponde, portanto, parcialmente à performance e pressupõe uma
competência modal, considerada como potencialidade do fazer. Por esse
motivo, o ato se definirá como a passagem da competência à performance,
sendo essa “passagem” sintaxicamente interpretada como a modalidade do
fazer (que é a conversão, ao nível da sintaxe antropomorfa, do conceito de
transformação)1421.

Ainda conforme Greimas, aquele que realiza ou sofre o ato é chamado de
actante: “assim, para citar L. Tesnière, a quem se deve o termo, ‘actantes são os seres
ou as coisas que, a um título qualquer e de um modo qualquer, ainda a título de meros
figurantes e da maneira mais passiva possível, participam do processo’”1422. Como se
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GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Op. cit. São Paulo: Cultrix, 1979. p. 9, verbete ação.
Idem, p. 31, verbete ato.
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Ibidem, p. 32, verbete ato.
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pode observar, o conceito de actante substitui com vantagem termos como personagem
e dramatis persona, “visto que cobre não só seres humanos, mas também animais,
objetos e conceitos1423”.
Todas essas definições nos ajudam a perceber que não somente as pessoas, mas
também os lugares, tempos e temas projetados podem desempenhar o papel de actante
e, mais precisamente, o de sujeito do fazer – validando ou autorizando a posição que
ocupam nas análises apresentadas. No caso das telenovelas, embora não seja detalhado
nas vinhetas a especificidade dessas ações, os arranjos nos levam a saber em maior ou
menor grau em qual direção a trama deverá se desenvolver ao longo do tempo – isto é, a
continuidade da ação dramática, apontada por Williams como elemento definidor da
telenovela como forma cultural –, evidenciando a partir dos actantes envolvidos o
contrato norteador da história:
Num sentido muito geral, pode-se entender por contrato o fato de estabelecer,
de 'contrair' uma relação intersubjetiva que tem por efeito modificar o
estatuto (o ser e/ou parecer) de cada um dos sujeitos em presença. [...] O fato
é que o estabelecimento da estrutura intersubjetiva é ao mesmo tempo, de um
lado, uma abertura sobre o futuro e sobre as possibilidades da ação, e de
outro, uma coerção que limita de uma certa forma a liberdade de cada um dos
sujeitos1424".

No que tange à explicitação dos sujeitos do fazer, percebemos ainda que nas
peças abordadas a ênfase sobre esse actante buscou em todos os casos favorecer o
processo de identificação do público com a trama. Na primeira vinheta, havia diferentes
formas de vida sobre as quais o telespectador podia se projetar; nas demais, o grau de
generalidade se mantinha à medida que tanto o espaço (Brasil), como o tempo
(presente) e os valores abordados (bem vs. mal) eram comuns ou perpassavam tanto os
sujeitos de estado das tramas como o telespectador, potencializando a assunção desse
papel por ele na vida real. Segundo Marques de Melo, esse foi um dos fatores decisivos
para a popularidade da telenovela no país: "os usuários da TV ficaram fascinados com a
possibilidade de exercitar a sua fantasia cotidiana através de produções artísticas em que
podiam reconhecer-se e ao seu meio ambiente" (1988, p. 49). E, como vimos, a
estratégia permanece, explicando, em certa medida, o interesse que ainda persiste em
torno da telenovela como forma cultural.

1423
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Ibidem, p. 13, verbete actante.
Ibidem, p. 84, verbete contrato.
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Considerações finais

Demos início a este trabalho, justificando a escolha da telenovela como objeto
de estudo, com dados recentes sobre o interesse que esse tipo de forma cultural ou
narrativa ainda desperta na sociedade brasileira. Estabelecendo foco sobre as produções
da Rede Globo de Televisão, lançamos nosso olhar para os cinquenta anos de existência
da emissora (1965-2015) e observamos um trabalho orientado, com projeções
discursivas sobre pessoas, espaços, tempos e temas em suas vinhetas de abertura.
Passamos a analisar, então, o papel que essas projeções cumpriam nas narrativas
representadas. A abordagem feita a partir do instrumental teórico da semiótica francesa
posicionou nosso olhar sobre um componente específico da estrutura narrativa: o sujeito
do fazer. Esse dado nos conduziu para a continuidade da ação dramática como contrato
firmado a partir da explicitação dos actantes envolvidos na trama, e também nos revelou
arranjos preocupados em favorecer a identificação por parte do público – o que explica,
em certa medida, a força com que tal forma cultural persiste em nossa sociedade.
Os resultados apresentados, evidentemente, não colocam fim às discussões em
torno da telenovela como forma cultural – que pode, ou mesmo deve, ser avaliada a
partir de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas. Mas, acreditamos que este
trabalho possa servir de contribuição para os estudos da área à medida que comunica
elementos fundamentais para o saber-fazer discursivo: tanto da telenovela, quanto da
vinheta de abertura como peça promocional, abrindo perspectivas para a produção e
para a abordagem teórica desses objetos.

Anais Eletrônicos . 935

Conrado Moreira Mendes (PUC-MG)

Os sentidos da nova classe média na telenovela

The senses of the new middle class at soap operas

Resumo: No presente trabalho, à luz da teoria semiótica de linha francesa, apresenta-se uma análise de
cenas da telenovela I Love Paraisópolis. Escrita por Alcides Nogueira e Mário Teixeira, exibida pela
Rede Globo, às 19h, de maio a novembro de 2015, a produção tem Marizete como protagonista, que é
moradora da favela de Paraisópolis em São Paulo. Entendendo-se que a nova classe média / classe C tem
seu locus privilegiado na favela que dá nome à trama, procura-se depreender como se constrói a nova
classe média / classe C enquanto efeito de sentido e de que maneira se dão as relações entre a favela e a
cidade, por meio do modelo proposto por Landowski (2002) a respeito das relações entre identidade e
alteridade.
Palavras-Chave: Telenovela. Nova classe média. Semiótica de linha francesa.
Abstract: In this paper, taking French semiotics as a theoretical basis, we propose to analyze some scenes
of the telenovela (soap opera) I Love Paraisópolis. Written by Alcides Nogueira and Mário Teixeira,
broadcasted by Rede Globo, 7 pm, from May to November 2015, the production has Marizete as the
protagonist, who lives in the favela of Paraisópolis in São Paulo. Considering that the new middle class /
class C has its privileged locus in the favela that gives the name to the plot, we seek to understand how
the new middle class / class C is constructed as an effect of meaning and how the relations between the
favela and the city are established, throughout the model proposed by Landowski (2002) about the
relations between identity and otherness.
Keywords: Telenovela. New middle class. French semiotics.

