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RESUMO
CHAVES, R. A Paratopia do estigma: identidade e relato de si no discurso
Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto. Tese de Doutorado.
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018.
Esta tese examina a paratopia do estigma e a identidade do negro no discurso literário
Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto, produzido em 1909, no
Brasil. Nossa pesquisa está fundamentada na Análise do Discurso de inspiração
francesa,

sobretudo,

nos

pressupostos

teórico-metodológicos

de

Dominique

Maingueneau (1997;2015) sobre o discurso constituinte literário e a paratopia literária. A
questão central que essa pesquisa busca resolver é: como a identidade do negro
brasileiro, construída sob um violento esquema de exploração social, econômico e
histórico se comporta na construção do discurso literário Recordações do Escrivão
Isaías Caminha? Como hipótese de pesquisa, entendemos que a paratopia se
engendra por meio do estigma, noção apresentada por Goffman (2012), para remodelar
a identidade do negro por meio de uma revisão histórica, promovendo, deste modo, o
efeito de relato de si, noção apresentada por Butler (2017). Nosso objetivo geral é o de
examinar a paratopia e por meio disso a avaliar a construção da identidade do negro
que, no início do século XX, foi modelada de maneira a se tornar estigmatizada. Como
objetivo específico queremos verificar a organização da cenografia e a constituição do
ethos discursivo na composição da paratopia literária em Recordações do escrivão
Isaías Caminha. Nossa tese inova ao avaliar um corpus tradicionalmente analisado pela
Literatura. Além disso, busca ampliar a categoria de paratopia, pela proposição da
paratopia do estigma, associando-a às questões étnico-raciais.
Palavras-chave: Discurso, interdiscurso, paratopia, identidade do negro, Lima Barreto.

ABSTRACT
CHAVES, R. Paratopia of stigma: identity and giving an account of oneself in the
literary discourse Recordações do Escrivão Isaías Caminha written by Lima
Barreto. Thesis. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018.

This thesis looks at paratopia of stigma and black identity in the literary discourse
Recordações do Escrivão Isaías Caminha written by Lima Barreto in Brazil in 1909. Our
research is based on French Discourse Analysis and predominantly on the theoreticalmethodological assumptions of Dominique Maingueneau (1997;2015) about the
constitutional literary discourse and literary paratopia. The main concern of this research
is how the identity of the black Brazilian, an identity built under a violent system of social,
economic and historical exploitation, behaves in the literary discourse Recordações do
Escrivão Isaías Caminha? Our research hypothesis is that paratopia engender through
stigma, a concept developed by Goffman (2012) to remodel the black identity through a
historical reassessment and thus, promoting the effect of giving an account of oneself, a
concept developed by Butler (2017). Our main goal is to study paratopia and use it to
evaluate the construction of a black identity shaped early in the 20 century so as to
th

become stigmatized. Our specific objective is to verify the scenographic organization
and the constitution of the discursive ethos in the composition of literary paratopia in
Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Our thesis innovate when evaluating a
corpus that is usually analyzed in Literature. Furthermore, it broadens the paratopia
category by proposing the paratopia of stigma and associating it to ethnic-racial issues.
Keywords: Discourse, interdiscourse, paratopia, black identity, Lima Barreto.
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INTRODUÇÃO
“É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito”

Benveniste, 1995.
A tese que agora se apresenta tem como escopo o estudo da identidade social,
identidade discursiva e da paratopia nas condições de produção sócio-históricas e
culturais do Brasil no início do século XX. Nessa senda, o objeto de nossa investigação
se ancora no romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto,
publicado em 1909. Na ocasião de sua publicação, o romance inaugural de Lima
Barreto foi recebido pela crítica de maneira inquietante, pois o caráter autobiográfico do
texto, segundo os críticos, prejudicava sua qualidade estética. É fato que entre a
personagem central do romance, Isaías Caminha, e a vida de Lima Barreto há muitas
semelhanças, mas nenhuma delas é mais relevante do que a cor de pele.
Nessa tese, Recordações do Escrivão Isaías Caminha é tomado como discurso; isso
significa apreendê-lo a partir de questões intrínsecas e extrínsecas a sua produção na
observação dos efeitos de sentido emergentes do enunciado de Lima Barreto. Assim,
selecionamos como item central de observação para o objeto mencionado, a
constituição da identidade, mormente a negra, em Recordações do Escrivão Isaías
Caminha, pois esse ítem dá condições de estudo sobre a constituição do discurso, ora
analisado, emergente naquela conjuntura. Desse modo, nosso tema de pesquisa se
define nos seguintes termos: o estudo da identidade negra e da paratopia em
Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto.
O estudo da identidade é interesse multidisciplinar nas Ciências Humanas. Na
Linguística, ancoragem teórico-crítica dessa tese, os estudos sobre identidade são
introduzidos a partir da década de 1960, especialmente em função do avanço de suas
disciplinas que têm como objeto o discurso, sobretudo a Análise do Discurso de
inspiração francesa. Nessa, o sujeito entendido como enunciador se torna uma
produtiva categoria de análise, capaz de esclarecer questões antes desconsideradas,
como sobre a ideologia e sobre as formações discursivas, por exemplo.
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O estudo da identidade por meio do discurso pressupõe que a emergência de um
enunciado se dê envolto por condições sócio-históricas e culturais. No caso de
Recordações do Escrivão Isaías Caminha, essas condições foram descritas pela
História como o início da República no Brasil, o fim do período de legalidade da
escravidão dos sujeitos de pele negra e o movimento estético belle époque.
Considerando, pois, que a identidade é o direito à fala (CHARAUDEAU, 2009), coubenos o seguinte problema de pesquisa para nossa tese: como se constitui o direito à fala
do discurso Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que admite a identidade negra,
em uma sociedade estruturalmente racista? A construção da identidade, naquela
conjuntura, não aconteceu de maneira igual entre brancos e negros, enquanto a esses
foi subtraída toda a dignidade e a forma de se relacionar com o mundo, àqueles se
naturalizou e humanizou todas as relações.
Os sujeitos de pele negra, no início do século XX no Brasil, tinham a identidade
emoldurada por um processo histórico de violência. A construção dessa identidade
estava associada à escravidão, à marginalidade, ao que de pior os brasileiros e
brasileiras configuraram como manifestação humana. Pressionados pela exclusão
social, os sujeitos de pele negra, definitivamente, não tinham o mesmo direito à fala do
que sujeitos de pele branca. Esse cenário deixou marcas nos enunciados dos sujeitos
de pele negra.
Lima Barreto, um sujeito reconhecido e autonomeado negro, produziu literatura que é
caracterizada como negra. Em Literatura e Resistência (BOSI, 2002), lê-se que o autor
mencionado protesta em função da cor. As marcas da conjuntura sócio-histórica e
cultural operaram no discurso Recordações do Escrivão Isaías Caminha pela
providência do resgate da identidade negra. Esse pano de fundo, nos permitiu impor a
seguinte hipótese: a enunciação de Lima Barreto, no discurso Recordações do Escrivão
Isaías Caminha, é constituída por meio do estigma racial e do relato de si, tal
constituição corrobora a atualização da identidade do negro .
Apresentado o problema de pesquisa e nossa hipótese, respectivamente, é mister
refletir sobre o arcabouço teórico e crítico, ancorado à Linguística, que nos assessora.
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Essa tese está fundamentada nos pressupostos teórico-metodológicos da Análise de
Discurso de inspiração francesa, que entende como seu objeto de estudo o discurso,
mesmo objeto que se observa nesta tese.
Estendemos, pois, Recordações do Escrivão Isaías Caminha como discurso, contudo,
antes, como discurso literário. Diante disso, elencamos as pesquisas realizadas por
Dominique Maingueneau (1997,1998, 2006, 2007, 2008a, 2008b, 2010a, 2010b, 2010c,
2013, 2014, 2015) como norte de nossa tese, especificamente as noções de discurso,
interdiscurso, discurso constituinte literário, cenografia, ethos discursivo e paratopia.
Essas categorias compõem o eixo de nossa tese, sobretudo ao que se refere aos
pressupostos da Linguística. No entanto, pela natureza interdisciplinar própria da
Análise

de

Discurso

francesa,

ampliamos

nosso

repertório

sobre

questões

incontornáveis para o sustento de nossa hipótese. Por isso, noções como as de
identidade, raça, estigma e relato de si foram trazidas da Antropologia, Psicologia e
Filosofia respectivamente, para compor nosso arcabouço.
A noção de identidade que assumimos nessa tese é a de identidade social e a de
identidade discursiva, parte da proposição de Charaudeau (2008, 2009, 2012) que se
localiza na Linguística. No entanto, valemo-nos também das noções apresentadas por
Hall (2003, 2006) e Bauman (2005) para alargar o conceito para além do campo
discursivo.
Consideramos a identidade um liame do discurso, cuja função é caracterizar o lugar de
enunciação dos sujeitos do discurso; esse lugar de enunciação é pré-determinado
sócio-histórica e culturalmente, e, também, uma negociação de efeitos de sentido,
dadas pelo interdiscurso na enunciação. Essa noção de identidade só é possível pela
aliança conceitual proposta pelos estudiosos supracitados.
Tal noção de identidade exige que se reflita, concomitantemente, sobre os aspectos
sócio-históricos e culturais que compõem a identidade e os aspectos enunciativos que,
por sua vez, conduzem a negociação de efeitos de sentido na criação dessa identidade.
Nesse sentido, por um lado, é necessário observar o desenvolvimento do contexto
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histórico e, de outro, perceber como este contexto é desvelado, interpretado e
executado no discurso Recordações do Escrivão Isaías Caminha.
Assim, selecionamos para a investigação das condições sócio-históricas e culturais de
nosso corpus, estudiosos da História, como Sevcenko (1983), da Sociologia, Bastide
(1973 e 1974), Fernandes (1978) e Holanda (1980), da Antropologia, Hofbauer (2006),
da Literatura, Bosi (1992, 1995 e 2002), dos biógrafos, Barbosa (2017) e Schwarcz
(2017).
Por seu turno, para o entendimento da identidade que se revela pelo processo
enunciativo-discursivo, selecionamos estudiosos do campo da Psicologia, como
Goffman (1986, 2011 e 2012) e da Filosofia, Bauman (1999, 2005), Butler (2017) e
Mbembe (2017).
A associação entre esses estudiosos, bem como dos pressuposto da Análise de
Discurso de inspiração francesa, nos permite defender a tese de que em Recordações
do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto, desvela-se a paratopia do estigma, capaz
de, através do relato de si, compor a identidade do negro nas condições sócio-históricas
e culturais do início do século XX no Rio de Janeiro.
Por isso, a organização estrutural de nossa tese conta com cinco capítulos. No primeiro
capítulo delineia-se o corpus da tese, bem como suas condições sócio-históricas e
culturais de produção. Além disso, faz-se um resgate biográfico de Lima Barreto, autor
de Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Nesse capítulo, o foco está na questão
racial pungente no Brasil entre 1881 e 1922, período da vida do autor.
No segundo capítulo está a definição da noção de identidade social e de identidade
discursiva. Essas noções amparam a constituição de nossa hipótese, pois dão condição
do entendimento de que a identidade faz parte de um processo enunciativo-discursivo.
Por meio da reflexão enunciativo-discursiva é possível entender a composição dos
imaginários socioculturais, conceito capaz de subsidiar parte de nossa análise. Ainda
nesse capítulo se encontram as noções de estigma, relato de si e não-lugar.
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No terceiro capítulo está parte da fundamentação teórico-metodológica. Nesse capítulo,
traça-se um panorama de desenvolvimento histórico da Análise de Discurso original da
França da década de 1960, considerando como percurso os estudos de Pêcheux e
Foucault, até as recententes pesquisas apresentadas por Dominique Maingueneau.
Esse aporte teórico-metodológico dá condições de entender, nessa tese, que a
pesquisa que ora se executa necessita de um viés interdisciplinar.
No quarto capítulo está a segunda parte da fundamentação teórico-metodológica.
Nessa parte, define-se Recordações do Escrivão Isaías Caminha como discurso
constituinte literário. Essa definição dá gancho para o desvelo de categorias do
discurso, como cenografia e ethos discursivo. São essas duas categorias que
subsidiaram, mais substancialmente, o exame do corpus desta tese.
No quinto capítulo está a análise do corpus selecionado para essa tese. Nesse capítulo,
inicialmente, a cenografia é analisada. Logo após, a analisamos o ethos discursivo. A
análise que examina essas duas categorias pode contribuir para o desvelar da
paratopia, sobretudo, a paratopia do estigma.
Após os capítulos supramencionados, estão a conclusão e as referências.
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CAPÍTULO I
AS CONDIÇÕES SÓCIO-HISTÓRICAS E CULTURAIS DE PRODUÇÃO DE
RECORDAÇÕES DO ESCRIVÃO ISAÍAS CAMINHA, DE LIMA BARRETO
“Negro lá é tudo que não é branco, e isto vacilando numa antropologia que tem por sábios
máximos os condutores de estrada de ferro e uns autores de romances idiotas.”
Lima Barreto, 2018.

Este capítulo discute as condições sócio-históricas de produção da obra Recordações
do Escrivão Isaías Caminha de Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922). Essa
obra começou a ser publicada pela Revista Floreal em 1908; no entanto, com o fim da
Revista, a publicação integral do romance só alcançou êxito um ano depois, quando a
Editora

portuguesa

contemporaneidade,

A.M.

Teixeira

Recordações

&
do

Cia.

encadernou

escrivão

Isaías

o

volume.

Caminha

Em

sua

(doravante

Recordações) não obteve elogios da crítica, especialmente porque sua estrutura e
conteúdo não correspondiam às expectativas do que se esperava para a escrita de um
romance. Tanto a obra quanto seu autor alcançaram relevância a partir da publicação
de “A vida de Lima Barreto”, biografia escrita por Francisco de Assis Barbosa em 1952 1,
trinta anos após a morte do biografado.
Recordações é um romance que, segundo comentadores, sacrifica a estética literária
em prol da análise crítica da sociedade, fato que fez com que o romance fosse
considerado à clef2. A partir da narrativa de Isaías Caminha, protagonista, configura-se
um retrato das contradições sociais e políticas brasileiras no início da República no
Brasil. O enredo se constituiu no Rio de Janeiro, capital federal na época, que estava
envolta pela atmosfera do liberalismo e do trabalho livre e, contraditoriamente,
submersa na desigualdade social, sobretudo, a proveniente das questões de raça
resultantes dos quatro séculos anteriores, em que o braço africano e afro-americano
fora utilizado como escravo no Brasil por meio da justificativa eugênica de raça.