1. Introdução
De acordo com o documento Vozes da classe média, produzido pela Secretaria
de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, de 2002 para 2012, “35 milhões de
pessoas entraram para a classe média” 1425; esse estrato da população passou de 38%
para 53% em 2012, o que equivale a 104 milhões de pessoas. Segundo o documento,
tais

mudanças

são

consequência

de

um

“conjunto

de

programas

sociais

reconhecidamente eficazes para reduzir a pobreza e promover a inclusão produtiva”1426.
Entre 2003 e 2010, foram criados mais de 14 milhões de empregos formais, o que fez
com que a média do valor do salário do trabalhador aumentasse em 20%. Tais

1425

BRASIL. Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE). Vozes da classe média. Brasília, 2012a, p. 7.
Disponível em: <http://www.sae.gov.br/site/wp-content/uploads/Cartilha-Vozes-Classe-Media.pdf>.
Acesso em ago. 2015.
1426

Idem, p. 7.
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mudanças econômicas e sociais não poderiam deixar de ecoar no âmbito do simbólico;
o mesmo texto afirma: “pessoas das classes baixas [passaram a ocupar] espaços ou [ter]
comportamentos que antes pareciam reservados às elites – dos aeroportos aos shopping
centers, das universidades ao horário nobre, do imaginário publicitário à agenda
pública”1427.
Desse modo, as mudanças relatadas apontam para o surgimento de um novo
grupo social, a chamada nova “nova classe média” ou a “classe C”: “como
consequência dessa diminuição da pobreza e do crescimento acentuado da renda nos
estratos mais pobres, uma grande parcela da população ascendeu a uma classe com
renda intermediária” 1428 . Cabe dizer, entretanto, que os principais autores que, na
atualidade, tratam dessa tema1429 interpretam distintamente os dados que definem o que
vem a ser ou não a chamada “nova classe média”1430.
1427

Ibidem, p. 48.

1428

BRASIL. Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE). Vozes da classe média. Caderno 2. Brasília,
2012b, p. 6. Disponível em: <http://www.sae.gov.br/vozesdaclassemedia/wp-content/uploads/Vozes-daClasse-Media-2%C2%BA-Caderno.pdf>. Acesso em ago. 2015.
1429

NERI, M. A nova classe média: o lado brilhante da base da pirâmide. São Paulo: Saraiva, 2011;
POCHMANN, M. Nova classe média? O trabalho na base da pirâmide social brasileira. São Paulo:
Boitempo, 2012; SOUZA, J. Os Batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
Entre os três autores aludidos que tratam do tema na “nova classe média”, Neri (2011) é o mais
otimista. Para esse autor, o cálculo para classificar alguém como pertencente à classe C consiste em
considerar a renda total de todos os membros da família na faixa que vai de R$1.200,00 a R$5.174,00 (p.
82). Para Neri (2011, p. 83-84), “80% das pessoas no mundo vivem em países com níveis de renda per
capita menores que o brasileiro [e que, dessa forma,] a nossa classe média não seria diferente daquela
observada no mundo, usando os mesmo métodos”. Pochmann (2012), por sua vez, diferentemente de Neri
(2011) que afirma que o Brasil é um país de classe média, defende que não há uma nova classe média
brasileira, mas uma melhora das condições de vida das classes trabalhadoras: “Seja pelo nível de
rendimento, seja pelo tipo de ocupação, seja pelo perfil e atributos pessoais, o grosso da população
emergente não se encaixa em critérios sérios e objetivos que possam ser claramente identificados como
classe média. Associam-se, sim, às características gerais de classes populares, que, por elevar o
rendimento, ampliam imediatamente o padrão de consumo” (POCHMANN, 2012, p. 10). Para o autor,
portanto, não se trata de uma nova classe média, mas tão somente de uma classe trabalhadora com maior
poder de compra. Souza (2010), ainda mais crítico que Pochmann (2012), vê com maus olhos a
nomenclatura de “nova classe média”. Para o autor, não se negam inúmeros avanços sociais, no entanto,
trata-se de uma meia-verdade considerar que somente o fator renda e o maior poder de consumo possam
ser suficientes para classificar um individuo como pertencente à classe média. Para Souza (2010), a meiaverdade de que não se fala é o aspecto imaterial do pertencimento à classe média, ao aspecto simbólico
que não se refere apenas à renda, o que “reside em literalmente não ver o mais importante, que é
transferência de valores imateriais na reprodução das classes sociais e de seus privilégios no tempo.
Reside em não perceber que mesmo nas classes altas, que monopolizam o poder econômico, os filhos só
terão a mesma vida privilegiada dos pais se herdarem também o “estilo de vida”, a “naturalidade” para se
comportar em reuniões sociais, o que aprendido desde tenra idade na própria casa com amigos e visitas
dos pais (SOUZA, 2010, p. 23). Dessa forma, para Souza (2010), as classes são determinadas não
somente pela renda ou pelo poder de compra, mas, fundamentalmente, por elementos de ordem simbólica
– distintas formações ideológicas e discursivas, diriam Pêcheux e Foucault –. Dessa forma, pelo ponto
1430
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Desse modo, não é ponto pacífico considerar a existência ontológica de uma
classe C, ou que o Brasil tenha se tornado um país de classe média. De qualquer forma,
ainda que haja diferentes pontos de vista acerca da chamada “nova classe média” ou
“classe C”, é inegável que a mídia se configure como “vitrine privilegiada”, nas
palavras de França e Corrêa, em que as mudanças sociais se dão a ver, “o que constitui
uma razão a mais para considerá-la como importante objeto de pesquisa” 1431 . Cabe
salientar que, pela epistemologia discursiva a que se filia 1432 , entende-se que nossa
relação com o mundo é sempre mediada pela linguagem e que, semioticamente, o
método de análise parte sempre do texto e, a partir desse, chega-se ao
extratextual/contexto1433.
Assim, com o intuito de compreender como se engendra essa nova classe média
como discurso e, portanto, efeito de sentido, este trabalho se propõe a analisar, pela
perspectiva da semiótica de linha francesa1434, cenas do primeiro capítulo da telenovela
I Love Paraisópolis1435, escrita por Alcides Nogueira e Mário Teixeira, exibida pela
Rede Globo, na faixa das 19h, de 11 de maio a seis de novembro de 2015. Em I Love
Paraisópolis, a personagem principal, Marizete, interpretada por Bruna Marquezine, é
moradora da favela de Paraisópolis em São Paulo. Nota-se, dessa maneira, que nessa