1

Hoje, na décima primeira edição, publicada em 2017.
Expressão francesa cuja tradução livre quer dizer “romance com chave”. No contexto da belle
époque, de arte pela arte, Recordações do Escrivão Isaías Caminha foi interpretado como obra
que não explorava a criatividade literária, por causa de sua base crítica com forte vínculo social.
2
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Em sua época, Afonso Henriques de Lima Barreto (doravante, Lima Barreto) sofreu os
efeitos dessas contradições da República. Frequentou os mesmos espaços que a elite
intelectual carioca, como a Escola Politécnica de ensino superior, em um período em
que a população do país era quase completamente analfabeta. No entanto, o acesso à
elite não lhe fez pertencer a ela. O mulato Lima Barreto viveu grande parte da vida no
subúrbio carioca, o qual apelidou de “Vila Quilombo”, em referência ao número de
negros e negras que, como ele, vivia em comunidade, à margem.
Lima Barreto advogou por uma literatura engajada, que fosse diretamente crítica ao
Estado brasileiro e suas desigualdades. Mormente, o engajamento do autor se
direcionou sobre a desigualdade racial brasileira. Além de Recordações, sua obra
“Clara dos Anjos”, publicada postumamente em 1948, discute questões raciais e
desvela uma sociedade, cuja fala progressista liberal se contrapõe às políticas
segregacionistas.
Em Recordações, Lima Barreto discute o contexto nacional no Rio de Janeiro no final
do século XIX e início do XX: a República recém-inaugurada, a influência estrangeira no
Brasil, sobretudo francesa, o centro carioca em pleno desenvolvimento econômico e o
subúrbio em pleno alargamento da desigualdade social. A personagem central, Isaías
Caminha, é, como Lima Barreto, um sujeito oriundo desse contexto. Aliás, quanto a
Lima Barreto e Isaías Caminha se acumulam semelhanças: intelectuais críticos e
engajados, desafortunados pelas tragédias sociais do próprio tempo. Entretanto,
nenhuma semelhança traça mais intersecções em ambos do que a negritude.
Pressupõe-se, pois, a negritude como fator central para contar a biografia de Lima
Barreto ou entender as nuances de Isaías Caminha.
Desse modo, a constituição dessas condições sócio-históricas de produção se
organizam da seguinte maneira, na primeira seção, apresentaremos nosso corpus,
Recordações, partindo de comentários de estudiosos da obra. Na segunda seção,
expomos a biografia de Lima Barreto a partir da reflexão de Barbosa (2017) e Schwarcz
(2017). Na terceira seção, apresentamos o contexto social e político em que viveu Lima
Barreto, sobretudo aquele que é desenhado pelo nascimento da República no Brasil e
pela interferência estrangeira na estética conhecida como belle époque. Na quarta

8
seção, mostramos a formulação da noção de racismo, importante para entender as
questões subsequentes. Na quinta seção, subdividida, propomos entender o
pensamento da eugenia racial e, finalmente, as interferências dessa eugenia na vida
dos sujeitos negros no Rio de Janeiro, no início do século XX.
1.1. O corpus: Recordações
Recordações é o romance de estréia de Lima Barreto no início do século XX no Brasil.
Seus quatorze capítulos podem ser, grosseiramente, subdivididos em duas partes. A
primeira narra a experiência da juventude do protagonista, Isaías Caminha, em um arco
narrativo progressivo, no qual a personagem revela grandes expectativas quanto à vida
adulta, estimulado pela notória capacidade intelectual e anseio do crescimento pessoal
pelo mérito. A segunda parte narra a experiência do adulto Isaías Caminha,
personagem que passa do tom entusiasmado ao amargurado. Vítima contumaz de
racismo, o narrador rememora sua trajetória de desencanto com a República brasileira
e seu desprezo pelos colegas de trabalho, jornalistas, como ele. Toda a narrativa se
assume em primeira pessoa, associando-se ao quadro de expectativas de uma
“recordação”. Essa forma de narrar é própria do estilo literário ansiado por Lima Barreto
e proposto pelo autor como estética literária.
Inicialmente, os dois primeiros capítulos e parte do terceiro foram publicados na Revista
Floreal em 1908, “pequena Revista que Lima Barreto fundou em fins de 1907”
(BARBOSA, 2017, p. 161). No entanto, a Revista não logrou longevidade, e, já no ano
seguinte à sua fundação, agonizou no quarto número. Diante do insucesso da Floreal,
Lima Barreto tentou a publicação de Recordações como livro em território brasileiro,
mas a tarefa não se mostrava fácil. A forma com a qual a obra tinha sido produzida, à
clef, fez com que se pudesse reconhecer nas linhas do texto ambientes e figuras
públicas descritas de maneira pouco amistosa.
Na última biografia de Lima Barreto, Schwarcz (2017, p. 223) dedica uma seção para
identificar “quem é quem em Recordações do escrivão Isaías Caminha”. Nessa seção,
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o jornal “O Globo”, descrito com minúcia em Recordações é o Correio da Manhã, jornal
carioca no qual Lima Barreto contribuiu antes de se tornar funcionário público.
Encontramos em Recordações o jornalista Raul Gusmão, descrito como uma mistura de
símio e suíno, cuja voz fraca não condizia com a posição de prestígio que ocupava. Não
são poucos os críticos que associam Raul Gusmão a João do Rio, cronista carioca que
trabalhava no Correio da Manhã. A ofensa que Isaías dirige a Raul Gusmão não é
aleatória, justifica-se por uma espécie de revanche, pois João do Rio, o verdadeiro Raul
Gusmão, teria ofendido as religiões afro-americanas com os mesmos adjetivos que
Isaías destinou a Gusmão
Pithecanthropus, raça de suíno, falso literato, são alguns dos atributos
que Lima repete durante o romance, mostrando seu escárnio, e inclusive
tornando a narrativa reiterativa. É fato que João do Rio, em seu As
religiões no Rio, cuja primeira edição data de alguns anos antes, 1904,
também usou termos semelhantes para definir os terreiros de
candomblé, que caracterizou como “antros de gorilas manhosos e de
uma súcia de pretas cínicas e histéricas”. Mais uma vez, não é possível
apostar na coincidência dos termos e na possível revanche do autor de
Isaías Caminha. Mas o fato é que qualquer coisa referente a Raul
Gusmão logo virava “falsa” e “insolente”: a maneira como pedia “vinhos
antigos”; tirava “uma preguiçosa fumaça do charuto”; pedia bebidas
importadas “como peppermint e uma dose de Xerez”; pegava “na
colherzinha com dois dedos”. Tudo parecia irritar Lima/Isaías: os
“gestos”, as “palavras”, as opiniões os costumes, “o alentado corpanzil
encostado à bengala vergada”. Evidentemente desequilibrado quando
se trata de definir Gusmão/João do Rio, Isaías resume o personagem
deste modo : “Nos confins da minha aldeia natal, eu não podia adivinhar
que o Rio contivesse exemplar tão curioso do gênero humano, uma
desencontrada mistura de porco e de símio adiantado, ainda por cima
jornalista ou coisa que o valha, exuberante de gestos inéditos e frases
imprevistas. (SCHWARCZ, 2017, p. 224)

Além de João do Rio, outras figuras reconhecidas como intelectuais cariocas não são
poupadas em Recordações. Florêncio, personagem que é flagrado roubando um livro, é
o jornalista Figueiredo Pimentel. Ricardo Loberant é Edmundo Bittencourt, fundador e
proprietário do Correio da Manhã, em 1901. Pacheco Rabelo, descrito como irascível e
autoritário, é Pedro Leão Veloso Filho, Gil Vidal, outro fundador do Correio da Manhã.
Leoporace, descrito como “arrogante como todo jornalista” é Vicente Piragibe, redator
do Correio da Manhã. Frederico Lourenço Couto, o Floc, personagem que se suicida
em plena redação de “O Globo”, é João Itiberê da Cunha que assinava como Jic na
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crítica teatral e musical. Lobo, que no romance termina insano em um hospício, é
Cândido Lago, responsável pelo periódico “o que é correto”, sobre questões
gramaticais. Losque, descrito como alguém cuja personalidade era inconfiável, é
Gastão Bousquet, redator do Correio da Manhã.
Todos esses personagens “mal disfarçados” (SCHWARCZ, 2017) estavam relacionados
ao fato de que Lima Barreto desejava que seu romance de estréia escandalizasse o
público. Era da vontade do autor que o sucesso como escritor viesse através do
escândalo social, pois “ se é verdade que o autor pretendia escancarar as fragilidades
dos noticiosos brasileiros – e as muitas injustiças que com certeza ocorriam – , queria
também gerar escândalo e virar, ele próprio (com seu livro), notícia ( SCHWARCZ, 2017,
p. 227).
Não obstante, a narrativa proposta por Lima Barreto não desejava o “escândalo pelo
escândalo”, sua produção era uma empreitada estética. Mais do que ser um escritor de
literatura, ao que tudo indica, gostaria de ser um escritor da própria literatura, “para
Lima Barreto, o inimigo do escritor no momento da criação literária é a estética
conservadora vigente no Brasil de seu tempo” (OAKLEY, 2011, p. 59). O autor ansiava
por uma literatura que se contrapusesse ao modelo aceito, em sua época. Sobre
Recordações,
O romance pretendia reagir a um gênero de literatura mais suave, de
grande aceitação na época, e que o escritor Afránio Peixoto, em seu
Panorama da literatura brasileira, chamou de “sorriso da sociedade”:
“Quando ela é feliz, a sociedade, o espírito se lhe compraz nas artes e,
na arte literária, com ficção e poesia, as mais graciosas expressões da
imaginação”. Ora, era justamente a esse tipo de visão que o livro de
Lima endereçava ataque. Sua obra de fundo social se caracterizaria pelo
sofrimento, e daria à literatura outro lugar e condição. (SCHWARCZ,
2017, p. 213)

Embora engajado, Recordações não nos dá margem para entendê-lo apenas por meio
do plano da análise social. Associar a composição do romance com um singelo desejo
de advogar por causas sociais revela que a crítica contemporânea não conhecia dois
grandes motivos inspiradores de Lima Barreto. O primeiro diz respeito ao estilo
proposto pelo autor que, sem dúvida, era constituído por meio do estudo e das
referências de A educação sentimental, de Gustave Flaubert e das novelas de
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Dostoiévski, como Humilhados e ofendidos e Recordações da casa dos mortos. O
segundo, a escrita de Recordações era parte de uma estratégia de publicidade do
autor.
Em 1909, o autor já tinha escrito Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá que só foi
publicado em 1919; no entanto, esse livro soava, para Lima Barreto, mais morno e
garantiria menor polêmica, portanto. Não obstante, como sabemos, a estratégia foi
equivocada e Recordações logrou ostracismo em sua época. Rejeitado no Brasil, para
ser encadernado, precisou atravessar o oceano por intermédio de um amigo de Lima,
João Pereira Barreto, poeta que já tinha sido publicado em Portugal.
Foi no início de 1909 que o volume de Recordações e sua carta de recomendação
foram levados por António Noronha Santos, em viagem a Portugal, para o Sr. A. M
Teixeira que, ao final daquele mesmo ano, faz retornar os volumes da obra
encadernados.
Ter um livro publicado fez com que Lima Barreto pensasse que sua carreira como
escritor, autor de romances e intelectual, decolasse. No entanto, não foi isso que
aconteceu. O fato de que Recordações foi interpretado como “panfleto” fez com que os
jornais, grandes veiculadores culturais na época, boicotassem o livro. O jornal O Correio
da Manhã sequer mencionou a publicação do livro na época.
A acusação de romance à clef nunca soou razoável para Lima Barreto. Para ele, o
silêncio e a rejeição mais tinham a ver com o tom ácido da obra e com o espaço social
que Lima Barreto, mulato, ocupava. Nesse sentido, a biógrafa de Lima Barreto
comenta
Recordações saiu em 1909 e recebeu uma crítica impiedosa, que o
acusou de ser um romance à clef, isto é, muito influenciado pela
experiência pessoal do autor e, portanto, carente de imaginação. Se o
leitor tivesse a chave em suas mãos, não demoraria a identificar as
personagens reais ocultas por detrás da ficção. Já o romance de
Peixoto, A esfinge, publicado dois anos depois, e também baseado na
biografia de seu autor, nunca teve o prestígio abalado por isso. O
mesmo ocorreu com O Ateneu, de Raul Pompéia, que, a despeito de
retratar a difícil experiência do próprio Pompéia num colégio do Rio, foi
logo aclamado. Lançado em 1888, o livro era evidentemente a obra de
memorialista, mas não o questionaram. O problema não estava,
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portanto, no gênero; parecia mais endereçado à obra de Lima, e aos
ataques que ele insistia em desferir contra o jornalismo. (SCHWARCZ,
2017, p. 213).

A narrativa de Recordações quer pela estética avessa às normas de seu tempo, quer
por seu conteúdo, foi considerada áspera. Isaías Caminha, que na juventude se
deslumbrava com o saber de um pai “ex-padre, branco” e com a ignorância de uma
mãe que silencia ao narrar a própria cor, perde o deslumbramento juvenil diante de uma
sociedade impregnada pelas desigualdades sócio-históricas e culturais mantidas pelo
patrocínio da eugenia racial. É importante frisar que, o motor que alimenta a estética de
Recordações, é a experiência de vida de seu autor, Lima Barreto, pois que em
Recordações,
[...] ouve-se o protesto do negro e do mulato batendo na mesma tecla:
as expectativas despertadas na adolescência pelo talento precoce [...]
foram desmentidas duramente o ingresso na juventude por força do
preconceito da cor” (BOSI, 2002, p. 186)

A vida de Isaías Caminha é, evidentemente, interseccionada pela vida de Lima Barreto;
ambos jovens entusiasmados pelas promessas vindouras do liberalismo da nova/velha
República brasileira e decepcionados com as mazelas socioeconômicas erigidas sobre
os negros e negras no/do Brasil.
1.2. É pessoalíssimo e, o que é pior, sente -se demais que o é: A vida de
Lima Barreto
Quando, em 1910, José Veríssimo, um dos poucos amigos em que Lima Barreto
confiava, mandou uma carta ao autor de Recordações, comentando a leitura, enxergou
na obra um defeito grave “É pessoalíssimo, e, o que é pior, sente-se demais que o é” 3.
Embora Veríssimo entendesse a legitimidade do sentimento transmitido pelo romance,
o gênero literário exigia, para o crítico, contenção. Não obstante, o autor de
Recordações nunca, em sua trajetória de vida, pareceu um sujeito contido.

3

BOSI, A. Literatura e Resistência. – São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
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Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, exatamente sete anos antes da lei 3.353
de 1888, conhecida como Lei Áurea, que concedia liberdade para os homens e
mulheres negros que, até então, eram mantidos como escravos no Brasil em função de
sua cor de pele. A lei Áurea foi promulgada pela então princesa do Brasil, Isabel
Cristina Leopoldina de Bragança, e marcou o país como o último da América a permitir
que trabalhadores fossem mantidos como escravos em função da cor de pele. A criança
Lima Barreto via o dia de seu aniversário, a partir de 13 de maio de 1988, como uma
menção a um futuro glorioso para si e para os sujeitos que experimentaram como ele a
vida de assujeitados pela lógica racista.
O autor morreu em 1922, meses após a Semana de Arte Moderna brasileira, de modo
que sua vida esteve marcada pela revolução artística até década de 1920, no Brasil. Os
ciclos de intelectuais, que ululavam em São Paulo e Rio de Janeiro, já grandes centros
urbanos, fermentavam a produção de arte que desaguou em um núcleo de artistas que,
pela primeira vez, desejava produzir uma arte que, embora inspirada em elementos
estrangeiros, fosse genuinamente brasileira; antropofágica. Lima Barreto participou
desse momento histórico brasileiro, marcado pelo liberalismo econômico, a constituição
de centros urbanos e suburbanos, violentas desigualdades e instigante efervescência
intelectual.
As mudanças políticas desse período afetaram diretamente a vida do jovem Lima
Barreto que, aos sete anos, ganhou como presente de aniversário de seu pai ir ao
Largo do Paço, no Rio de Janeiro, esperar a assinatura da Lei Áurea. No entanto, o
evento festivo representaria no futuro do autor lembrança de descontentamento, pois a
assinatura da lei não produziria políticas de amparo aos homens e mulheres negros,
que tiveram sua identidade marcada por anos de deletério e descaso e o sonho de
acesso social e racial não foi concretizado ao longo dos anos.
No ano seguinte à promulgação Lei Áurea, instala-se no Brasil a República. Desse
evento político, Lima Barreto guardou memórias menos estimadas, “ Da tal história da
proclamação da República só me lembro que as patrulhas andavam nas ruas armadas
de carabinas e meu pai foi, alguns dias depois, demitido do lugar que tinha”
(BARRETO, 1971, apud SCHWARCZ, 2017, p. 29). O ano de 1889 marca, de certo
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modo, a cisão entre uma infância com promessas fortuitas embaladas pelo prisma
liberalista que era pungente no fim da monarquia brasileira, e a dura realidade pela qual
passará a família de Lima Barreto nos anos vindouros.
Lima Barreto era filho de João Henriques de Lima Barreto e Amália Augusta Pereira de
Carvalho. Teve como irmãos, o mais velho e falecido enquanto bebê, Nicomedes, e os
mais novos Evangelina, Carlindo e Eliézer. A mãe de Lima Barreto, Amália Augusta,
era filha de uma escrava liberta, Geraldina Leocádia da Conceição e, segundo Barbosa
(2017), de Manuel Feliciano Pereira de Carvalho. Esse não reconheceu a paternidade
de Amália Augusta. A mãe de Lima Barreto recebeu ilibada educação formal o que
pôde fazer-lhe professora primária. Ela fundou e manteve o colégio Santa Rosa, em
Laranjeiras, exclusivo para meninas. Amália Augusta faleceu precocemente, vítima de
tuberculose, quando Lima Barreto tinha apenas seis anos, o que delegou ao seu pai,
João Henriques, a tarefa de subsidiar o sustento de toda a família.
O pai de Lima Barreto, João Henriques de Lima Barreto, foi funcionário do Império e
manteve relações de amizade com Afonso Celso de Assis Figueiredo, Visconde de
Ouro Preto. Por conta da amizade entre ambos, em 1888, João Henriques chegou à
Imprensa Nacional, ocupando o cargo de mestre das Oficinas. No entanto, a
proclamação da República não seria interessante nem aos Barreto, nem ao Visconde.
Vinda a República, o Visconde de Ouro Preto foi preso e, depois, exilado. O evento fez
com que o pai de Lima Barreto pedisse demissão do cargo que ocupava na Imprensa
Oficial, em 1890. No mesmo ano, ainda por intervenção do Visconde de Ouro Preto,
João Henriques consegue emprego como escriturário na Colônia de Alienados do Rio
de Janeiro. No ano seguinte, ele é promovido a almoxarife, cargo que ocuparia até seu
afastamento por problemas psicológicos, em 1904.
Em 1902, O pai de Lima Barreto recebe diagnóstico de neurastenia. A enfermidade
acompanhará João Henriques até o fim dos dias. Um dado curioso é que o próprio Lima
Barreto receberá diagnóstico parecido em 1914, quando é internado pela primeira, das
duas vezes que foi, no Hospital de alienados no Rio de Janeiro. Fruto dessas
internações é o romance inacabado “Cemitério dos Vivos”.
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Ainda, sobre João Henriques, podemos dizer que era filho de Carlota Maria dos Anjos e
de um português que não lhe reconheceu a paternidade, a bibliografia que recolhemos
aponta que teria sido um madeireiro. A rejeição, fato apontado entre teses e
publicações relacionam a biografia de vida da avó paterna de Lima Barreto com o
narrado em “Clara dos Anjos”, obra concluída em 1922, ano da morte do autor, que
desenvolve a história de uma negra rejeitada por um branco de mesma classe
econômica.
O romance Clara dos Anjos foi o livro mais trabalhado e alterado pelo
autor. Seu original não e longo, tem cerca de 150 páginas, datadas e
localizadas. “ Todos os Santos (Rio de Janeiro), dezembro de 1921 e
janeiro de 1922. Este foi, em qualquer uma de suas versões, o texto de
Lima mais voltado para especificidades dos subúrbios e também o mais
preocupado em delimitar as divisões espaciais e simbólicas que por lá
se estabeleciam – com fronteiras criadas internamente a partir da cor.
Não biológica, mas a cor como construção social, como forma de
diferenciar grupos de maneira hirásquica e comparativa. No Brasil, as
cores muitas vezes não guardam significado absoluto, só adquirindo
sentido em relação a uma circunstância delimitada ou dentro desta.
(SCHWARCZ, 2017, p.411)

Embora enfraquecido pela República, o Visconde de Ouro Preto manteve o
apadrinhamento sobre a família Barreto. Esse fato fez com que Lima Barreto pudesse
receber educação privilegiada. Ele ingressou na escola primária, em 1888, e faz laços
afetivos com sua professora, Teresa Pimentel do Amaral, de quem guardou
recordações por toda vida como incentivadora. Essa professora presenteou o jovem
Lima Barreto, em 1890, com um exemplar de “As grandes invenções antigas e
modernas nas ciências, indústria e arte”, de Louis Figuier, como prêmio por seu bom
desempenho escolar. Primeira obra da biblioteca pessoal de Lima Barreto, apelidada
“limana”4 pelo próprio escritor.
Ainda sob a tutela do Visconde, Lima Barreto entrou, em 1891, para o Liceu Popular
Niteroiense, escola cujo diretor era Willian Cunditt, ex-cônsul britânico no Brasil; lá, o
autor de Recordações pode conduzir seus estudos primários de maneira exemplar.
Terminados o ensino básico, Lima Barreto matricula-se, em 1898, no primeiro ano geral

Por conta do adjetivo “limana” dado pelo próprio Lima Barreto aos livros de sua biblioteca,
chamaremos, daqui em diante, a produção literária do autor, também, de “limana”.
4
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da Escola Politécnica com a intenção de cursar engenharia civil. Contudo, a carreira de
estudante no ensino da Politécnica não foi tão exemplar, pois Lima Barreto reprovou
quatro vezes em cálculo e cinco vezes em mecânica racional.
A carreira de Lima Barreto como engenheiro cívil não seria concluída. No início do
século XX, em 1903, o pai de Lima Barreto teve os sintomas da neurastenia agravados,
o que fez com que o jovem Lima Barreto abandonasse o curso de engenharia na
Politécnica e se retirasse, pelo bem do pai, até o subúrbio fluminense, morando,
inicialmente no bairro do Engenho Novo e, depois, em Todos os Santos. Este foi o início
da vida suburbana do, ainda, jovem Lima Barreto; o subúrbio que marcaria as
produções e a vida do autor.
Com a necessidade de conseguir um ordenado que fosse capaz de manter ele próprio e
a família, Lima prestou concurso e foi aprovado em segundo lugar, graças à péssima
caligrafia, para o cargo de amanuense da Secretaria da Guerra, cargo que ocuparia até
ser afastado por não ter condições de saúde, em 1918. É certo que os problemas de
saúde de Lima Barreto foram fortemente agravados pelo abuso de álcool, substância
que autor chega a mencionar, em 1908, pelos termos “só o álcool me dá prazer e me
tenta” (BARRETO, 1961, apud SCHWARCZ, 2017, p. 231).
A vida como amanuense da Secretaria da Guerra, nunca agradou Lima Barreto e a
sensação de ser preterido não fazia com que ele se sentisse mais confortável. No início
de 1909, ano de publicação de Recordações, Lima pretendia uma promoção na
Secretaria da Guerra. Fica em segundo lugar, atrás de um sujeito que havia ingressado
na secretaria dois anos depois, sem concurso. Lima Barreto chega a escrever uma
minuta5para o então Presidente da República, Afonso Pena, que nunca foi entregue.
Assim, escrever um livro, ser autor de literatura, configurava para o autor de
Recordações a possibilidade de ser reconhecido por seu desempenho intelectual, de
maneira que despisse o sujeito Lima Barreto das implicações da raça e classe às quais
ele estava submetido.

5

C.f.BARBOSA, F. A. A vida de Lima Barreto. – 11ª ed. – Belo Horizonte: Autêntica Editora,

2017.
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É de imaginar-se o que esse livro representava para o jovem
amanuense da Secretaria da Guerra, que se sentia diariamente
humilhado no seu mister burocrático, redigindo minutas e ofícios e
avisos, quando não copiava portarias e decretos. Agora, sim! Tinha livro
publicado! Poderia, se quisesse, exibir a prova aos que olhavam com
desdem e lhe ridicularizaram as pretensões literárias (BARBOSA, 2017,
p.177)

A publicação de Recordações não laureou ao seu autor o espaço social almejado. Aliás,
fez muito mal a Lima Barreto o silêncio que quase toda a imprensa o desferiu,
comentando em diário íntimo, “ a pior crítica é o silêncio”.
Contudo, a carreira de Lima Barreto como intelectual de literatura não termina, nem
começa com a publicação de Recordações. Além da já mencionada Floreal, Lima
Barreto colaborou escrevendo para publicações, que tiveram importância no jornalismo
da República brasileira, como a Revista Fon-Fon até 1907, quando pede afastamento
por considerar que a publicação não lhe dava espaço autoral.
Ao longo da vida, Lima Barreto tentou ingressar por três vezes na Academia Brasileira
de Letras. Na primeira vez, sua pretensão não fora considerada. Na última, o autor, que
almejava a cadeira de João do Rio, retirou a própria candidatura, alegando motivos
pessoais.
Além dos infortúnios como literato, o autor de Recordações se torna menos feliz com a
carreira na Secretaria da Guerra. Após inúmeras licenças em função da própria saúde,
retirou-se do cargo definitivamente em 1918. A saúde de Lima Barreto nunca mais
esteve em boas condições. Em 1917, Recordações tem sua segunda edição, paga pelo
próprio autor. Desta vez, mais do que o escândalo, parece ficar evidente o partido que
Lima Barreto toma em sua época, “Recordações, por sua vez, elege um partido:
escolhe denunciar a exclusão social experimentada pelos negros durante a Primeira
República” (SCHWARCZS, 2017, p. 218).
A vida de Lima Barreto foi muito curta, morreu aos 41 anos, tendo passado por
internações na Casa de Alienados do Rio de Janeiro, problemas com o alcoolismo e
com a intensa marginalização da própria figura. Como legado, o autor deixou ricos
manuscritos que foram publicados postumamente e uma obra complexa que mais do
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que se querer como estética, ansiava-se como documento histórico do “negro e do
mulato batendo na tecla do preconceito de cor” (BOSI, 2006)
1.3. A República brasileira que desejava ser europeia
Foi na esteira do pensamento moderno, liberal e positivista, de inspiração do norte do
globo, sobretudo Estados Unidos e Europa, que a República brasileira foi projetada. A
República, cujo epicentro intelectual era o Rio de Janeiro, envolveu as pessoas nas
idéias de um mundo cuja força do trabalho livre e a educação formal serviriam para
solidificar o estado brasileiro. No entanto, essa solidificação não significou nem que o
Brasil se tornou um estado autônomo das diretrizes políticas estrangeiras, nem que
incluiu, por estranho que pareça, os cidadãos pobres e os recém libertos, também
pobres, ao planejamento das políticas públicas.
A situação sócio-histórico-cultural do Rio de Janeiro, nesse início de República, era a de
“farol de oportunidades” para aqueles que não pertenciam à elite republicana, composta
por cafeicultores, altos funcionários públicos e militares de alta patente. Seguindo esse
“farol” de aparente prosperidade, imigrantes e migrantes, junto com os libertos, era em
1890, a maioria da população no Rio de Janeiro (CARVALHO, 2014). O aumento
demográfico da cidade não era simultâneo ao crescimento de ofertas de trabalho, fato
que fomentou inúmeros problemas socioeconômicos, como subempregos, alargamento
desenfreado de zonas de habitação de péssima condição e, junto a isso, problemas de
saneamento básico e estrondoso aumento da violência urbana.
As camadas populares viviam em um Rio de Janeiro contraditório, cujo centro se
modernizava e civilizava-se sob o escopo do Velho Continente, e a periferia se alargava
e patrocinava a criação de sujeitos, cujas identidades estavam marcadas pela
ilegalidade e a pobreza. Deste modo, tínhamos, de um lado, uma elite intelectual e
econômica marcada pelo desejo de não ser brasileira e, de outro, as identidades
marcadas pela marginalidade. Sobre a elite na cidade do Rio de Janeiro, ela era
Domesticada politicamente, reduzido seu peso político pela
consolidação do sistema oligárquico de dominação, à cidade pôde ser
dado o papel de cartão-postal da República. Entrou-se de cheio no
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espírito francês da belle époque, que teve seu auge na primeira década
do século. O entusiasmo pelas coisas americanas limitara-se às
fórmulas políticas. O brilho republicano expressou-se em fórmulas
européias, especialmente parisienses. Mais que nunca, o mundo literário
voltou-se para Paris, os poetas sonhavam viver em Paris e, sobretudo,
morrer em Paris. Com poucas exceções, como o mulato Lima Barreto e
o caboclo Euclides da Cunha, os literatos se dedicaram para o sorriso
da elite carioca, com as antenas estéticas voltadas para a
Europa.(CARVALHO, 2014, pp. 39 e 40)

As políticas públicas geradas em torno da necessidade de tornar o território nacional um
espaço público elitizado com características europeias, criminalizam os sujeitos negros
e pobres, contudo, ser negro era, de saída, a característica mais criminalizada. Nesse
cenário, a figura do homem negro e pobre, associado aos pequenos delitos foi
enquadrada aos chamados capoeiras, sujeitos que estavam, em maioria, no cárcere e
na criminalização (CARVALHO, 2014). Os sujeitos negros, recém-libertos, tinham a
identidade enquadrada por meio da precarização histórica e econômica de si.
Com o subterfúgio da modernização arquitetônica do centro do Rio de Janeiro, várias
políticas públicas corroboraram para a marginalização da população de pele negra.
Antigos casarões do centro, utilizados como moradias de baixo custo pela população
pobre e negra foram desapropriados, o que fez com que essa população ocupasse as
periferias e fizesse delas um espaço associado à pobreza. Além disso, a política de
imigração, no Brasil do início do século XX, tinha evidente interesse em aumentar a
população de brancos europeus; para isso, estimulou a vinda de italianos, espanhóis e
portugueses para o Brasil. Os recém-chegados brancos, da classe trabalhadora
européia, ocuparam os subempregos, que seriam naturalmente ocupados pelos recémlibertos negros, o que fez com esses sucumbissem ao desemprego e à vadiagem.
Aliada à tragédia de política de inclusão da República brasileira, havia a criminalização
de práticas como consumo de bebidas alcoólicas. A pele negra, a falta de ocupação
causada pelo desemprego, o consumo de álcool eram elementos que marcavam a
figura popularmente conhecida, e criminalizada, do capoeira.
A identidade negra brasileira na República foi constituída sob um esquema estreito de
entendimento dos sujeitos negros. Desse estreitamento, por exemplo, pode-se
constatar a fácil relação entre a identidade negra brasileira representada na música, na
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culinária, no futebol e no carnaval e a complexidade de entender os sujeitos negros
como intelectuais, produtores de conhecimento. Sobre esse fenômeno que envolve a
identidade negra brasileira, Jurema Batista, antropóloga e representante política,
cunhou o termo Cidadania Lúdica, que seria o reconhecimento da identidade negra
apenas em recortes específicos (EVARISTO, 2017). Esse estreitamento é oriundo de
um período em que a identidade nacional era modelada, com base em um contexto
econômico de fascinação com a Europa. O velho continente, com seu sólido
desenvolvimento econômico de modelo liberal, encantava os recentes republicanos
brasileiros, que chegavam a se cumprimentar com “Vive la France! durante a primeira
guerra mundial” (SEVCENKO,1989, p. 52).
As desigualdades da República, contudo, não se aplicavam sem resistência popular. A
revolta da vacina em 1904 e a revolta da chibata, em 1910, ambas iniciadas, a partir do
descontentamento das classes populares com um modelo de poder autoritário e
antidemocrático são representativas de tentativas de rebelião do povo, sobretudo, negro
e pobre.
Enquanto as camadas populares sofriam com os efeitos da desigualdade social, o
modelo de burguesia, que se alimentava de investimentos tanto culturais como
financeiros do estrangeiro, especificamente da Inglaterra e da França e EUA, se
solidificou. As famílias tradicionais, o modelo coronelista e as altas patentes do exército
tornaram-se uma sólida representação do poder e do desejo de civilização que os
republicanos brasileiros sonhavam. Nessa senda, a identidade brasileira se caracteriza
pela intelectualidade, pela arte e pela imprensa e faziam-se representar pela estática e
pelos valores europeus.
O clima tropical não bastava para impedir, por exemplo, que cidadãos mimetizassem as
vestes europeias de lã, procurassem, muitas vezes, garotas de programa europeias,
para aplacar a sanha de ser europeu. O desejo de se parecer europeu é um registro da
história da constituição da identidade brasileira, cuja matriz de pensamento era
eurocêntrica. Sobre a origem da identidade desse espectro social brasileiros:
Naquela busca de sua própria identidade, talvez até se desgostasse da
ideia de não ser europeu, por considerar, ele também, como subalterno
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tudo que era nativo ou negro. Mesmo filho de pais brancos nascidos no
Brasil, mozombo, ocupando em sua própria sociedade uma posição
inferior com respeito aos que vinham da metrópole, se vexava muito da
sua condição de filho da terra, recusando o tratamento de nativo e
discriminando o brasilíndio, mameluco ao considerá-lo como índio.
(RIBEIRO, 2006, p. 114)

A narrativa que se constitui sobre nossa identidade se pautou, por um lado, na rejeição
da brasilidade, que representava o atraso intelectual e econômico, cuja materialização
física se traduzia pela cor de pele; por outro lado, a população preta e parda, que no
período sócio-histórico e cultural de Recordações chegou a 56%6, vivia em situação de
precarização dos direitos, sem representação política e tendo suas características
originais ora atenuadas, ora apagadas, além de reduzida a uma condição estereotipada
e criminalizada.
Porque o Senhor Rio Branco, o primeiro brasileiro, como aí dizem,
cismou que havia de fazer do Brasil grande potência, que devia torná-lo
conhecido na Europa, que lhe devia dar um grande exército, uma grande
esquadra, de elefantes paralíticos, de dotar a sua capital de avenidas,
de boulevards, elegâncias bem idiotamente binoculares e toca a gastar
dinheiro, toca a fazer empréstimos; e a pobre gente que mourejava lá
fora, entre a febre palustre e a seca implacável, pensou que aqui fosse o
Eldorado e lá deixou as suas choupanas, o seu sapé, o seu aipim, o seu
porco, correndo ao Rio de Janeiro a apanhar algumas moedas da
cornucópia inesgotável.