de vista puramente economicista, desconsideram-se os elementos impalpáveis que separam as classes,
cabendo tão somente a uma suposta meritocracia a ideia de que todos podem ser iguais: “Esse
‘esquecimento’ do social – ou seja, do processo de socialização familiar, que é diferente em cada classe
social – permite dizer que o que importa é o ‘mérito’ individual” (SOUZA, 2010, p. 24). Assim, para
Souza (2010), considerar uma classe trabalhadora cujo poder de compra vem aumentando desde 2002
como “nova classe média” tratar-se-ia, em essência, de um instrumento ideológico de perpetuação das
diferenças sociais e, consequentemente, da manutenção da hegemonia das classe dominante.
FRANÇA, V. R. V.; CORRÊA, L. G. “Apresentação”. In: Mídia, instituições e valores. _______;
_______ (Org.). Belo Horizonte: Autêntica, 2012, p. 8.
1431

1432

Cf. BEIVIDAS, W. Reflexões sobre o discurso: a linguagem como re-criação do mundo. In: LARA,
G. M. P. (Org.). Lingua(gem), texto, discurso. Entre a reflexão e a prática. Rio de Janeiro: Lucerna; Belo
Horizonte: FALE/UFMG, 2006; _______. Reflexões sobre o conceito de imanência em semiótica. Por
uma epistemologia discursiva. CASA. Cadernos de Semiótica Aplicada, v. 6, p. 1-13, 2008.
1433

Cf. BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria do discurso: fundamentos semióticos. 3a Ed. São Paulo:
Humanitas / FFLCH / USP, 2002.
1434

A maior parte dos conceitos da semiótica standard utilizados neste trabalho encontram-se em:
GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. São Paulo: Contexto, 2008.
1435

I Love Paraisópolis. 1o Capítulo. Direção: Wolf Maya e Carlos Araújo. Rio de Janeiro: Rede Globo
de Televisão, 2015. 44 min. HDTV. Disponível em: <http://gshow.globo.com/novelas/i-loveparaisopolis/>. Acesso em: 15 jul. 2016.
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produção audiovisual, a dita “classe C” não apenas faz parte, mas protagoniza a trama
central.
Desse modo, entendendo que a nova classe média tem seu locus privilegiado na
favela que dá nome à trama, analisam-se cenas da referida telenovela no que diz
respeito ao nível narrativo. Consideram-se para a análise, além disso, temas e figuras do
nível discursivo. Finalmente, levando em conta o modelo de Landowski (2002), que diz
respeito aos modos de relação com a alteridade, constituído pelos termos assimilação,
exclusão, admissão e segregação, procura-se demonstrar como se dão as relações entre
cidade e favela. Esse percurso permite, assim, compreender algumas tessituras do social
em I Love Paraisópolis, entendendo-se, evidentemente, esse social como efeito de
sentido.

2. De Paraisópolis para Nova Iorque

O primeiro capítulo de I Love Paraisópolis começa com cenas aéreas de Nova
Iorque, para onde Marizete e sua amiga Danda se mudam para tentarem uma vida
melhor. O enunciador da telenovela em questão é didático, pois, além das imagens mais
conhecidas, como a Estátua da Liberdade e do Central Park, inscreve-se, no canto
superior esquerdo na tela, o nome da cidade em questão, conforme se vê a seguir:

Figura 1: Vista aérea de Nova Iorque

Fonte: Gshow1436

1436

Todas as imagens de I Love Paraisópolis são quadros/frames capturados a partir da exibição da
telenovela no site oficial da novela, disponível em: <http://gshow.globo.com/novelas/i-loveparaisopolis/>. Acesso em: 15 jul. 2016.
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Narrativamente, Marizete é um sujeito em falta que quer se apropriar do objetovalor “melhores condições de vida” para poder doá-lo a Eva, sua mãe de criação, que
também é mãe de Danda, melhor amiga da protagonista. Num diálogo entre as irmãs,
Marizete diz: “Eu tenho que retribuir tudo o que a sua mãe fez por mim”. Assim,
Marizete é um sujeito que queria e devia ajudar a mulher que a adotou. Nota-se que, já
no primeiro capítulo, a protagonista é guiada por valores altruístas, o que é
característico do gênero melodramático, em que se assenta a telenovela. Nesse sentido,
para Huppes1437, há dois os temas fundamentais no melodrama: a reparação da injustiça
e a busca da realização amorosa, temas recorrentes até os dias hoje nas telenovelas.
Além disso, para Thomasseau1438, ocorre, em geral, o desmascaramento do vilão pelo
herói, de cuja estrutura se depreende uma axiologia moralizante. Desse modo, no final
da história, os valores eufóricos são sancionados positivamente, e os disfóricos,
negativamente. Em I Love Paraisópolis, não é diferente1439.
Além de /querer/ e /dever/ ajudar a mãe de criação, o sujeito “Marizete” também
é modalizado por um /saber/: uma ex-moradora de Paraisópolis, chamada Lindalva,
aparentemente, conseguiu vencer na vida nos EUA. Numa da cenas, Danda fala com
Marizete: “Olha aqui ela esquiando em Aspen. Ela tá tão bem. Quando a Lindalva saiu
daqui saiu sem falar uma palavra de inglês, com a roupa do corpo”. E então o
enunciador de I Love Paraisópolis revela, no entanto, tratar-se de uma mentira o fato de
Lindalva ser bem sucedida em seu intento de obter uma vida melhor nos EUA: a
personagem tira uma selfie tendo como segundo plano montanhas nevadas quando, na
verdade, simula que estar numa estação de esqui, usando como pano de fundo um
cartaz, como se vê a seguir:

Figura 2: Lindalva em estação de esqui

1437

HUPPES, I. Melodrama: gênero e sua permanência. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000, p. 33.

1438

THOMASSEAU, J-M. O melodrama. Tradução de C. Braga; J. Penjon. São Paulo: Perspectiva, 2005,
p. 36.
1439

Não é o objetivo deste trabalho, entretanto, observar como narrativamente I Love Paraisópolis se
constrói enquanto gênero melodramático/folhetinesco.
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Fonte: Gshow
Figura 3: Desmascaramento de Lindalva

Fonte: Gshow

Assim, o sucesso de Lindalva nos EUA parecia mas não era verdadeiro: era,
pois, mentiroso.
Além de /querer/ uma vida melhor, /dever/ conquistá-la e, com isso, doá-la à
mãe de criação, o sujeito “Marizete” /sabia/ supostamente como obtê-la, ou seja, fazer
como Lindalva, indo para os Estados Unidos. Finalmente, o sujeito “Marizete” se mune
de um /poder/: o dinheiro para a passagem aérea e o suficiente para passar alguns dias
nos EUA até conseguir um emprego, obtido por meio da venda de uma casa. Porém, já
nas primeiras cenas em Nova Iorque, Marizete e sua amiga Danda perdem o dinheiro e
os documentos e, depois de alguns dias, são obrigadas a voltar para Brasil, falhando em
seu na tentativa de obter o objeto “melhores condições de vida” para, enfim, poder doálo à mãe de criação.

3. Paraisópolis, actante coletivo
Anais Eletrônicos . 941

Depois de ter todo o dinheiro e documentos furtados em Nova Iorque, faz-se um
salto temporal para uma semana antes, quando Marizete diz: “De Paraisópolis para
Nova Iorque. Quer saber como a gente veio parar aqui?”. A figura a seguir mostra
Marizete, dirigindo uma bicicleta com uma cesta, bonita, sorridente, com maquiagem
leve e penteada, passeia por Paraisópolis, contemplando a favela:

Figura 4: Marizete de bicicleta em Paraisópolis

Fonte: Gshow
Figura 5: Marizete de bicicleta em Paraisópolis (2)

Fonte: Gshow

Com as imagens ao fundo, a personagem se apresenta:

Eu trabalho desde os meus treze anos. Já fui babá, faxineira, ajudei na feira,
já fiz carreto... Paraisópolis tem quase 1 milhão de metros quadrados. Aqui
vivem mais de 100 mil pessoas. Todo mundo querendo ser feliz. Se a gente
chegou até aqui, construiu uma cidade dentro da cidade, é que a gente merece
uma chance. Na verdade, o lugar que a gente nasceu nunca sai da gente.
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Assim, ao ator do discurso Marizete que, ao realizar uma série de ações (“já fui
babá, faxineira, ajudei na feira, já fiz carreto”), subjaz um sujeito do fazer. Esse sujeito
coloca-se como parte de um actante coletivo Paraisópolis, conforme se destaca a seguir:
“Paraisópolis tem quase 1 milhão de metros quadrados. Aqui vivem mais de 100 mil
pessoas. Todo mundo querendo ser feliz. Se a gente chegou até aqui, construiu uma
cidade dentro da cidade, é que a gente merece uma chance.” (grifos nossos). Desse
modo, ao se projetar no discurso como um nós exclusivo (eu + eles) 1440, o narrador
“Marizete” coloca-se como parte de uma coletividade, à qual subjaz um actante também
coletivo. Greimas e Landowski1441 concebem o “actante coletivo” como indivíduos que
partilham com outros um certo papel temático (no caso, o morador de Paraisópolis). Tal
actante é suscetível de individuação, ao mesmo tempo em que se funde num todo.
Salientam os autores que o actante coletivo é subsumido pela figura do(s) ator(es)
também coletivo(s).
Assim, esse actante coletivo (Paraisópolis), apesar de realizar outros programas
narrativos (de uso): “chegou até aqui, construiu uma cidade dentro da cidade”, não
conseguiu ainda realizar o programa narrativo de base “ser feliz”: “todo mundo
querendo ser feliz; a gente merece uma chance”. Trata-se esse actante coletivo,
portanto, de um sujeito virtualizado, que /quer/ mas não /pode/ (ser feliz). Assim, apesar
de a ideologia se manifestar de forma mais patente no nível discursivo1442, nota-se, já no
nível narrativo, uma impossibilidade de agir desse actante coletivo Paraisópolis.
Da outra ponta da narrativa, aparece o sujeito “Benjamin” que, assim como
Marizete também é guiado por valores altruístas. Benjamim é arquiteto, rico, loiro,
bonito e autor de um projeto de reurbanização de Paraisópolis. No primeiro capítulo,
Benjamim se refere algumas vezes a esse projeto: “O projeto de reurbanização de
Paraisópolis”; “Essa aqui é nossa arquitetura. E é com isso que a gente tem que se
preocupar: imaginar um mundo melhor”. Juntamente com a mãe, Soraya, Benjamim
detém mais da metade das ações da empresa da família, a Pilartex: “Soraya, você
precisa entender: o projeto de reurbanização de Paraisópolis pode mudar a vida de muita
1440