6

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA SEGUNDO A COR
Milhares
Cor
1817 %
1890 %
1940 %
1950 %
1990 %
____________________________________________________________________________
__________
Brancos
3854 38
6302 44
26206 63
32027 62
81407 55
____________________________________________________________________________
__________
Pretos
1976 20
2098 15
6644 15
5692 11
7264 5
____________________________________________________________________________
__________
Pardos
4262 42
5934 41
8760 21
13786 26
57822 39
____________________________________________________________________________
__________
TOTAIS
9930
14333
41236
51922
147306
Fonte: IBGE: Conselho Nacional de Estatística (Laboratório de Estatística), 1961; Anuário
Estatístico do Brasil, 1993 apud RIBEIRO, 2006, p. 210. Grifos nossos.
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Ninguém os viu lá, ninguém quis melhorar a sua sorte no lugar que o
sangue dos seus avós regou o eito. Fascinaram-nos para a cidade e
eles agora voltam, voltam pela mão da polícia como reles vagabundos.
É assim o governo: seduz, corrompe e depois... uma semicadeia.
A obsessão de Buenos Aires sempre nos perturbou o julgamento das
coisas.
A grande cidade do Prata tem um milhão de habitantes; a capital
argentina tem longas ruas retas; a capital argentina não tem pretos;
portanto, meus senhores, o Rio de Janeiro, cortado de montanhas, deve
ter largas ruas retas; o Rio de Janeiro, num país de três ou quatro
grandes cidades, precisa ter um milhão; o Rio de Janeiro, capital de um
país que recebeu durante quase três séculos milhões de pretos, não
deve ter pretos. (BARRETO, 2018)

A queixa de Lima Barreto se refere ao fato de que Buenos Aires, capital da Argentina,
tinha uma identidade cultural proveniente do que se pôde chamar de povos
transplantados (RIBEIRO, 2006), povos cujas identidades foram replicadas do espaço
colonizador para o colonizado. No caso brasileiro, a identidade forjara-se por uma série
de eventos que tinham, em especial, a nossa elite política, que também era econômica,
como constutora. A arte parnasiana assumiu, no início do século XX, o baluarte da
identidade dessa elite; a busca pela expressão plástica, o contato com a tradição
cultural clássica européia, a cultura greco-romana agradavam aos ricos republicanos
brasileiros que, de certo modo, rejeitavam a produção intelectual que tivesse apreço
pelas questões sociais dos povos originais e dos negros brasileiros.
A cultura, entendida como produto, passou a representar acesso econômico, haja vista
grande parte da população era analfabeta; assim, ser considerado sujeito “das letras”
era sinônimo de mobilidade social. Os jornais assumiram com os intelectuais artistas a
proa das profissões liberais. Ser jornalista, ou ser publicado como literato, era um
emblema de pertencimento à elite do Brasi. De modo que pertencer à imprensa ou ser
reconhecido como intelectual das letras estava associado a um modo de vida burguês à
moda europeia.
Essa imagem de escritor da belle époque foi o que mais rejeitou Lima Barreto, que
constitui a própria literatura de maneira avessa às expectativas do início do século XX.
Muito por isso, sua época agiu de maneira negativa sobre o autor, que lutou para ter
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sua literatura publicada e lida; mais do que isso, lutou para se desvencilhar dos
preconceitos marcados pelo estigma da cor da pele, por meio da invenção da noção de
raça.
1.4. A invenção da raça no Brasil
Não são poucos os intérpretes da obra limana que se reportam às Recordações como
obra de caráter racial. Essa interpretação está diretamente relacionada ao fato de que a
publicação inaugural de Lima Barreto narra a trajetória de vida de um sujeito negro,
mestiço, cujas expectativas de vida na infância não se confirmam na vida adulta,
sobretudo, em causa da chaga da cor da pele. Para esses intérpretes, narrar a vida de
um negro significa racializar a literatura. O processo de racialização, quando se trata
especificamente de sujeitos negros, não aconteceu apenas na literatura. Aliás, é da
racialização e do entendimento estrito da singularidade humana a partir da noção de cor
da pele que se produziu grande parte dos regimes racistas de segregação, exploração
e tortura humana.
Hoje, é evidente que a separação humana de maneira biológica por raças é um
equívoco histórico, fomentada e executada para garantir privilégios de núcleos
econômicos.
A raça não passa de uma ficção útil, de uma construção fantasista ou de
uma projeção ideológica cuja função é desviar a atenção de conflitos
antigamente entendidos como mais verossímeis – a luta de classes ou a
luta de sexos, por exemplo. Em muitos casos, é uma fiigura autônoma
do real, cuja força e densidade podem explicar-se pelo seu caráter
extremamente móvel, inconstante e caprichoso. Aliás, ainda há bem
pouco tempo, a ordem do mundo fundava-se num dualismo inaugural
que encontrava parte das suas justificações no velho mito da
superioridade racial. Na sua ávida necessidade de mitos destinados a
fundamentar o seu poder, o hemisfério ocidental considerava-se o centro
do globo, o país natal da razão, da vida universal e da verdade da
humanidade. Sendo o bairro mais civilizado do mundo, só o “Ocidente”
inventou um “direito das gentes”. (MBEMBE, 2017, 27)

O fato de que a noção de raça é uma invenção histórica, não poupou os sujeitos negros
de sofrerem os efeitos desta noção. Junto à noção de raça, fundou-se a noção de
negro, ou do que seria o negro. O continente africano foi reduzida à cor, os múltiplos
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povos, tradições, culturas, estilos, enfim, foi identificado, partindo

do engenho do

colonizador estimulado pelo enriquecimento próprio. O corpo negro foi interpretado,
pelo explorador, para ser explorado.
O Negro não existe, no entanto, enquanto tal. É constantemente
produzido. Produzir o Negro é produzir um vínculo social de submissão
e um corpo de exploração, isto é, um corpo inteiramente exposto à
vontade de um senhor, e do qual nos esforçamos para obter o máximo
de rendimento. Mercê de trabalhar à corveia, o Negro é também nome
de injúria, o símbolo do homem que enfrenta o chicote e o sofrimento em
um campo de batalha em que se opõe grupos e facções
sociorracialmente segmentadas. (MBEMBE, op.cit, p. 27)

A exploração do corpo negro deu origem a um sistema histórico de violência. Esse
regime pode ser identificado em ações macro, provenientes de forças políticas do
estado, ou micro, de sujeitos que, submersos à lógica racista, replicaram essas
violências por meio de crimes contra sujeitos negros, que atingiram e continuam
atingindo os corpos e a dignidade humana.
Sob o bojo da violência justificada pela noção de raça, o mundo moderno configurou a
noção de racismo (WIEVIORKA, 2007). E é por meio da compreensão de que o racismo
é uma forma de violência que recai sobre os sujeitos que foram “racializados”,
mormente os negros, que se pode compreender o difícil ambiente sócio-histórico de
onde emerge a produção literária de Lima Barreto.
A República, que para alguns poucos, representava a belle époque, para os sujeitos de
pele “azeitonada”, como diria Lima Barreto, significava anos de apagamento histórico,
exclusão social, encarceramento e ostracismo.
1.4.1. A constituição da identidade negra no Brasil no início do século
XX
O racismo orienta a um foco discursivo sobre uma identidade específica no contexto
brasileiro: a identidade negra. Os sujeitos de pele preta tiveram sua identidade reduzida
à cor da própria pele, isso significa que, diferentemente dos sujeitos de pele branca, o
passado do sujeito negro não foi descrito por meio de uma narrativa de protagonismo,
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de descoberta, de ocupação do mundo, mas, por uma narrativa de coadjuvantes, de
descobertos e de ocupados. Essa ocupação tem a ver com o território e com o corpo
que foi, por meio da biologia, explicado e contestado enquanto humano. Ser negro
atinge status cultural, generalista. Essa generalização está circunscrita à história
brasileira em, como chamou Nascimento (1978), num “variado esquema de genocídio
da negritude”, que além do cárcere dos corpos, promoveu o embranquecimento físico e
cultural dos sujeitos negros, que tiveram, por isso, a riqueza da cor de sua pele
apagada de suas histórias. A ideia de raça e de racismo que recaí sobre os negros não
pode ser replicada aos brancos, pois os sujeitos brancos são observados, até hoje, na
singularidade cultural de um povo, com costumes que extravasam a noção de cor. Para
os negros, no entanto, é a cor da pele o principal estigma sócio-histórico e cultural, no
início do século XX, cujos pilares tinham um foco constituído sobre a circulação de
discursos pseudojustificativos (MUNANGA, 1988) para a opressão dos sujeitos negros.
A identidade dos sujeitos negros no Brasil e na América, de modo geral, foi reduzida
ontologicamente à cor de pele. Toda riqueza cultural, social e histórica dos povos
africanos foi compactada a um passado nebuloso de escravidão. Pensar que esse
“apagamento histórico” fora executado à revelia das pressões políticas na história
brasileira é um equívoco, haja vista que o apagamento da negritude aconteceu por uma
série de eventos físicos, jurídicos e socioculturais, que tinham evidente intenção de
tornar os elementos tradicionais afrodescendentes como menores em sua expressão.
A tradição de origem africana, bem como todos os seus elementos, ora fora extraída
com auxílio da plena força bruta, ora foi negada por meio de processos de
criminalização e marginalização dos corpos e traços de origem étnica não branca. Os
dois processos, físico e social, foram instrumentos que beneficiaram os regimes
econômicos do mundo ocidental, desde o início do século XV, período das grandes
navegações e da descoberta da América. Os benefícios econômicos trazidos pela grave
exploração e massacre dos povos africanos e originais americanos forneceu gozo em
todas as esferas aos povos brancos, que puderam desfrutar, por anos, de privilégios
econômicos, sociais, legais e de outras naturezas que essa exploração gerou.
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No que se refere ao corpus dessa tese que foi produzido no do século XX, é necessário
ressaltar que o africano e o afro-americano não foram os únicos a serem explorados, os
povos originais da América também foram explorados e agredidos de maneira terrível.
Antes do rapto dos sujeitos do continente africano, os povos tradicionais americanos já
eram tratados como escravos.
Presume-se que os primeiros africanos vieram para o Brasil entre 1516
e 1526. No entanto, só a partir dos meados do século XVI principiou o
afluxo regular e constante de africanos para a Colônia. (BASTIDE &
FERNANDES 1971, p. 27)

Até o século XVI os povos africanos foram raptados em menor quantidade e trazidos
para o Brasil, considerando dois valores em específico. O primeiro, o alto custo que o
tráfico de sujeitos negros tinha, haja vista que o Brasil era uma colônia de exploração
de madeira, inicialmente. Depois, o fato de que os povos originais foram vastamente
escravizados. Embora existam grupos com intenção de propor discussões sobre o
processo de extermínio, escravização e exploração dos povos originais, estas
discussões ainda não chegaram às massas e aos desejos políticos de transformação
social.
Com a descoberta do minério brasileiro, iniciou-se, como menciona Fernandes (1978), a
“fome do ouro”. O apetite do império pelas riquezas minerais da colônia colaborou para
um aumento considerável da exploração africana no Brasil, “de modo que bem
depressa a “fome do ouro” transformou-se em “fome do negro”” (FERNANDES, 1978,
p.26).
Os sujeitos africanos eram trazidos, em sua maioria, de Angola. Eram forçados à
extração do minério e à agricultura. É importante frisar que os africanos tinham
habilidades tradicionais na extração do minério de maneira que o sujeito negro era
raptado com a certeza de que o braço africano teria a experiência técnica nas ações,
que seriam obrigados a executar como atividade escrava no Brasil
A mineração deu origem a uma intensa competição entre brancos. Os
conflitos sócio-históricos entre grupo dos bandeirantes que queriam o
direito de exploração total do ouro e os grupos de aventureiros
portugueses, bem como migrantes de origem europeia do norte
brasileiro, grosseiramente chamados de emboabas. A organização
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econômica de São Paulo passa a entender o sujeito africano como peça
de lucro diante as necessidades de exploração das colônias. Vindos de
regiões largamente conhecidas pela mineração, o sujeito negro tinha
mais potencial em sua formação como extrator de minério. São Paulo
passa a funcionar como grande sítio político e econômico de comércio e
escambo entre ouro e sujeitos africanos ou de pele preta.
(FERNANDES,1978, p. 141)

Os sujeitos negros, observados como instrumento de enriquecimento econômico de um
grupo explorador, eram reduzidos a uma condição biologizante e inferior, cujos
predicados estavam orientados ao servilismo e ao domínio econômico. A idéia de raça,
especialmente, quando se trata da redução da identidade dos sujeitos negros,
engendrava-se na mentalidade, justificando as violências econômicas geradas no
processo de colonização, exploração e produção agrícola brasileiro. A palavra raça
passou em nosso contexto a se referir a grupos sociais, diferente de seu uso mais
antiquado, quando se referia à origem familiar e nada tinha a ver com a cor de pele,
propriamente (HOFBAUER, 2006).
É no século XVIII que a ideia de raça vigora como característica intrínseca aos povos e,
em específico, justifica domínio de uns sobre os outros. O antropólogo Hofbauer (2006),
aponta que é o biólogo Carl Lineu (1707-1778), quem primeiro classificou os seres
humanos por raça, com base em um critério de cor da pele firmemente estabelecido
Lineu subdivide o grupo homo em quatro categorias, juntado-lhes quatro
grupos misteriosos (pouco definidos pelo autor), denominados ferus e
monstrosos: (1) Europaeus albus: engenhoso, inventivo; branco,
sanguíneo. É governado por leis. (2) Americanus rufus: contente com
sua sorte, amante da liberdade; moreno, irascível. É governado pelos
costumes. (3) Asiaticus luridus: orgulhoso, avaro; amarelado,
melancólico. É governado pela opinião. (4) Afer niger: astuto,
preguiçoso, negligente, negro, fleumático. É governado pela vontade
arbitrárias de seus senhores. (HOFBAUER 2006, p. 104)

A ideia de raça no século XVIII opôs dois grupos, pelo menos, distintos no modelo de
globalização que já propunha à época; a distinção por colônia e metrópole, ou
colonizador e colonizado, era apoiado pela noção de que os povos de tez negra eram
afeitos ao governo de seus senhores, portanto, assimilá-los deixava de ser uma
atividade de dominação e passava a ser uma atividade filantrópica, pois a assimilação
seria uma maneira de educação dos sujeitos negros.
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[...]a missão colonizadora, esse peso e essa responsabilidade que a
sociedade colonial deveria assumir a fim de tirar os negros da condição
de selvagens, poupando-os do longo caminho percorrido pelos
ocidentais. Uma vez civilizados, os negros seriam assimilados aos povos
europeus considerados superiores, ou seja, tornar-se-iam iguais aos
brancos. Acrescentaram-se ao discurso legalizador da missão
civilizadora outras tentativas, no sentido de reduzir o negro ontológica,
epistemológica e teologicamente. Para isso, duas afirmações tornaramse axiomas indiscutíveis: uma relativa à superioridade dos brancos
dogmaticamente confirmada, outra à inferioridade congênita dos negros.
(MUNANGA,1988, p.10)

Ser branco, nesta senda, era uma condição humana normatizada, enquanto aos
sujeitos negros, cabia a explicação científica, a justificativa fenomenológica, quer pelo
clima, quer pela alimentação. Mesmo os pensadores iluministas do século XVIII, que
eram inspiração para os republicanos no Brasil, trataram os sujeitos negros com base
em uma ideia racial de inferiorização. Pautados no pensamento de que a Europa e seu
modelo econômico era um passo cultural dos brancos, os sujeitos negros que,
sabidamente, vinham de regiões com economias diferentes, foram tratados como
animais em estágio evolutivo inferior ao europeu.
Muitas pesquisas do século XVIII defendiam que a escravidão, portanto, não seria
benéfica apenas aos sujeitos brancos, que gozavam dos trabalhos forçados; também
era boa aos sujeitos negros que, perto do avanço do que era o axioma europeu,
também evoluíram. Libertar os sujeitos negros, dessa maneira, seria um erro tanto
econômico quanto social (PIMENTEL, 2010)
Por um lado, o engendramento do racismo justificava o domínio branco, por outro,
promovia, mais fortemente no século XIX, o que se pode configurar como
branqueamento da população negra, especialmente a brasileira,
[...] a ideologia escravagista tinha atingido, mas também a
disseminação, inclusive entre os “não-brancos”, de um ideal que hoje
chamamos “branqueamento”: um ideário historicamente construído (uma
“ideologia”, um “mito”) que funde status social elevado com “cor branca/
ou raça branca” e projeta ainda a possibilidade de transformação da cor
de pele, de “metamorfose” da cor (raça). Ao atuar como interpretação do
mundo (das relações sociais), esta construção ideológica foi
fundamental para a manutenção da ordem social. Chamar a atenção
para a cor de pele escura (ou “traços raciais negróides”) de alguém era
uma grave ofensa, sobretudo para aqueles que buscavam ascender
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socialmente. Enquanto as palavras “negro” e “preto” estavam
intrinsecamente associadas à vida escrava, a cor branca estava ligada
aos status “livre” (HOFBAUER, 2006, p.117)