Cf. FIORIN, J. L. As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa, espaço e tempo. 2 ed. São
Paulo: Ática, 2005a.
GREIMAS, A. J.; LANDOWSKI, E. Analyse sémiotique d’un discours juridique. In: GREIMAS, A.
J. Sémiotique et sciences sociales. Paris: Seuil, 1976, p. 96-99.
1441

1442

Cf. FIORIN, J. L. Linguagem e ideologia. 8 ed. São Paulo: Ática, 2005b.
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gente”; “Eu e você juntos temos a maior parte das ações da Pilartex”. Assim, ao ator do
discurso Benjamim, subjaz um sujeito actante que /quer/ “mudar a vida de muita gente”,
que /sabe/, uma vez que é um arquiteto renomado e /pode/, já que, junto com a mãe,
possui a maior parte das ações da empresa responsável pela realização do projeto. Logo,
em termos narrativos, Benjamin é um sujeito atualizado (S2) cuja ação em relação ao
actante coletivo/sujeito virtualizado Paraisópolis (S1) é /fazer-ser/, ou seja, fazer com
que S1 entre em conjunção com o OV “urbanização / melhores condições de vida” e,
em última instância, “felicidade”.
Assim, pelo discurso de I Love Paraisópolis, depreende-se uma estrutura
narrativa segundo a qual Paraisópolis, actante coletivo, é um sujeito virtualizado e,
portanto, incapaz realizar a principal ação de sua narrativa a não ser por meio de um
outro sujeito que pode e saber fazer por ele. Assim, a favela/comunidade Paraisópolis,
entendida como efeito de sentido e habitada em sua maioria por indivíduos da nova
classe média, não é modalizada por um /saber/ nem um /poder/, apenas um /querer/.
Narrativamente, esse sujeito não age e depende de um outro sujeito, figurativizado pelo
branco, rico, heterossexual, morador do bairro nobre, para realizar por ele uma ação
transformadora.

4. Temas e figuras em Paraisópolis

Visando a compreender como essa nova classe média se constitui como
discurso, identificaram-se, principalmente, temas e figuras ligados ao consumo e, em
menor grau, ao tema da escolaridade. O primeiro percurso temático-figurativo, nesse
caso, é aquele ligado à compra da casa própria. Na trama, Marizete faz um
financiamento para comprar uma casa para a mãe de criação. A personagem afirma: “Eu
acabei de comprar uma casa. Eu paguei a entrada dessa casa. Eu tenho 20 anos de
prestação”; em outro momento, diz: “Você esqueceu que eu comprei uma casa para a tia
Eva?”. Desse modo, subjacente ao tema da compra da casa própria, está o tema do
crédito. Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 1443 , crédito significa:
“constituir(-se) como credor de determinada quantia (respectivamente, atribuindo-lhe
dívida ou reconhecendo-se devedor); acreditar”. Dessa forma, as instituições financeiras
1443

Disponível em: < https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v2-3/html/index.htm#1>. Acesso em: 24
set. 2016.
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governamentais ou não (no texto em análise, isso não se esclarece) oferecem a
possibilidade, por exemplo, de que se comprem imóveis por meio do crédito, ou seja,
tais instituições financeiras quitam o valor da dívida e aquele que contraiu o crédito
passa a dever ao banco. A segunda definição do termo, “acreditar”, é útil para se
compreender semioticamente essa relação: estabelece-se um contrato fiduciário entre
aquele que dá por empréstimo (a instituição financeira) e aquele que toma por
empréstimo, baseado na fidúcia, ou seja, o banco crê que quem pegou emprestado possa
pagar as parcelas do financiamento. Como os bancos não são conhecidos exatamente
pela benevolência, infere-se que se alguém realiza um financiamento, esse alguém pode
fazê-lo. Assim, a possibilidade de crédito indica um aumento de poder de compra/renda
de um grupo social, que, em função disso, passou a ser conhecido como nova classe
média.
Outro percurso temático encontrado no primeiro capítulo da telenovela em
análise é o da escolaridade. Marizete, enquanto representante desse estrato social, além
da possibilidade de compra, também frequentou a escola. Danda, ao conversar com
Marizete, diz para a amiga: “As pessoas esperam mais de você porque você nunca parou
de estudar”. O fato de nunca ter parado de estudar indica, dessa maneira, que a
personagem é escolarizada/letrada. Numa entrevista de emprego, o contratante afirma:
“o currículo é muito bom. Bom demais para esse cargo”. Assim, entende-se que o
alargamento do poder de compra encontra-se, de certa forma, atrelado ao aumento do
nível de letramento/escolaridade dessa classe ascendente1444.
Outro percurso temático que se depreende é o do emprego/desemprego. Em uma
das primeiras cenas do capítulo, Marizete aparece trabalhando como chapeira e Danda
como garçonete na padaria de Paraisópolis. Para defender a melhor amiga do assédio de
um freguês, Marizete acaba agredindo o cliente e, por isso, elas perdem o emprego. A
mulher do patrão, depois da confusão que se instalou ali, esbraveja: “As duas estão no
olho da rua! E por justa causa. Sem direito a nada”. No caminho para casa, Marizete
fala com Danda: “As duas na rua de novo. Como que eu vou me virar?”. Pode-se inferir
pelo elemento linguístico “de novo” que não era a primeira vez que eram demitidas.
1444

Como corpus de análise deste trabalho é o primeiro capítulo de I Love Paraisópolis, não seria
semioticamente pertinente trazer informações que extrapolem o referido corpus. Salienta-se, no entanto,
que, no capítulo 15, a personagem Marizete afirma: “eu tenho dois cursos técnicos”, fato que apenas
corrobora a consideração feita acima, a respeito do aumento de nível de educação formal da nova classe
média.
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Depreende-se, assim, o tema do desemprego/instabilidade laboral. Marizete, então,
começa a distribuir currículos e consegue trabalho como faxineira numa grande
empresa, a Pilartex, cujos donos são Benjamim, que será par romântico de Marizete, e
sua família. Na entrevista de emprego, ela fala com o contratante: “Eu estou tendo
dificuldade para encontrar emprego. Eu garanto que se você me contratar, eu vou ser a
melhor faxineira que já trabalhou aqui nessa firma. Te garanto que o senhor não vai se
arrepender”. Assim, apesar de ter um currículo superior ao que a vaga exigia ela aceita a
vaga em função da estabilidade que o emprego lhe oferece. Já trabalhando como
faxineira, ela fala ao celular com a mãe de criação: “Tia, eu não tenho do que reclamar.
Eu aceitei porque eu quis. Carteira assinada. Fundo de garantia, 13º... E eu não vou ter
que vender a casa”. Assim, entende-se que o tema do emprego/estabilidade laboral é
pré-requisito, nesse caso, para a manutenção do consumo, ou seja, a continuidade da
compra da casa própria por meio de um financiamento.
Depreende-se ainda, por meio da linguagem visual, o tema da viagem a um país
estrangeiro, já que, logo nas primeiras cenas, aparecerem Marizete e Danda em Nova
Iorque. Viajar para um país estrangeiro, ainda que o objetivo seja a imigração ilegal ou
o subemprego, pressupõe igualmente o tema do consumo. É preciso poder comprar uma
passagem aérea e ter uma reserva financeira para os primeiros dias. As imagens a seguir
figurativizam/iconizam o tema da viagem para um país estrangeiro, tema esse que se
inscreve num tema mais amplo, que é o consumo.
Figura 6: Tomada aérea da Estátua da Liberdade

Fonte: Gshow
Figura 7: Tomada aérea do Central Park
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Fonte: Gshow

Figura 8: Marizete e Danda no Grand Central Terminal

Fonte: Gshow

Figura 8: Marizete e Danda brincando na neve

Fonte: Gshow
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Ainda considerando o tema do consumo, em uma cena do primeiro capítulo da
telenovela em análise, Jurandir, ex-marido de Eva, tentando reconquistá-la, sobe no
telhado da casa dela para fazer uma instalação ilegal de TV a cabo. Nesse momento, ele
afirma: “Agora a Vivinha para ter TV a cabo de qualidade. Mais de 120 canais.” A
partir do exposto, pressupõe-se que a possibilidade de assistir a mais de 100 canais é
valorizada euforicamente por aquele grupo social, ainda que não se trate de uma
instalação legal. Nota-se, assim, um alargamento do horizonte simbólico de um grupo
social que não mais se contenta a assistir meia dúzia de canais abertos. Nesse sentido, a
possibilidade mesma de poder assistir a canais segmentados e conteúdos que se
destinavam à classe média “tradicional” promove um acesso a conteúdos de bens
simbólicos, antes inacessíveis a esse grupo.
O último tema de que se vai tratar é o da luta marcial krav magá. Em uma das
cenas, Marizete aparece golpeando um saco de pancada. Ximena, então se aproxima e
diz: “Tá batendo forte, hein, Marizete. Esse krav magá tá te fazendo bem”. Krav magá,
que do hebraico significa combate de contato, consiste em técnicas de luta, defesa
contra armas, torções, entre outros. Criada em Israel, essa é um tipo de arte marcial
ainda pouco comum no Brasil. Assim, o krav magá, nessa cena enunciativa, tem um
duplo efeito de sentido. O primeiro está ancorado na ideia de concessão 1445 , isto é,
instaura o inesperado, pois não se espera, a princípio, que um morador de
comunidade/favela seja praticante de uma luta pouco convencional no Brasil. O
segundo efeito de sentido que se depreende disso é a do alargamento do horizonte
simbólico da nova classe C, o qual, como se viu, está relacionado com o aumento do
poder de compra desse grupo.
Assim, por meio dos percursos temático-figurativos aqui arrolados, pode-se
dizer que essa nova classe média se constrói, pelo discurso, a partir do tema da compra
e do crédito como, por exemplo, no caso do financiamento da casa própria e da viagem
internacional. Verificou-se ainda que, juntamente com esse aumento do crédito/poder de
compra, encontra-se o tema da escolaridade. Assim, ascende-se socialmente não
somente pelo consumo, mas também pela educação. Esses elementos apontam, assim,
para o alargamento do horizonte simbólico dessa classe social, como se verificou pelo
tema da TV a cabo ou da luta marcial pouco convencional. Desse modo, o acesso a
1445

Cf. ZILBERBERG, C. Elementos de semiótica tensiva. Tradução de I. C. Lopes, L. Tatit e W.
Beividas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2011a.
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esses bens materiais ou simbólicos pela via do consumo e pela via da educação acabam
por constituir a forma de vida da classe C em I Love Paraisópolis.

5. Favela e cidade: imbricações e tensões
O último tópico deste trabalho se presta a discutir as formas de relação entre
favela e cidade, com base na relação dos atores do discurso desses/nesses lugares, a
partir do modelo proposto por Landowski 1446 . Para o autor, há quatro modos de
tratamento do si para com o outro: assimilação, exclusão, admissão e segregação,
dispostos no quadrado semiótico a seguir:

Quadro 1: Relações entre o si e o outro

Fonte: Landowski (2002, p. 15)

O modelo de Landowski contempla, dessa maneira, as formas como se relaciona
uma identidade em relação a uma alteridade. No caso da assimilação, o outro perde suas
características de outro e passa a adotar as convenções, hábitos, costumes,
características, etc. do novo grupo. Deixa, assim, de ser outro e torna-se, com isso, o
um. Em exemplo dado pelo autor, no caso da França, são os imigrantes que tentam se
adequar ao máximo ao estilo de vida francês. Em última instância, esse imigrante nega
seus hábitos e sua cultura de origem para ser assimilado, passando desse modo, a
parecer francês. A negação da assimilação é a segregação. Nesse caso, dois ou mais
grupos coabitam na mesma sociedade, mas não existem trocas ou contato entre eles. O
autor exemplifica, nesse caso, o apartheid, que é a “segregação das populações negra e
branca, veiculada pela política oficial de minoria branca da República da África do Sul,
durante a maior parte do s. XX” 1447 . O termo contrário à assimilação é a exclusão.
1446