O pensamento racista sofre interferência direta do tempo histórico ao qual se engendra
Embora o racismo que se estabilizou no Brasil seja fundado em uma orientação
reducionista do negro, de maneira geral, ela sofre interferência e altera-se para
corresponder às expectativas da sociedade em movimento. Desse modo, não é o
mesmo o racismo no século XV e do século XX; entretanto, eles compartilham os
mesmos fundamentos originais marcados em uma ideia generalista dos sujeitos negros.
No século XIX, de nascimento de Lima Barreto, o discurso abolicionista marcava-se
sobre a pretensão de expurgar os elementos do racismo no Brasil, baseando-se em
concepções liberais do mundo, incluindo o trabalho e os sujeitos que deveriam ser
libertados. É essa alteração do racismo dos séculos XIX e início do XX brasileiro que
passaremos a discutir.
1.4.2. Os negros da República: a identidade afro-brasileira no Rio de
Janeiro
A lei de abolição dos sujeitos negros tratados como escravos, no Brasil, sofreu
influências estrangeiras, para que o povo brasileiro estivesse a par com o povo do resto
do mundo, especificamente, no que tange ao modelo econômico liberal, que fora molde
de nosso estandarte abolicionista. Além disso, a liberdade dos sujeitos negros era
associada à vinda de estrangeiros brancos, que pudessem ocupar seus postos de
trabalhos, especialmente na atividade agrícola, o que, tornaria o brasileiro um povo
branco, portanto, mais evoluído física, econômica e culturalmente,
Desde o início, as idéias em favor da abolição convergiam em alguns
pontos importantes: entendia-se agora que a escravidão era algo
igualmente contra as bases da “Religião” (cristã) e a “Razão” (iluminista).
Rejeitava-se a idéia de um fim imediato da escravidão, pois era grande a
preocupação com a continuidade da produção agrícola. Ligava-se a
idéia da diminuição da população escrava a um projeto de incentivo à
imigração, de preferência europeia: os imigrantes brancos deveriam
substituir os escravos negros nas plantações e posteriormente acelerar
o processo de implantação das primeiras indústrias nos centros urbanos
do país. (HOFBAUER, 2006, p. 180)
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O racismo à brasileira se pauta numa noção de progresso, crescimento, associado a
uma ideia de branquitude, fomento de uma atividade econômica efervescente,
culturalmente mais rica do que a produzidas no Brasil, sobretudo, por negras e negros.
Além disso, um cromatismo despontava sua presença; quanto mais características
negróides um sujeito tivesse, mais alvo do racismo esse sujeito era. Assim, passa a
existir uma cartela de cores, capaz identificar os sujeitos negros brasileiros; moreno
claro e escuro, mulato, moreninho, escurinho, pardo identificam tipos variados de
sujeitos, que se miscigenaram no contexto brasileiro, tal e qual a família de Lima
Barreto.
Como os sujeitos negros foram reduzidos, ontologicamente, à cor da pele, o mulato
estava em uma espécie de limbo do colorismo. Esse “limbo”, ele próprio, era uma
tentativa de branqueamento dos sujeitos negros, que tinham a identidade histórica
apagada e atenuada por uma identidade circunscrita apenas à relação de cor da filiação
própria, ou seja, apenas ao racismo.
Situado no meio do caminho entre a casa grande e a senzala, o mulato
prestou serviços importantes à classe dominante; durante a escravidão
ele foi capitão-de-mato, feitor, usado noutras tarefas de confiança dos
senhores, e, mais recentemente, o erigiram como um símbolo da nossa
"democracia racial". Nele se concentraram as esperanças de conjurar a
"ameaça racial" representada pelos africanos. E estabelecendo o tipo
mulato como o primeiro degrau na escada da branquificação sistemática
do povo brasileiro, ele é o marco que assinala o início da liquidação da
raça negra no Brasil. Porém, a despeito de qualquer vantagem de status
social como ponte étnica destinada à salvação da raça ariana, a posição
do mulato essencialmente se equivale àquela do negro: ambos vítimas
de igual desprezo, idêntico preconceito e discriminação, cercado pelo
mesmo desdém da sociedade brasileira institucionalmente branca.
(NASCIMENTO, 1978, p. 69).

O “mulato”, sujeito negro miscigenado, logrou as mazelas do racismo, se não com a
mesma intensidade - se é que se pode medir a intensidade da perversão racista -, com
os mesmos fatores discriminatórios circunscritos na história. O racismo estava e está
dado como a verdade justificadora de toda uma gama de discursos, que se engendram
pela discriminação dos sujeitos negros na história brasileira. Ela fomentou a
constituição de um espaço que é o de propulsão: não é exatamente o caminho, pois o

31
caminho são os discursos constituintes, mas é veículo que propulsiona sua energia
neste caminho.
A estrutura racista, pela qual a sociedade brasileira se constituiu, impõe contradições;
os abolicionistas do século XIX, contemporâneos ao nascimento de Lima Barreto,
justificavam a liberdade dos sujeitos negros, sem nunca questionar a ideia de raça que
os recobria. A naturalização da ideia de raça foi deliberada de modo que o mito de uma
democracia racial passa a existir e com ele a falácia de que não há o racismo brasileiro,
pois a identidade étnica brasileira não poderia ser definida.
Aqueles que se entendiam como “progressistas” pregavam um Estado
liberal, mas recorriam também a idéias raciais biologizadas e
concepções evolucionistas. À primeira vista, parecia haver mais
incompatibilidade entre liberalismo e “modelos evolucionistas” e “raciais”
do que uma possibilidade de aproximar esses dois anseios. Vimos que,
ao longo do século XIX, o critério mais poderoso de inclusão e exclusão
(raça) sofreu redefinições e foi objeto de constantes discussões entre os
intelectuais. A idéia de raça em si, no entanto, não foi posta em questão.
Assim, era perfeitamente possível, no final do século XIX, assumir um
“discurso racial” sem abrir mão totalmente de conteúdos mais antigos do
conceito [...] (HOFBAUER, 2006:198)

No século XX, início de nossa República, onde o “sonho abolicionista” se instalava, o
racismo era também atualizado; no entanto, mantinha as bases que havia constituído a
identidade negra por meio de opressão. Sob o jugo da “democracia racial” estabelecida
no Brasil, era evidente que o melhor era ser branco. E a branquitude vinha na função de
uma espécie, além da física, de genocídio negro
Devemos compreender "democracia racial" como significando a
metáfora perfeita para designar o racismo estilo brasileiro: não tão óbvio
como o racismo dos Estados Unidos e nem legalizado qual o apartheid
da África do Sul, mas eficazmente institucionalizado nos níveis oficiais
de governo assim como difuso no tecido social, psicológico, econômico,
político e cultural da sociedade do país. Da classificação grosseira dos
negros como selvagens e inferiores, ao enaltecimento das virtudes da
mistura de sangue como tentativa de erradicação da "mancha negra"; da
operatividade do "sincretismo" religioso; à abolição legal da questão
negra através da Lei de Segurança Nacional e da omissão censitáriamanipulando todos esses métodos e recursos - a história não oficial do
Brasil registra o longo e antigo genocídio que se vem perpetrando contra
o afro-brasileiro. Monstruosa máquina ironicamente designada
"democracia racial" que só concede aos negros um único "privilégio":
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aquele de se tornarem brancos, por dentro e por fora (NASCIMENTO,
1978, p. 93).

A primeira crítica à democracia racial acontece em 1953, quando Costa Pinto critica
pela primeira vez a tese da democracia racial no Brasil em um trabalho,

que punha à

prova o processo de industrialização brasileiro com o ingresso dos sujeitos negros nas
camadas mais abastadas da sociedade brasileira.
Todos os processos de branqueamento, no entanto, surtiram um movimento de
resistência, como apontou Bosi (2002), sobretudo, nas artes. Lima Barreto, tal e qual
Cruz e Souza, são exemplos de sujeitos negros brasileiros, que resistiram ao processo
hegemônico racista. O processo de retomada da própria identidade é, ao mesmo
tempo, um projeto de existir em um mundo que não tolerava a própria existência.
A sociedade carioca do início do século XX enxergava a cor da pele como marcador do
sujeito e dos espaços que ele podia e não podia pertencer. Romper com a lógica social
era única saída que um escritor negro tinha nessas condições. E foi o que Lima Barreto
fez.
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CAPÍTULO II
IDENTIDADE SOCIAL, IDENTIDADE DISCURSIVA, ESTIGMA E RELATO DE SI
Este capítulo discute a noção de identidade a partir de um panorama interdisciplinar
dentro das Ciências Humanas. O capítulo está dividido em sete seções. As duas
primeiras associam, parcialmente, os estudos de identidade sobre o arcabouço teóricometodológico da AD. A terceira seção discute a noção de identidade com base no ponto
de vista exterior ao arcabouço da AD, justificando a necessidade da noção para os
estudos linguísticos. A quarta seção propõe entender os mecanismos discursivos pelos
quais a presença da identidade pode ser elementar na produção de efeitos de sentido.
A quinta e a sexta seções apontam duas questões metodológicas de análise, capazes
de fundamentar parte da análise de nossa tese. A sétima sessão discute a noção de
posicionamento, elemento-chave para a produção de uma análise do discurso baseada
no eixo identitário.
A concepção mais simples sobre identidade nasce da intenção de classificar e definir
uma existência. Nesse sentido, a identidade seria uma característica individual,
desatrelada da sociedade que a abarca. Os sujeitos têm a sensação de que a própria
identidade é incomparável e que a história pessoal, o que é verdade, testemunha em
favor da identidade individual e singularizada.
Mesmo concordando que cada sujeito tem uma história, o que reúne argumentos para
entender a identidade como individual, não se pode obliterar o fato de que a identidade
define um sujeito em relação a outros sujeitos, portanto, para entender identidade é
necessário entender grupos. Desse modo, podemos falar em uma sequência de
elementos que definem o que um sujeito é e, por conseguinte, o que ele não é
comparado a outros sujeitos. Essas inúmeras possibilidades de comparação entre
sujeitos podem ser tensionadas até o alcance de um sujeito único, mas não podem
pular etapas antes de entender que o sujeito está associado a variados grupos e
manifestações sócio-históricas e culturais capazes de produzir características que
sozinhas podem marcar a identidade de um grupo.
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Ao observar um sujeito, somos capazes de entendê-lo, pelas marcas que tem
significado na memória coletiva. Quer sejam físicos ou biológicos, quer simbólicos ou
enunciativos, a existência de um sujeito exige marcas que o localizam em um tempo,
em um espaço, identificando os lugares de onde o sujeito é, e de onde ele não é. Estas
características induzem uma forma de se relacionar com o outro e, além disso, fazemnos entender quem é o outro e qual lugar social ele ocupa.
Embora não seja raro pensar que o estudo da identidade seja uma forma de alcançar
uma gênese do sujeito, esse estudo revela mais características coletivas do que
individuais; como a identidade de um povo, de um grupo, de um gênero, de uma etnia.
A identidade é mais do que um símbolo individual, mas das características que um
sujeito revela em si e que, na verdade, fazem com que ele pertença a um grupo.
O estudo da identidade é mais do que responder “quem é o sujeito?”. Pode responder
também qual é a posição dos sujeitos: homem, mulher, branco, negro, cristão,
protestante etc., características que definem o espaço social que cada sujeito possui.
Pela observação da identidade também se pode entender o espaço que não é ocupado
por um sujeito com determinada identidade. É sabido que sujeitos com identidade de
homens não têm direito à fala em comunidades orientadas pela essência feminista, por
exemplo. As condições sócio-históricas e culturais que definem a identidade, também
definem o seu lugar de circulação e aceitação.
Visto que o espaço enunciativo pode restringir o acesso, é curioso o fato de que
algumas identidades resistem às restrições: o discurso de Lima Barreto, por exemplo,
se constitui como de um intelectual negro em meio ao consenso da eugenia racial.
Os espaços entendidos como zonas de pertencimento a determinados grupos
identitários, desse modo, dão subsídios para entender que determinadas identidades se
associam a determinados lugares como pertencentes. Por meio da lógica da
“alteridade” podemos supor identidades excluídas desses espaços, e essas formas de
rejeição também ocupam, hoje, a atenção de pesquisas relacionadas à identidade.
Cada identidade, assim, pressupõe um espaço para sua circulação e significação de si.
Considerando que os discursos emergem de um espaço de trocas simbólicas apoiadas
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às condições sócio-históricas e culturais de uma comunidade, está dada a associação
entre as noções de identidade e de discurso.
Assim, mais do que uma relação com o sujeito, a noção de identidade necessita de uma
estabilidade com as condições sócio-históricas e culturais de produção de uma
enunciação, pois é na enunciação, e pelo seu plano simbólico, que um sujeito constitui
a própria imagem, de maneira a dizer quem ele é no espaço em que ocupa ou que não
pode ocupar.
Ao tratar do plano discursivo-enunciativo, a ideia de espaço precisa ser utilizada como
metáfora. Não estamos falando de um “lugar” geograficamente localizável, porém de
um espaço na zona discursiva, pelo qual os papéis de enunciador estão préestabelecidos pelas restrições do gênero de discurso.
Um sujeito que é homem, pai e cristão protestante, ao produzir um testemunho religioso
em uma igreja não dirá, a menos que isto interesse, que é adepto a qualquer time
futebolístico, mas a afirmação de que é pai e, sobretudo, arrogar a fé cristã colaborará
com os pressupostos de um testemunho religioso, com o direito à fala em um espaço
religioso. O gênero “testemunho” exige um papel de enunciador que corrobora com os
valores morais e éticos da construção enunciativo-discursiva religiosa cristã protestante.
O discurso, em sua engrenagem enunciativa, comporta dados identitários que importam
para a produção dos próprios efeitos de sentido. No exemplo mencionado no parágrafo
anterior, se o enunciador dissesse que é adepto de determinado clube de futebol, essa
informação teria de ser, de algum modo, justificada no/pelo discurso, porque a
identidade esperada e pré-constituída pelo gênero não seria automaticamente
confirmada no discurso.
Costumeiramente, os estudos sobre identidade têm dois pontos de partida. O primeiro é
a observação sobre identidade que, de certa forma, não têm direitos civis garantidos em
determinado contexto, como por exemplo, a identidade das mulheres, a identidade dos
homossexuais, a identidade dos negros. O segundo são os estudos em que a
identidade passa por um momento de crise, por exemplo, a crise econômica ocidental
da década de 2000, que incidiu sobre a identidade do europeu. Entretanto, não é
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apenas pelo plano social e histórico que uma identidade pode ser observada, mas,
também, a partir da observação do plano enunciativo-discursivo, uma vez que esse
plano corrobora para a constituição de sujeitos e de espaços de enunciação destes
sujeitos.
É no plano discursivo-enunciativo que se apresenta uma noção de espaço que é
ultrapassada pelo regime de lugar geográfico, para um tópos, ou topoi: um lugar de
dizer. Considerando que nenhum enunciado se configura além de um espaço de prédeterminação, como supõe Maingueneau (2015), passaremos a observar em que
medida esse espaço pressiona as identidades e vice-versa, na produção de efeitos de
sentido de um discurso. Ainda, considerando que os discursos, eles próprios, instituem
lugares de fala, como é constituída uma identidade que não corresponde a um lugar de
fala pré-determinado pelo discurso .
Foi comum, nos primórdios da AD, entender que os sujeitos eram pressionados a
aceitar um espaço único, sem o qual não haveria possibilidade de constituição de um
lugar de fala. No entanto, a AD da atualidade pensa que os sujeitos constituem a
própria imagem e podem, eles próprios, dizer qual é a identidade que melhor lhes
representa por meio da negociação de efeitos de sentido permitida pela enunciação.
A relação de um sujeito com a identidade passa pelo exame das condições sóciohistóricas e culturais de produção do discurso que formula um papel identitário para
cada sujeito. Desse modo, iniciaremos discutindo a identidade pré-determinada e
depois os traços discursivos, que mostram como um sujeito avança na produção de si
mesmo.
Introduziremos, a seguir, a discussão sobre identidade por meio do plano social em
que ela se assume: só podemos pensar em identidade por um quadro relacional entre o
mesmo e o outro. Depois, entenderemos que identidade se mostra em um regime
bifurcado, entre uma identidade pré-estabelecida sócio-historicamente, o que
chamaremos de identidade social e uma identidade construída pelo enunciador, a
identidade discursiva. Ainda neste capítulo, discutiremos características da identidade
que se incorporam à enunciação de maneira a estigmatizar os sujeitos; essas
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características estão associadas à identidade discursiva e, às vezes, fazem ceder o
direito à fala de um sujeito, que passa a ser configurado por meio de um regime muito
severo de restrições. Por último, diremos da constituição de uma imagem de sujeito na
enunciação, sobretudo, na literária, para evocar as noções de paratopia, cenas da
enunciação e ethos discursivo.
A identidade tem sempre uma configuração complexa, dadas às circunstâncias das
características físicas do sujeito, elevadas a um plano significativo e às circunstâncias
do plano espacial comunicativo: quem eu sou nesse grupo, e dadas às circunstâncias
enunciativas do sujeito: nesse grupo eu digo isso dessa maneira, porque eu quero ser
percebido deste modo.
2.1. O sujeito fragmentado: a identidade e sua relação com discurso
Nessa seção, discutiremos a noção de identidade a partir dos pressupostos
interdisciplinares selecionados. A identidade passa pelo entendimento de que o sujeito
se associa a grupos e, desse modo, pode ser identificado na sua relação com outros
sujeitos de maneira que toda identidade pressupõe uma alteridade. Ainda, os estudos
sobre identidade entendem, na atualidade, um sujeito fragmentado; fato que
impossibilita o entendimento da identidade no singular. Além disso, é comum
observarmos que grupos considerados minoritários, a partir do empoderamento
causado por discussões identitárias, ocuparam lugar de destaque no campo científico
no Brasil.
A noção de identidade, ora muito, ora pouco, se associa à noção de sujeito ou de
indivíduo. Essa associação vem do senso prático de que a palavra identidade tem o
mesmo étimo de “identificação”, fato que justificaria entender que estudar a identidade
seria o mesmo que estudar como os indivíduos são identificáveis. A prática, no entanto,
revela-nos mais do que isso, pois a própria noção de sujeito, como esclareceu Hall
(2006) sofreu alterações ao longo do tempo. Modernamente, segundo antropólogo
jamaicano, se entende que o sujeito previamente vivido como tendo uma identidade