LANDOWSKI, E. Presenças do outro: ensaios de sociossemiótica. São Paulo: Perspectiva, 2002.
Cf.
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da
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Portuguesa.
Disponível
em:
<https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v2-3/html/index.htm#1> Acesso em: 05 out. 2016.
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Trata-se, tomando como base a perspectiva de Barros 1448 a respeito do discurso
intolerante, daqueles casos em que o sujeito é sancionado negativamente por não ter
cumprido um dever social. Sanciona-se, negativa e pragmaticamente, nesse caso, com a
prisão ou a morte, pelo fato de a presença da alteridade ser intolerável. Por fim, a
negação da exclusão é a admissão. A partir dela, reconhecem-se as diferenças que
fazem do outro o outro, no entanto, admitem-se tais diferenças. O exemplo que
Landowski1449 dá, nesse caso, é o do trabalhador português na França, cujas diferenças
não são tão grandes como o do negro delinquente e, por isso, trata-se de uma presença
admitida.
Assim, considerando o corpus deste trabalho, parte-se do princípio que
Paraisópolis é, na novela, o locus privilegiado da nova classe média, em função do que
já se expôs em seções anteriores, e a cidade, figurativizada pelo bairro do Morumbi, o
lugar da elite. Assim, a partir desses lugares, pretende-se compreender como se dão aí
as relações sociais.
Logo nas primeiras cenas do primeiro capítulo de I Love Paraisópolis, é
apresentada a personagem Soraya. Moradora do Morumbi, mãe de Benjamim, ela
afirma: “Odeio tudo que vem dessa favela. Menos o pão. Tenho que admitir que eles
fazem o melhor pão da cidade”. Na cena seguinte, diz: “Por mim, eu jogava um bomba
nesse lugar”. Assim, Soraya confessa não gostar da favela, mas gosta (admite) do pão
que vem de lá: cria-se, assim, uma zona de passagem entre cidade e favela. Além disso,
apesar de /querer/ destruir a favela, não /pode/. Dessa forma, o sujeito que deseja a
exclusão é apenas virtualizado pois, na prática, tem que admitir o outro, mesmo que a
contragosto. Ainda considerando essa personagem, em uma das cenas, faz-se um
flashback, quando Benjamim se lembra de quando sua mãe o havia deixado num
colégio interno e um dos motivos, segundo sua mãe, era sua aproximação com “aquela
favela pestilenta”. Nesse caso, é a exclusão que se realiza, uma vez que ela tira o filho
de circulação, excluindo-o, para que não tenha contato com pessoas da favela.
Em outra cena, Benjamin e Margot, pertencentes ao núcleo rico da novela, estão
presos no trânsito, a caminho de uma reunião importante. Instala-se, então, um diálogo

1448

BARROS, D. L. P. de. Intolerância, preconceito e exclusão. In: LARA, G. M. P.; LIMBERTI, R.
Pacheco (Orgs.) Discurso e (des)igualdade social. São Paulo: Contexto, 2015.
1449
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entre Margot, Benjamim e a taxista sobre a possibilidade de fazerem um atalho,
passando por Paraisópolis, para que conseguissem chegar a tempo:
Margot: “Ainda vai demorar muito, motorista?”
Taxista: “Olha, se a senhora quiser, a gente pode contar caminho pela
favela”.
Benjamim: “Acho uma ótima ideia”.
Taxista: “Tem medo, não, moço?”
Benjamin: “Medo de quê?”
Taxista: “Todo mundo acha que favelado é ladrão”.
Benjamin: “Isso é preconceito, bobagem. Acho que você deve cortar
caminho sim, contanto que chegue a tempo”.

Na cena transcrita acima, Benjamim ao negar a ideia de que “todo favelado é
ladrão”, coloca-se na função de “Sr. Todo Mundo”, aquele que, segundo Landowski1450,
não exclui, mas admite o outro na sua diferença, podendo, no limite, assimilar o
diferente, fazendo dele um igual. No caso em pauta, Benjamim não vê problemas na
relação entre a cidade e a favela; ele admite passar por dentro dela “contato que chegue
a tempo”. Conforme se viu na análise referente ao nível narrativo, Benjamim é autor de
um projeto de reurbanização de Paraisópolis. Assim, do ponto de vista do modelo de
Landowski, reurbanizar, nesse caso, tratar-se-ia de impor à favela uma forma de
urbanização que é própria da cidade. Isso corresponderia ao apagamento de uma
primeira forma de urbanização, a da favela, e a imposição de uma segunda forma de
urbanização, a da cidade. Assim, a cidade passaria a assimilar a favela, desde que esta
deixasse de ser favela e passasse a adotar as formas urbanísticas/formas de vida da
cidade. Nesse caso, a assimilação dar-se-ia por meio do apagamento da diferença da
favela em relação à cidade.
Ao entrar em Paraisópolis, o carro da taxista é parado por Ximena, que se dirige
à motorista: “Passou por aqui por quê?”, ao que a outra responde: “Para cortar
caminho”. Ximena, então, vai pedir autorização para que o táxi passe por dentro da
favela a Grego que, que segundo a taxista, “é o mandachuva: manda na chuva, manda
no sol; obedece quem tem juízo”. Depois de inspecionar o carro, Grego permite a
passagem. Nesse momento, dá-se também a admissão, mas agora quem admite é a
favela: esta passa à condição de identidade, enquanto a cidade, à de alteridade. Assim,
invertendo-se os pontos de vista, da favela para a cidade, também se admite a diferença.