38
unificada e estável está se tornando fragmentado; composto não de uma, mas de várias
identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas (HALL, 2011a, p. 12).
Hoje, não é mais comum pressupor que para cada sujeito haverá uma única identidade,
indissociável, idiossincrática. Ao contrário, pela globalização e extremo contato cultural,
passamos a entender a identidade como um revestimento sócio-histórico e espacial,
pois o sujeito assume identidades diferentes, em diferentes momentos, identidades que
não estão unificadas pelo poder de um “eu” coerente (HALL, 2011a, p.13).
Antes, a identidade era compreendida como traço inerente de um sujeito biológico.
Agora, a identidade é percebida por meio de traços que se constituem sócio-histórica e
culturalmente e que marcam um sujeito por meio de elementos significativos; esses
traços compõem as relações nas quais o sujeito participa.
Desse modo, a ideia de que temos uma identidade única é uma fantasia, visto que na
medida em que um sujeito se confronta com determinados espaços ele precisará se
assumir com diferentes identidades, pois são elas que são aceitas por esses espaços e,
inclusive, agem na exclusão de identidades que não correspondem às expectativas
daquele espaço.
Para Hall (2011), o deslocamento da noção de identidade única, para uma identidade
fragmentada pode ser melhor explicado a partir da observação de alguns eventos do
século XX. Em especial, o antropólogo sugere que o avanço do pensamento marxista, o
desenvolvimento das pautas feministas, os pressupostos teórico-metodológicos de
Saussure e as questões apresentadas por Foucault em seu trabalho, conduziram o
consenso de que o sujeito se constitui culturalmente e não biologicamente.
A identidade, assim, assume a ideia de pertencimento. É comum dizer que a
“identidade de fulano é tal”; essa fala revela que a identidade assume um papel de
âncora social de um grupo que existe de determinada maneira. A consequência não
planejada de instaurar uma identidade é que, na em medida que o enunciador instaura
um “eu”, como ensina Benveniste (1989), instaura imediatamente um “tu”,
Enquanto realização individual, a enunciação pode se definir, em relação
à língua, como um processo de apropriação. O locutor se apropria do
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aparelho formal da língua e enuncia sua posição de locutor por meio de
índices específicos, de um lado, e por meio de procedimentos
acessórios de outro.
Mas imediatamente, desde que ele se declara locutor e assume a
língua, ele implanta o outro diante de si, qualquer que seja o grau de
presença que ele atribua a este outro. Toda enunciação é explícita ou
implicitamente, uma alocução, ela postula um alocutário. (BENVENISTE,
1989, p. 84)

Proporcionalmente, ao delinear uma identidade, ou manifestação de um elemento
identitário, estamos delineando o seu oposto. O dado oposto à identidade é o que se
convencionou chamar de alteridade. Ao dizer, por exemplo, que o elemento identitário
de determinado grupo é a extrema violência, estamos, de maneira não declarada,
dizendo que há grupo, cuja manifestação identitária não se estabiliza pela violência,
são, portanto, pacíficos.
A identidade é a tomada de consciência de si e, consequentemente, a alteridade é a
tomada de consciência do outro
É somente ao perceber o outro como diferente, que pode nascer, no
sujeito, sua consciência identitária. A percepção da diferença do outro
constitui de início a prova de sua própria identidade, que passa então a
“ser o que não é o outro”. A partir daí, a consciência de si mesmo existe
na proporção da consciência que se tem da existência do outro. Quanto
mais forte é a consciência do outro, mais fortemente se constrói a sua
própria consciência identitária. É o que se chama de princípio de
alteridade. (CHARAUDEAU, 2009, p. 309 ênfase do autor)

Tomar consciência de si e do outro, no entanto, exibe um movimento de crise. Bauman
(2005) aponta que o entendimento do “diferente de mim” denota momentos de crise
identitária, ou que seria exemplificado pela seguinte reflexão: “ há um modo de existir
que não é o meu”. Por sua vez, Charaudeau (2009) menciona que essa crise avança
para dois movimentos diante da alteridade: de atração e de rejeição.
Quanto à atração está o questionamento “ por que existe alguém diferente de mim?”. A
resolução dessa pergunta, além da curiosidade, estimula a observação do outro por
meio da premissa de que é o outro que precisa ser explicado. Afinal, só o “eu” é
possível em todas as manifestações.
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Quanto à rejeição está a ameaça que o outro representa. Como exemplo, poderíamos
mencionar a questão “será que a maneira de existir do outro é melhor do que a
minha?”.

Esse movimento de rejeição acerca do outro se manifesta pela

deslegitimação do outro para a legitimação de si. Nesse sentido, o outro ameaça a
existência do “eu”, esse, por sua vez, tende a negar o direito de existir do outro como
forma de proteção.
A globalização agravou as tensões de identidade e alteridade (Hall, 2011a). O processo
de imigração e ostensivo contato cultural, além da fragmentação do sujeito mencionado,
ainda nesta seção, promoveram o entendimento de que a identidade é um dado que se
constitui no âmbito dos significados.
Ao nos depararmos com a definição de uma identidade, estamos nos deparando com a
narrativa significativa sobre um grupo, por meio da compreensão de que esse grupo
existe de uma maneira e não de outra. Essa narrativa de um grupo instaura os
elementos necessários para entendê-lo dentro de um quadro hermenêutico; no entanto,
esse quadro hermenêutico do mesmo também instaura o quadro hermenêutico do
outro.
A noção de identidade, desse modo, ingressa por um caminho irremediável de construir
o Eu e o Outro por meio de processo que é, na mesma medida, resultado de uma
organização histórica, cultural e enunciativa. Assim, a noção de identidade atual se
desatrela do registro marcado apenas no sujeito, mas se complexifica na direção de um
sujeito sócio-histórico culturalmente contextualizado. Estamos associando a noção de
identidade a um modelo que se liga determinado espaço, cujos limites definem a
identidade aceita e, por conseguinte, seu outro.
A identidade não está apenas associada ao sujeito, como se pensou anteriormente,
mas, também ao espaço. Podemos dizer que a identidade é a fusão entre sujeito e
espaço sócio-histórico culturalmente constituído. Desse jeito, a identidade seria uma
ponte entre um sujeito e o espaço, ponto de ligação que dá ao sujeito o revestimento
sócio-histórico-cultural e que garante ao espaço um enunciador proficiente, que tem o
direito de dizer o que diz.
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Há dois elementos, neste ponto, que precisam ser explicados melhor, o de sujeito e o
de espaço. Lacan (2008) trata o sujeito como uma categoria da análise; para o autor, o
sujeito lida com sua própria incompletude que é, de certo modo, preenchida por fatores
significativos. O sujeito é aquele que se assume em um discurso, dotado de um papel e
de um posicionamento; ele aglutina e potencializa os significados da identidade e,
assim, é aquele cuja expressão é entendida como enunciação.
Além disso, ao se marcar como enunciador, o sujeito constitui a própria imagem e
reflete por meio da própria identidade que assume, constituindo um jogo enunciativo
que permite reforçar elementos da própria identidade, ou omiti-los.
Ao mencionarmos espaço, estamos constituindo o lugar de onde o sujeito enuncia.
Esse espaço é também geográfico; no entanto, ele não está limitado às restrições do
geográfico, mas às condições enunciativas que um sujeito tem para enunciar. Essas
condições são o que se pode chamar de condições sócio-históricas e culturais de um
discurso, o que tratamos, neste trabalho, como os elementos que podem ser percebidos
por meio da observação de um discurso enquanto evento sócio-histórico-enunciativo.
As condições sócio-históricas e culturais de um discurso denotam elementos
embreados em um discurso: “onde” e “quando”. Tais elementos são limitadores dos
discursos e pressupõem uma identidade. Por exemplo, podemos falar de um espaço
que é o religioso, ou, ainda, o que é uma conversa informal dentro de uma igreja. As
condições sócio-históricas e culturais de um discurso são, sem equívoco, as condições
sócio-históricas e culturais de uma identidade, que se assume e que é assumida em um
discurso.
A relação simbiótica da identidade com o lugar de enunciação revela que as
identidades estão automaticamente relacionadas às questões enunciativas, contudo,
elas não são meramente enunciativas, pois se constituem por elementos que são
históricos e culturais. Podemos entender, assim, que a identidade se orienta por meio
de regimes complementares. De um lado, estão os dados históricos e culturais que
podem ser associados a determinados sujeitos. De outro lado, estão dados discursivos
que são relacionados àqueles dados históricos e culturais.
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2.2. O plano discursivo na identidade: identidade sócio -discursiva
Introduzimos a noção de que a identidade é um elemento que não está estabilizado
apenas no sujeito, mas na imbricação do sujeito com as condições sócio-históricas dos
discursos. Nessa seção, ampliaremos este pressuposto com base na noção de
identidade proposta por Charaudeau (2008, 2009, 2015) de identidade social e
identidade discursiva, de modo a entender que os regimes de identidade são oriundos
da imbricação entre o elementos discursivos manifestos por meio da enunciação.
Embora seja próprio dos estudos sociais a preocupação com a noção de identidade,
Charaudeau (2009) concebe, como sugere a Psicanálise lacaniana, que é pela/na
enunciação que o sujeito se reveste sócio-histórica e culturalmente. A constituição do
sujeito se dá no embate entre ele e o campo simbólico, histórico, social. É inequívoco,
assim, pensar que os estudos da linguagem “e, mais particularmente, a análise do
discurso – ocupam um lugar importante, pois a linguagem está no cerne da construção,
tanto individual quanto coletiva, do sujeito” (CHARAUDEAU, 2015 p. 13).
Charaudeau (2015) sinaliza, também, que a identidade pode ser observada pela ótica
da AD, primeiramente porque as Ciências Sociais não desconsideram os estudos
linguageiros para efetuar valor sobre a noção de identidade. Depois, porque o sujeito é
o principal responsável na fundação de si mesmo. Charaudeau continua enfatizando
que a AD pode contribuir com o estudo da identidade, especialmente porque é sob três
domínios que ilustram a presença da linguagem na constituição do sujeito.
•
o domínio da socialização dos indivíduos, na medida em que é
através da linguagem que se instaura a relação de si com o outro e que
se cria o elo social;
•
o domínio do pensamento, na medida em que é pela/através da
linguagem que conceituamos, isto é, que extraímos o mundo de sua
realidade empírica para fazê-lo significar;
•
o domínio dos valores, na medida em que estes precisam ser
ditos para existir; é dessa forma que os atos de linguagem que os
veiculam dão sentido à nossa ação (CHARAUDEAU, 2015, p. 13).
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O sujeito reconhece a si mesmo e o seu entorno por meio dos significados dados pela
ordem da linguagem, fato que coloca a AD como disciplina capaz de explicar os
fenômenos identitários. Em acordo com o proposto por Hall (2011) acerca da
fragmentação do sujeito, Charaudeau (2015) entende que a identidade é elemento
sócio-histórico-discursivo, ou seja, embora não se possa tomar a palavra senão
ancorada em uma identidade, não podemos pensar que cada sujeito tem uma, mas
várias identidades; essas não têm, exatamente, gênese no sujeito, mas na imbricação
dele com as condições sócio-históricas e culturais de produção de um discurso.
Desse modo, a identidade se dá, no mínimo, em um regime baseado em traços de
identidade que são observados nas pistas oferecidas pelo sujeito na comparação com
outros sujeitos. Assim, quando um sujeito se apresenta ao mundo, tanto elementos
físicos, demandados simbolicamente, quanto o posicionamento do sujeito, trarão dados
desses traços identitários.
Pode-se dizer que a identidade obedece às expectativas da comparação de um sujeito
com outro sujeito, em todos os níveis que esta comparação pode ser tencionada;
podemos, por exemplo, comparar países. E, além disso, a identidade obedece às
expectativas da adjetivação; por outras palavras, podemos dizer que um sujeito tem a
identidade de pai e que essa identidade pode ser a de pai prestativo ou a de pai rígido.
O adjetivo, associado à identidade “pai”, também revela um traço identitário, da
performance do sujeito.
Contudo, os traços físicos dos sujeitos não podem ser ignorados no reconhecimento de
uma identidade. Um oriental no Brasil carrega elementos identitários que o localizam
diante de uma cultura e o estereotipam. Do mesmo modo, podemos falar de traços de
identidade de pessoa cisgênero7 homem ou mulher e da identidade negra, que marcam
os sujeitos por uma expectativa sócio-histórica-discursiva.
[...] a identidade do sujeito comunicante é compósita. Ela inclui dados
biológicos (“somos o que nosso corpo é”), dados psicossociais
atribuídos ao sujeito (“somos o que dizem que somos”), dados
construídos por nosso próprio comportamento (“somos o que
7

Termo empregado para se referir ao sujeito que se identifica em todos os aspectos com seu
gênero de nascença.
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pretendemos ser”). Entretanto, como, do ponto de vista da significação,
os dados biológicos adquirem as significações que os grupos sociais
lhes atribuem, pode-se reduzir estes componentes a dois: o que
chamaremos, por comodidade, de identidade social e o que
chamaremos de identidade discursiva (CHARAUDEAU, 2009, p. 03).

Entendemos, pois, a identidade social e a identidade discursiva como dois regimes de
identidade capazes de aglutinar traços identitários em um espaço que é ao mesmo
tempo social, histórico e discursivo. Social, porque estamos tratando das relações que
têm limite no campo dos grupos sociais, que se circunscrevem no limite das instituições
e das crenças. Históricos, porque este espaço obedece aos elementos significativos em
um tempo, sendo, desse modo, um elemento dêitico. Discursivo, porque é no limiar do
discursivo que o sujeito se impõe, marcando os traços identitários que melhor lhe
representam, consciente ou não dessa manifestação.
Ainda, identidade social e identidade discursiva são dois regimes distintos que confluem
no sujeito. Ainda assim, podemos dizer que a identidade social interferirá mais no
âmbito sócio-histórico, e que, portanto, a identidade discursiva interferirá no âmbito
discursivo-enunciativo.
2.2.1. A identidade social
No âmbito da identidade social estão os elementos sócio-históricos e culturais;
condicionados pela memória da coletividade em relação ao espaço que se demarca em
um lugar simbólico social e temporal. Assim, a identidade social precisa ser reconhecida
por outros como válida, como aquela que tem direito a ocupar determinado espaço
sócio-histórico-cultural demarcado.
Observar a identidade social exige a necessidade de observar também a relação do
sujeito com suas condições sócio-históricas, pois são essas condições que nortearão o
caminho do sujeito que toma a palavra em determinado espaço que se constitui pelas
veredas sociais e históricas.
Vê-se que a discussão acerca de identidade social está em torna da discussão sobre a
memória coletiva, porque é a memória sobre os espaços sociais que justifica a
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constituição das identidades, cujas vozes pertencem a esses espaços. E, além disso,
justificam na mesma medida o direito à fala que tais identidades têm nesses espaços.
Essa “memória” é evocada como uma forma de relacionamento acordada entre os
sujeitos, que definem os traços de identidade para cada espaço. Charaudeau (2015)
trata esta noção como “imaginários socioculturais”
Esse encontro de si com o outro se realiza não apenas por meio de
ações que os indivíduos praticam na vida em sociedade, mas também
por meio de seus julgamentos sobre a legitimidade dessas ações, de si
e dos outros, isto é, por meio de suas representações. Essas
representações evidenciam imaginários coletivos que são produzidos
pelos indivíduos que vivem em sociedade, imaginários esses que
manifestam, por sua vez, valores por eles compartilhados, nos quais
eles se reconhecem e que constituem sua memória identitária
(CHARAUDEAU, 2015, p. 21).