1450

Idem, p. 6-7.
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Na sequência da cena, a personagem Rosicleia leva um carro aberto cheio de
turistas brancos estrangeiros – o Sr. Todo Mundo, no dizer de Landowski – para
conhecer e tirar fotos da favela e de seus habitantes. Para o Sr. Todo Mundo,
“administrado em dosagem moderada, o exotismo pode efetivamente ter seu encanto,
como espetáculo a ser visto no local”1451, conforme se vê a seguir:

Figura 9: Estrangeiros visitando a favela (1)

Fonte: Gshow

Figura 10: Estrangeiros visitando a favela (2)

Fonte: Gshow

Na sequência da cena, aparecem Danda e Marizete, que se revoltam. A primeira
diz: “Fica chamando esses turistas para fotografar a gente como se a gente fosse bicho”.
Nesse caso, os turistas, ocupando a posição do Sr. Todo Mundo, visam à admissão,
como disse Landowski, “em dosagem moderada”, isto é, ir à favela, ter contato direto
1451

Ibidem, p. 6.
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com o outro, com o diferente, com uma paisagem exótica, com odores odiosos1452 para,
por fim, poder voltar ao hotel na zona sul, tomar uma boa ducha e dormir
confortavelmente sob um edredom branco e macio, com a temperatura programada para
os vinte e poucos graus e, depois, voltar ao país de origem. Ao estabelecer a relação
entre o favelado e o bicho e o estrangeiro visitante e o visitante de zoológico, a
personagem nega, nesses termos, a admissão do estrangeiro “Sr. Todo Mundo” e afirma
a exclusão.
Pelo percurso analítico que se veio traçando nesta seção, nota-se, que, no texto
em análise, as formas de lidar com o outro propostas por Landowski 1453 , apesar de
variarem, tendem à admissão: quase sempre cidade admite a favela; a favela quase
sempre admite a cidade. Isso demonstra que, em ambos os casos, nega-se, em geral, a
exclusão total (mas também as formas de assimilação total do outro) e permitem-se
imbricações e tensões entre cidade e favela, ou seja, entre a identidade e a alteridade.
Por fim, ainda no que diz respeito a como a linguagem visual constrói a relação
entre a cidade e a favela, apresentam-se as figuras a seguir:

Figura 11: Paraisópolis e a cidade (1)

Fonte: Gshow

Figura 12: Paraisópolis e a cidade (2)

1452

Recorrendo mais uma vez a Landowski (2002, p. 9), o odor do outro é odioso por definição.

1453

Op. cit.
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Fonte: Gshow

Figura 13: Paraisópolis e a cidade (3)

Fonte: Gshow

Considerando a linguagem visual dos quadros apresentados, do ponto de vista
dos modos de relação com o outro, previstos por Landowski 1454 , cidade e favela
coexistem na mesma espacialidade sem, no entanto, relacionar-se. Tratar-se-ia de uma
forma de segregação, em que essas duas formas estruturas urbanas não comunicam
entre si.
Considerar-se-á, agora, a homologação entre categorias do plano da expressão
com o plano do conteúdo dessas imagens. No que diz respeito ao plano do conteúdo,
entende-se que a categoria semântica (urbanização vs. desurbanização) subsume o texto
em questão. No que diz respeito às categorias do plano da expressão, nota-se que a
cidade envolve, circunscreve, a favela, de modo que a primeira categoria topológica a

1454

Op. cit.
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ser levada em conta é englobante vs. englobado. Observa-se, ainda, que a favela se
distribui espacialmente na horizontal, enquanto a cidade, na vertical. Assim, como
segunda categoria topológica, apresenta-se a oposição entre verticalidade vs.
horizontalidade. No que diz respeito à categoria cromática, podem-se opor as cores frias
(tons de cinza dos edifícios, verde dos espaços arborizados da cidade) às cores quentes e
terrosas da favela. No que diz respeito à categoria eidética, observa-se que os edifícios
que compõem a cidade possuem forma retangular, enquanto as edificações da favela
têm forma quadrangular, de modo que é significativa a oposição retangularidade vs.
quadrangularidade1455. Assim, esquematicamente, tem-se:

PLANO DO
CONTEÚDO

PLANO DA EXPRESSÃO
Categoria
Topológica
1

Categoria
Topológica

Englobante

Englobado

Urbanização

Categoria
Cromática

Categoria Eidética

Verticalidade

Cores frias

Retangularidade

Horizontalidade

Cores quentes

Quadrangularidade

2

(cidade)
Desurbanização
(favela/comunidade)

6. Considerações finais

Propôs-se, neste trabalho, compreender como a nova classe média/classe C se
engendra como discurso em I Love Paraisópolis, entendendo a favela/comunidade
como locus privilegiado desse grupo social na telenovela em questão. Para isso,
analisaram-se, inicialmente, as estruturas narrativas da apresentação da favela que dá
nome à trama. Observou-se que, do ponto de vista narrativo, Paraisópolis se instaura
como um actante coletivo, sujeito de estado, virtualizado, que /quer/, mas não /pode/.
Ao ator do discurso Benjamim, par romântico da protagonista Marizete, corresponde a
função actancial de sujeito atualizado, que /quer/, /pode/ e /sabe/ realizar a performance
“reurbanizar Paraisópolis”. Ideologicamente, repercute no fato de que a própria
favela/comunidade não é capaz de realizar essa tarefa, cabendo a um jovem da elite,

1455
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neste trabalho.
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morador do Morumbi fazê-lo. No que diz respeito ao nível discursivo, observaram-se
que os percursos temático-figurativos que se ligam à ideia de nova classe média são
principalmente os do consumo e o da educação. Assim, ascende-se socialmente e, com
isso, passa a haver um alargamento do horizonte simbólico desse grupo. Finalmente,
foram objeto de análise as relações entre identidade e alteridade, considerando as
tensões e imbricações entre cidade e favela. Observou-se que o regime que prevalece é
o da admissão, tanto do ponto de vista da cidade em relação à favela, quanto do
contrário. Ainda, pela análise da visualidade, constatou-se que, apesar da segregação
(que é a negação da assimilação) em que cidade e favela coexistem sem se comunicar,
as interações sociais permitem outras práticas como as de admissão (que é a negação da
exclusão) aqui demonstradas.
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