O tratamento por “imaginários socioculturais” definem os traços identitários que a
coletividade marca para os sujeitos em relação a sua posição sociocultural. Geralmente,
esses imaginários funcionam como elementos estereotipantes dos sujeitos e estão
relacionados a diversos traços que têm a capacidade de identificar, de maneira
estereotipada, um sujeito em determinada situação.
Evidentemente, estes imaginários socioculturais têm caráter diverso; no entanto,
Charaudeau (2015) destaca três em específico: os imaginários antropológicos, os
imaginários de crença e os imaginários socioinstitucionais. Cada um desses tipos de
imaginários socioculturais nos permite pensar em uma maneira de entender a
constituição dos traços identitários sociais de um sujeito ou grupo.
Assim, o que se propõe pensar é que uma identidade social está submetida à relação
dada por imaginários socioculturais. No caso dos imaginários antropológicos, estão os
traços identitários de sujeitos que vivem em um grupo e que têm um comportamento
marcado em uma memória coletiva. Esses imaginários podem ser desdobrados em
uma série de segmentos: imaginário relacionado ao espaço (como o sujeito ou os
grupos representam a si mesmos e o próprio espaço que ocupam e, ainda, como se
orientam); os imaginários relacionados ao tempo (denotam como os sujeitos ou grupos
se relacionam diante do passado, presente e futuro); os imaginários relacionados ao
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corpo ( como os sujeitos entendem a relação do próprio corpo com outros corpos); os
imaginários ligados às relações sociais (como os sujeitos entendem que devem
acontecer as próprias relações sociais).
No caso dos imaginários de crença, estão os traços identitários institucionais que são
transmitidos por inculcação nos sujeitos e grupos. Quanto a esses imaginários
desdobram-se em: os imaginários relacionados à história e à linhagem (a narrativa
histórica que justifica o estado histórico de um povo, desde a sua constituição como
estado, nação até os símbolos nacionais); e os imaginários relacionados às crenças
religiosas (a constituição de valores morais sobre comportamento).
No caso dos imaginários socioinstitucionais está o entrecruzamento entre as práticas
das instituições que se marcam como práticas do próprio sujeito, por conseguinte do
grupo. Esses imaginários se estabelecem por meio dessas práticas, que estão, ao
mesmo tempo, representadas institucionalmente e no comportamento dos grupos como
o reflexo de um espelho. Neste tipo de imaginário, encontra-se, de certo modo, o
sentimento de um sujeito a determinado grupo identitário.
Na convergência dos imaginários se constitui uma noção de identidade baseada em
uma completude. Tal completude está ancorada na dissociação da identidade com as
questões da memória que é, em certa medida, imposta aos sujeitos como uma narrativa
sobre si mesmos. Charaudeau menciona que esses regimes de imaginários são
indissociáveis e interferem uns nos outros; podemos dizer, por exemplo, que todos os
imaginários são de crença.
O que não podemos perder de vista é o fato de que os imaginários socioculturais
estabilizam regimes de memória que, de uma maneira ou de outra, justificam uma
identidade coletiva. Essa identidade legitima o direito que alguém possui para ocupar o
lugar que ocupa. É a posse, a propriedade de um espaço socioculturalmente erigido
que dá aos sujeitos uma identidade social reconhecida por si e pelos outros.
A identidade social (a rigor, psicossocial, pois está impregnada de traços
psicológicos) é, pois, algo “atribuído-reconhecido”, um “pré-construído” :
em nome de um saber reconhecido institucionalmente, de um saberfazer reconhecido pela performance do indivíduo (experto), de uma
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posição de poder reconhecida por filiação (ser bem nascido) ou por
atribuição (ser eleito/ ser condecorado), de uma posição de testemunha
por ter vivido o acontecimento ou ter-se engajado (o militante/ o
combatente) (CHARAUDEAU, 2009, p. 312).

Grosso modo, podemos dizer que, quando se trata de identidade social, estamos
falando dos regimes de memória coletiva que temos sobre “alguém” em determinado
“lugar”. Esses regimes, os imaginários socioculturais, impõem traços identitários que
garantem que uma identidade pertença a tal e qual grupo, estado, cargo, pois, em
suma, suas características psicossociais evocam o merecimento do espaço ocupado.
Charaudeau (2009, p.312) ensina que a “a identidade social é determinada pela
situação de comunicação: ela deve responder à questão que o sujeito falante tem em
mente quando toma a palavra: “Estou aqui para dizer o quê, considerando o status e o
papel que me é conferido por esta situação?”. Desse modo, podemos entender que a
identidade social é uma marca sociocultural de uma memória, até certo ponto, imposta
à coletividade. Entretanto, este não é, como dissemos, o único regime identitário.
2.2.2. A identidade Discursiva
No âmbito da identidade discursiva estão os elementos identitários que são
performatizados por um sujeito em uma manifestação comunicativa. Se, de um lado,
temos uma identidade que está pré-constituída, do outro, há uma identidade que lida
com os efeitos do pré-construído de maneira a tensioná-los ou estressá-los em função
da necessidade dos efeitos de sentido do discurso e dos interesses do enunciador.
Esse último é o âmbito que discutiremos como identidade discursiva.
Assumir que a identidade discursiva é parte da construção da identidade de um sujeito
significa, em primeiro plano, deslocar a noção de identidade do plano das Ciências
Sociais e alocar a discussão ao plano enunciativo-discursivo, pois não há como
pressupor que exista uma identidade discursiva prévia, dado que é o discurso em plena
cena enunciativa que dará argumento para perceber a emersão de uma identidade
discursiva.
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Em segundo plano, significa entender que os sujeitos têm condição de alterar, insuflar,
omitir, obliterar, e transformar a identidade que é constituída no âmbito social. Por
outros termos, estamos dizendo que há uma ação do sujeito diante de uma identidade
que é constituída no âmbito social.
Estamos diante de um regime identitário que necessita do pré-estabelecido para, de
certo modo, confirmá-lo ou alterá-lo por meio de um sistema em que o agente é o
sujeito que enuncia e performatiza a si mesmo. Não podemos esquecer que essa
performatividade enunciativa depende da relação que eles estabelecem com outros
sujeitos, que, para Charaudeau (2009) pode acontecer por meio de duas estratégias;
de “credibilidade” e de “captação”.
A estratégia de credibilidade está ligada à forma com a qual uma identidade é
configurada de modo a que ela seja aceita como confiável e possa tomar a palavra no
espaço sociocultural em que está. Assim, essa estratégia define um regime de trocas
entre sujeitos que reitera que seu “lugar de fala”8 é merecido. Na produção dessa
estratégia de construção da identidade, o sujeito poderá assumir, segundo Charaudeau
(2009), três atitudes discursivas: a de neutralidade, a de distanciamento e a de
engajamento.
Quanto à credibilidade por neutralidade, estamos diante de uma atitude em que o
sujeito extrai de seu discurso as marcas de julgamento pessoal, de modo que, por meio
disso,

assume a identidade de neutro diante de um fato que acontece

independentemente do seu olhar. Esse tipo de atitude discursiva é própria dos que
assumem o traço identitário de uma testemunha, por exemplo.
Quanto à credibilidade por distanciamento, estamos diante da atitude em que um sujeito
assume frieza e distância afetiva quanto ao fato ou objeto observado. Esse é o tipo de
atitude discursiva comum em discursos científicos em que o sujeito enunciador marca
sua identidade como a de pesquisador, que não está diretamente envolvido com a

A expressão “lugar de fala” é atualmente utilizada como noção pela filosofia no Brasil. No
entanto, aqui, ela configura a constituição de uma identidade a partir de um ponto de vista
discursivo.
8
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narrativa do próprio objeto; é essa frieza que garante um dos traços identitários do
pesquisador.
Sobre a credibilidade por engajamento, estamos diante de uma atitude diametralmente
oposta à atitude de neutralidade. Nessa atitude, o sujeito admite o engajamento em um
posicionamento que assume, por esse engajamento, uma crença em uma verdade.
Essa crença se mistura com a noção de realidade, dando ao sujeito engajado a
representação de portador de uma verdade, que não pode ser contrariada. É, por meio
desse sistema, que o engajamento permite o direito à fala a uma identidade.
A estratégia de credibilidade, como se pode notar, revela uma relação entre enunciador
e co-enunciador que pressupõe pensar certa autoridade. Engajamento, neutralidade e
distanciamento são estratégias em que o enunciador forja o direito à palavra em uma
relação não recíproca, pois, caso a estratégia funcione, o co-enunciador perderá o
direito de questionar a identidade do enunciador.
Como dissemos, a credibilidade é apenas uma das configurações das atitudes de
identidade discursivas. Charaudeau (2009) também destaca a estratégia de captação,
cuja especificidade aponta uma relação nivelada entre o enunciador da própria
identidade e o co-enunciador.
Desse modo, a estratégia de capitalização surge, quando o enunciador não está em
uma relação de superioridade e autoridade. Essa estratégia assume, assim, duas
facetas. A primeira é a da persuasão (fazer com o que o outro concorde, recorrendo à
razão), e a segunda é a da sedução (fazer com que o outro adira, recorrendo à
emoção). Nesse âmbito, a estratégia de capitalização pode assumir-se, segundo
Charaudeau (2009), sob três atitudes.
A primeira é uma atitude polêmica, cuja estrutura está baseada na projeção de
possíveis argumentos do outro, no interior do discurso enunciado, de modo que esses
outros argumentos sejam dissipados ou “vencidos”. A segunda é uma atitude de
sedução, cuja estrutura está baseada na construção de um co-enunciador como um
herói beneficiário do discurso enunciado. Nesse ponto, o enunciador é evocado no
discurso como aquele que é capaz de reconhecer a identidade do enunciador e, por
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isso, imprescindível para a composição da enunciação. A terceira é a atitude de
dramatização, cuja estrutura está baseada em elementos sócio-historicamente
difundidos, que se relacionam com aspectos emocionais habilitados pela memória
coletiva.
A composição de uma identidade discursiva, mostra-nos Charaudeau (2009), está
associada às ações do sujeito falante, em nosso caso, o enunciador. É o enunciador
que assume o processo de intervenção sobre o co-enunciador e sobre o direito à fala
em determinado espaço. Este processo de intervenção, no entanto, não parte de um
zero identitário, mas das condições dadas pela identidade social.
Nesse sentido, o exame da identidade discursiva não desabilita a identidade social, ao
contrário, aquela evoca uma série de traços socioculturalmente construídos por essa
para recontextualizá-los. Por meio da recontextualização, em extremo processo
dialógico, podemos observar uma identidade dita do discurso.
[...] a identidade discursiva se constrói com base nos modos de tomada
da palavra, na organização enunciativa do discurso e na manipulação
dos imaginários sócio-discursivos. Ao contrário da identidade social, a
identidade discursiva é sempre algo “a construir- em construção”.
Resulta de escolhas do sujeito, mas leva em conta, evidentemente, os
fatores constituintes da identidade social. [...] constata-se que ora a
identidade discursiva reativa a identidade social , ora a mascara , ora a
desloca (CHARAUDEAU, 2009, p. 313).

Os regimes de identidade, social e discursiva, pressupõem que a identidade é, em
partes, estática e produzida por um quadro cristalizado na memória da coletividade.
Este quadro traz traços de identidade que, por si só, configuram o direito à fala de
alguns sujeitos.
No entanto, este quadro é alterado por meio de um movimento ativo dos sujeitos, que
atualizam a representação de si mesmos e, consequentemente, o próprio quadro em
um regime enunciativo-discursivo que garante o novo. Contudo, identidade social e
identidade discursiva são regimes identitários simbióticos e, no campo da linguagem,
devem ser observados como manifestações que produzem, ambas, efeitos de sentido.
Aliás, é em sua confluência que emergem os efeitos de sentido.
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Nesse sentido, é preciso especificar do que se trata esse quadro enunciativo que é, de
certo modo, previamente constituído. Para isso, usaremos a metáfora de Goffman
(1993, 2011 e 2012), para a produção de um palco, onde o sujeito tomaria um papel
identitário. Em outro pólo, aceitaremos a proposta de Judith Butler (2017) acerca do
relato de si, cujo entendimento nos leva a pensar em um sujeito que diz quem é
efetivamente, a partir deste quadro pré-determinado.
2.3. O papel identitário e sua reescrita: as veredas das contribuições de
Goffman, Butler e Bauman para o entendimento da identidade sócio discursiva
Do ponto de vista discursivo, a identidade é resultado do choque entre identidade social
e identidade discursiva. Essa noção de identidade, no entanto, necessita da
compreensão de que há um quadro semântico, cujos elementos compõem certo script
identitário. Toda enunciação pressupõe um papel pelo qual o sujeito enunciador decide,
consciente ou inconsciente, as regras de sua própria “encenação”. Contudo, não se
pode pensar que o sujeito enunciador tem autonomia completa sobre as regras, que
circundam o palco, onde a identidade é encenada; há limites que, às vezes, produzem
condições insalubres de pertencimento para o sujeito enunciador ao palco.
Os dados do corpo, do espaço e da enunciação são elementos que corroboram a
produção da identidade. Por isso, a noção de identidade social e discursiva, proposta
na seção anterior, parece dar conta do processo de construção da identidade. No
entanto, produzir o exame de como se configura esse “palco”, onde o sujeito assume
um papel identitário e definir os limites desse palco não podem ser desconsiderados no
exame da identidade. Se há um palco, é confortável entender que há limites, que só
podem ser rompidos, considerando que haverá consequências para essa ruptura.
É comum que se pense que há certa tirania no quadro, onde os possíveis papéis
identitários se encenam. No entanto, os quadros também são formulados pelos papéis
identitários, funcionando como uma construção mútua e simultânea entre quadro e
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identidade. Assim, a pergunta importante é “é o quadro que produz os papéis ou são os
papéis que produzem o quadro?”. A discussão é parte do que tenta desvelar Goffman.
2.3.1. Os palcos sociodiscursivos
É a partir do mote dado pelo resgate do étimo da palavra pessoa (persona), cujo
significado original quer dizer máscara, que o sociólogo, Goffman (1986 e 1989),
desenvolve a metáfora do palco para investigar o comportamento humano diante dos
problemas enfrentados na representação da identidade. Parece-nos, pois, conveniente
associar a composição do palco às noções apresentadas na seção anterior pela esteira
do pensamento de Charaudeau; pois, para esse
[...] a identidade não passa de uma ilusão. Como uma máscara que
seria mostrada ao outro (e a si mesmo), mas uma máscara que, se for
tirada, deixa ver uma outra máscara, depois outra, e outra ainda…
Talvez não sejamos nada mais do que uma sucessão de máscaras
(CHARAUDEAU, 2009, p. 325).

Esse pressuposto, permite-nos entender que identidade é, metaforicamente, um papel
encenado em um teatro. Esse papel não acontece aleatório ao palco, aliás, é o palco
que dá condições, para que o papel seja desenvolvido por quem, na verdade, é um
ator. Nesta seção, nosso escopo é o palco em sua produção sócio-historicamente
demarcada.
Ao se referir ao palco, somos levados a considerar um espaço estático onde apenas
uma representação é possível. Para Goffman (1993, p.124), no entanto, a metáfora do
palco necessita ser expandida,
Because the language of the theater has become deeply embedded in
the sociology from which this study derives, there is value in attempting
from the start to address the matter of the stage. There is value, too,
because all kinds of embarrassments are to be found. All the word is like
a stage, we do strut and fret our hour on it, and that is all the time we
have. But what's the stage like, and what are those figures that people it
?
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Ao considerar que “toda palavra é um palco”9, Goffman propõe pensar um sentido maior
para a construção desse palco. Assim, é correto pensar que, como foi mencionado a
partir de Hall, o sujeito será fragmentado em função de um papel social, que ocupará
em determinados contextos de comunicação.
De todo modo, está claro pensar que a composição do papel de atuação para o palco
está relacionada à comunicação e ao contexto do relacionamento. Afinal, é na presença
de outro que alguém sente a necessidade de se apresentar. Sem o outro, não há
motivo para que um eu se instaure.
As rotinas de relação social em ambientes estabelecidos nos permitem
um relacionamento com “outras pessoas” previstas sem atenção ou
reflexão particular. Então, quando um estranho nos é apresentado, os
primeiros aspectos nos permitem prever a sua categoria e os seus
atributos, a sua “identidade social” (GOFFMAN, 2011, p. 12)[...]

Em consonância com Charaudeau (2009, 2012), Goffman entende que os papéis dos
sujeitos são o que se pode chamar de identidade social. Ambos, assim, pensam que
identidade social se estabelece por meio de um “pré-construído”. Entretanto, enquanto
Charaudeau observará a identidade social por meio do sujeito, através dos imaginários
socioculturais; Goffman operará observando a identidade social como uma série de
preconcepções que são transformadas em expectativas e exigências apresentadas de
modo rigoroso, (Goffman, 2012)
Apresentam-se aqui duas premissas. A primeira opera no plano da comunicação em
que o sujeito enquadra a si mesmo e os outros em imaginários socioculturais. A
segunda premissa a ser exposta é a que entende que o sujeito não é o único
responsável pela condução dos imaginários socioculturais, mas, que divide essa
responsabilidade com os ambientes de interação.
Assim, os ambientes em que a interação acontece merecem ser observados como
indutores dos imaginários socioculturais, ou seja, da identidade social dos sujeitos.
Deste modo, os palcos em que os pressupostos de Goffman estão embasados, são
representados pelo universo possível em que um sujeito entra em contato com outro
9

Tradução nossa.
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sujeito e que, nessa via de contato, os papéis de sujeitos são automaticamente
instalados.
Nesse palco, que é um “ambiente de interação”, a máscara da identidade social pode
ser vestida e, de certo modo, o sujeito poderá executar a sua representação. Goffman
(2012) entende que a essa representação merece um nome que esteja de acordo com
a metáfora do palco, ou do cenário. Desse modo, ele menciona a noção de fachada,
Será conveniente denominar de fachada a parte do desempenho do
indivíduo que funciona regularmente de forma geral e fixa com o fim de
definir a situação para os que observam a representação. Fachada,
portanto, é o equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou
inconsciente empregado pelo indivíduo durante sua representação
(GOFFMAN, 2012, p. 29).

Parte da execução da fachada necessita do apoio de elementos, que estejam
estabilizados e que apontem qual é o papel a ser executado. Voltando ao teatro, é o
cenário aquele que norteia o desvelar da cena. O ator conduz a cena, mas ela só
acontece porque há um cenário.
Primeiro, há o “cenário”, compreendendo a mobília, a decoração, a
disposição física e outros elementos do pano de fundo que vão constituir
o cenário e os suportes do palco para o desenrolar da ação humana
executada diante, dentro ou acima dele. O cenário tende a permanecer
na mesma posição, geograficamente falando, de modo que aqueles que
usem determinado cenário como parte de sua representação não
possam começar a atuação até que se tenham colocado no lugar
adequado e devam terminar a representação ao deixá-lo. Somente em
circunstâncias excepcionais o cenário acompanha os atores. Vemos isso
num enterro, numa parada cívica e nos cortejos irreais com que se
fazem reis e rainhas (GOFFMAN, 2012, p. 29).

Efetivamente, o cenário é tratado como um espaço físico. Sem erro, podemos dizer que
o cenário fornece a manifestação de comunicação que se executa em determinado
espaço, que não é apenas físico, mas sócio-histórico. Um “enterro” é um espaço, cujos
elementos físicos estão impregnados por “modos de ação”, ou o que entendemos como
imaginários socioculturais.
De todo modo, os cenários fornecem elementos, para que os sujeitos envolvidos
naquela cena possam entender por quais traços de identidade poderão se relacionar
com outros sujeitos, de modo que sejam entendidos como pertencentes, integrantes da
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identidade social do cenário. O cenário, assim, é entendido como um sistema de
coerções e indicações identitárias.
O lugar, propriamente dito, fornece certa expectativa sobre a identidade dos sujeitos
que circulam por ali. O cenário do enterro católico terá, provavelmente, elementos dos
símbolos da religião, que fornecem aspectos sobre o modo de atuação naquela cena.
Esse fato, provavelmente, envolverá a representação dos atores de modo que, caso
algum sujeito rejeite aquela representação, ele seja excluído do espaço, rejeitado ou
reinterpretado.
Podemos falar em diversos regimes de construção do cenário. Na verdade, são os
cenários os responsável por dizer quais as formas de interação permitidas e, nesse
sentido, podemos associar o espaço às unidades que produzem espaços de interação
e, por conseguinte, conduzem as identidades sociais.
Para cada espaço, portanto, haverá um regime de interação em que estarão presente
os limites da identidade social. Identidade social e cenário são espaços indissociáveis e
estão imbricados. Isso, no entanto, a partir da evidência de Hall (2006) de que as
identidades são fragmentadas e estão condicionadas ao cenário de interação.
Se, como propõe Goffman (2012), toda palavra é um palco, é no âmbito da interação
comunicacional que podemos observar a dispersão de uma identidade, pois, o ator
poderá dentro da rotina do velório não se localizar em diversos cenários
comunicacionais, que ditarão as regras para a enunciação e os papéis dos parceiros
imbricados nessa comunicação. Não é a mesma identidade social a do padre que
profere o sermão e a do colega de trabalho daquele que é sepultado. Mais do que pelo
cenário, a fachada se constitui, também, dos símbolos da identidade social dos sujeitos
presentes.
Se tomarmos o termo “cenário” como referente às partes cênicas de
equipamento expressivo, podemos tomar o termo “fachada pessoal”
como relativo aos outros itens de equipamento expressivo, aqueles que
de modo mais íntimo identificamos como o próprio ator, e que
naturalmente esperamos que o sigam onde que vá. Entre as partes da
fachada pessoal podemos incluir distintivos da função ou da categoria,
vestuário, sexo, idade e características raciais, altura aparência; atitude,
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padrões de linguagem, expressões faciais, gestos corporais e coisas
semelhantes (GOFFMAN, 2012, p. 31).

Evidentemente, o cenário não é o único elemento da composição da fachada, ou seja,
da representação de um indivíduo diante de uma identidade social. Há outros que
atravessam todas as formas de interação na composição da identidade, apoiando-se à
enunciação. Em suma, esses elementos se assumem pelo corpo do ator.
Alguns desses elementos são transitórios, como uma insígnia policial e outros,
permanentes, como a cor. Contudo, o fato concreto é que, o cenário dará certo direito
de pertencimento a algumas identidades sociais e aquelas que são muito arbitrárias à
identidade social prescrita precisarão de negociação para estar/pertencer ao espaço.
Essa negociação não virá sem esforço do ator, que precisará dar à sua presença no
cenário certa justificativa, pois ele será, nesse espaço o outro, aquele que precisa ser
justificado, explicado. Essa negociação parte de um esforço do ator, pois ele luta para
que, embora a sua identidade não seja a projetada pela expectativa gerada pela
identidade social, o cenário comporte a sua forma de ser.
2.3.2. A necessidade de um relato de si
Os cenários pressupõem, como vimos, imaginários socioculturais que emulam uma
identidade social para os eventos comunicacionais próprios do cenário. Assim,
entendemos que os cenários corroboram para a construção dos limites da identidade do
sujeito que toma a palavra nesses espaços. No entanto, considerando que as
identidades sociais são o direito à fala, como aponta Charaudeau (2009), não podemos
passar despercebidos sobre os problemas gerados pela ideia de que a identidade
social dos cenários é, de certa forma, rígida.
A rigidez de uma identidade social, com base nesse ponto de vista, mostraria que há
sujeitos adequados a certos espaços de interação e que há outros não adequados a
esses espaços. Esse regime duplo, de adequação e inadequação, gera, em primeiro
plano, a rotina de relacionamento para cada cenário. Em segundo plano, gera o
entendimento de que algumas identidades não têm direito à fala em alguns cenários.
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De fato, os cenários exercem coerção sobre a identidade. Aliás, é pela inadequação
entre identidade social e cenário que o outro passa a ser entendido como sujeito.
Instaura-se, nessa dimensão comunicativa, uma alteridade.
Para cada cenário, uma identidade. Evidentemente, existe um limite negociável entre a
identidade que pertence ao cenário e a que não pertence. Em suma, esse limite é
explorado pelos liames da identidade discursiva. No entanto, essa é uma zona
problemática em que um sujeito não poderá ultrapassar sem justificativa. Butler (2017)
entende que a construção da identidade social se apresenta por meio de um ethos
coletivo. A noção apresentada por Butler observa que, no âmbito do que se pode
entender como identidade social, constituída pelos traços dos imaginários socioculturais
está uma ideia de normalidade, integralidade, natureza.
Desse modo, o ethos que se pretende coletivo, necessariamente, representa violência
aos sujeitos que não correspondem às arestas desse ethos. Consequentemente, os
sujeitos que não correspondem ao ethos coletivo são sujeitos anormais, não integrados,
não naturais.
Embora saibamos que a identidade é, como apontou Charaudeau (2009), uma ilusão, o
ethos coletivo de uma identidade social será visto como elemento imanente dos sujeitos
e dos cenários, de modo que a identidade social se constituirá como rígida e a
identidade discursiva terá amplitude restrita na negociação do direito à fala dos sujeitos.
[...]justamente porque o éthos coletivo [...] não é compartilhado de
maneira comum, ele só pode impor sua pretensão por meios violentos.
Nesse sentido, o éthos coletivo instrumentaliza a violência para manter
sua aparência de coletividade. Além disso esse éthos só se torna
violência uma vez que tenha se tornado anacronismo. O que há de
estranho em termo históricos - e temporais - nessa forma de violência
ética é que, embora o éthos coletivo tenha se tornado anacrônico, ele
não se tornou passado : insiste em se impor no presente como
anacrônico. O éthos se recusa a se tornar passado, e violência é a
forma de se impor no presente (BUTLER, 2017, p.15).

Este regime de “violência” causado por um ethos que se anseia coletivo é, em partes,
registrado no sujeito e, em partes, no cenário. Butler não menciona à noção de cenário
ou palco como fez Goffman; isso não quer dizer que ela não entenda que “ O contexto

58
não é externo ao problema: ele condiciona a forma que o problema vai assumir” (2017,
p. 16).
Vê-se a necessidade de entender os fatores extrínsecos ao sujeito na composição de
uma identidade social, ou como ele considerou, ethos coletivo. Deste modo, é preciso
apreender em quais momentos um ethos que se anseia coletivo assume uma ação
violenta. Assim, é importante que se diga que o ethos coletivo não pode ser apreendido
sempre como violento. No entanto, quando os elementos de sua composição alcançam
os sujeitos como norma, e alguns sujeitos não correspondem a essa norma, nasce um
movimento de marginalização e violência. Mais do que a marginalização do outro,
aquele que tem identidade inadequada ao cenário, também constitui uma cena em que
o outro precisa ser interpelado, precisa dizer quem é. Se o cenário funciona no outro
como evidência da inadequação, resta ao outro instaurar-se, relatar a si mesmo.
A cena de interpelação, noção apresentada por Butler (2017), refere-se ao desenrolar
de uma cena em que a pergunta “quem é você?” se instaura. Nesta cena, a identidade
do outro, por alguma razão, quebrou os limites da expectativa do ethos coletivo; é daí
que nasce a necessidade de justificar a própria presença.
Relatamos a nós mesmos simplesmente porque somos interpelados
como seres que foram obrigados a fazer um relato de si mesmos por um
sistema de justiça e castigo. Esse sistema não existe desde sempre; é
instituído com o tempo e com um grande custo para os seres humanos
(BUTLER, 2017, p. 22).

Deste modo, podemos compreender que existem identidades que não serão aceitas em
alguns cenários de comunicação. E, se o forem, só estarão nestes espaços em um
regime parcial de existência em que se instaura uma cena de interpelação. No entanto,
esse raciocínio pode servir para considerar que o relato de si só acontecerá em
cenários, cuja identidade social for severamente marcada por um ethos coletivo, e que
bastará que haja negociação entre os regimes da identidade discursiva, para que a
identidade social seja reconfigurada ao cenário.
No entanto, há identidades sociais, que, elas próprias, estão organizadas por um
regime excludente, não podendo pertencer a qualquer cenário, dependendo da
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comunidade onde atuam, restando a este agrupamento de pessoas o que Bauman
(1999 e 2005) chama de “não-lugar” .
Há dois movimentos de exclusão de uma identidade nesse sentido. No primeiro, um
sujeito que assume uma identidade discursiva se mostra inadequada, na condução de
sua identidade discursiva. No segundo, o sujeito carrega algum elemento que o torna,
por si só, inapto ao direito à fala dado pela construção de uma identidade social.
Em ambos os casos, o que progride da exclusão é a impossibilidade de
pertencer/permanecer naquele cenário. Às vezes, o relato de si pode exercer a
negociação de modo eficaz o suficiente para o sujeito permanecer no cenário, isso não
acontecerá sem deixar marcas. Por outros termos, estamos dizendo que existem
imaginários socioculturais que, em determinadas situações, se associam aos sujeitos
independente do cenário, o que tornará seu pertencimento a qualquer cenário
problemático. Nessa situação, ou os elementos do cenário são alterados para “caber a
presença desta identidade” ou nenhuma negociação entre identidade discursiva e
identidade social será possível. Essa identidade só existirá em um espaço de rejeição,
onde as fronteiras são consideradas a de um espaço distante do aqui e do agora das
identidades sociais constituídas por meio de um ethos coletivo. A esses imaginários
socioculturais que marcam negativamente algumas identidades, Goffman (2012)
chamou de “estigmas”.
2.4. Imaginários socioculturais desdobrados em não -lugar e estigma
Discutimos que a produção de uma identidade nasce do regime de negociação entre a
identidade social e identidade discursiva. Essa negociação está diretamente
relacionada ao quadro cênico de onde se supõe que haja uma prescrição normativa,
para que um sujeito tome a palavra. É pressuposto que os sujeitos negociem a própria
identidade até certo ponto e que, ultrapassando este ponto, a cena comunicativa
interpelará ao sujeito “diferente”, que será obrigado a relatar a si mesmo. Com base
nisso, nesta seção, observamos a constituição da identidade do “diferente”, aquele que,
apontou Goffman (2012), se contrapõe ao sujeito “normal”. Além disso, discutiremos o
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espaço comunicativo que cabe às identidades, que não correspondem aos quadros do
ethos coletivo.
O regime identitário mais recorrente é o do sujeito que poderá tomar a palavra em todos
os cenários possíveis sócio-historicamente. Considerando que a identidade seja
fragmentada, estamos pressupondo que há sujeitos que são mães, sacerdotisas,
austeras, tolerantes, juízas etc. Os traços identitários mostrados como exemplo estão
associados a vários elementos sociais e históricos que corroboram na produção tanto
do cenário como da identidade.
A identidade de juíza, por exemplo, está associada aos espaços da lei, do direito, em
alguns contextos, dos bons salários, da formação universitária, entre outros. Por sua
vez, a identidade de sacerdotisa está associada aos templos e aos cultos e dogmas
religiosos, às cerimônias e ao universo litúrgico. Embora o mesmo sujeito possa ocupar
o espaço de juíza e o espaço de sacerdotisa, as identidades estão correlacionadas ao
espaço de atuação, fato que torna impossível que uma juíza enuncie uma sentença em
um templo, ou que uma sacerdotisa proclame um culto em um tribunal. Os espaços
orientam um regime identitário, e, conquanto uma juíza possa ser sacerdotisa, nos
templos religiosos, são os traços identitários de sacerdotisa que devem prevalecer na
execução do culto religioso. Caso contrário, nascerá a cena de interpelação.
Considera-se, assim, que o outro é aquele que não corresponde às expectativas de
uma identidade social reconhecida através de um ethos coletivo. Ao não corresponder
com este ethos a identidade passa a ser reconhecida como outra identidade, de outro
grupo que deve obedecer às necessidades desse outro, que ocupa, portanto, algum
lugar que não é esse. Assim, quando há inadequação, não é o espaço que é
questionado, mas o sujeito que ocupa esse espaço.
2.4.1. Os não-lugares
Ao pensar em uma identidade, nós a associamos a determinado espaço de
pertencimento. Embora não seja uma prática sempre consciente, é comum que a
identidade de indígena seja associada a um espaço de selva, por exemplo. Essa
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associação acontece em diversos níveis identitários, como dissemos, e numa ideia de
espaço que ultrapassa a noção de lugar geograficamente localizado, mas para um
topói, ou lugar do dizer.
Ao pensar em uma identidade social, sua construção exige que se configure um lugar
de enunciação próprio. No entanto, no mesmo instante, instauramos a alteridade do
espaço de enunciação, uma espécie de alteridade do cenário de onde a identidade
pode existir como um todo.
Ao pensar nessa fronteira para a identidade, podemos entender que, quando se
instaura a identidade do outro, ela vem associada a um lugar que justifica a existência
integral desse outro. Não raro, a vida na selva justifica a identidade indígena, de modo
que há quem possa dizer que só se pode ser indígena, ao se viver na selva.
A relação com o espaço, especialmente, enquanto se fala de identidades de grupos, faz
com que alguns grupos identitários só possam ser percebidos em um lugar distante e
se esses grupos de “inadequados” ocupam os espaços em que não podem
performatizar um ethos coletivo, eles são entendidos como subclasse.
A subclasse é um grupo heterogêneo de pessoas que - como diria
Giorgio Agamben- tiveram o seu “bios” (ou seja, a vida de um sujeito
socialmente reconhecido) reduzido a “zoe” (a vida puramente animal,
com todas as ramificações reconhecidamente humanas podadas ou
anuladas). Outra categoria que está encontrando o mesmo destino são
os refugiados - os sem-Estado, os sans-papiers -, os desterritorializados
num mundo de soberania territorialmente assentada. Ao mesmo tempo
que compartilham a situação da subclasse, eles, acima de todas as
privações, têm negado o direito à presença física dentro de um território
de lei soberana, exceto em “não-lugares” especialmente planejados,
denominados campos para refugiados ou pessoas em busca de asilo a
fim de distingui-los do espaços em que os outros, as pessoas “normais”,
“perfeitas” vivem e se movimentam (BAUMAN, 1999, p.45).

Os “não-lugares” são espaços cujas identidades que não correspondem ao ethos
coletivo têm liberdade para expressar sua “inadequação”. De certo modo, o não-lugar
corresponde ao mesmo tempo como um espaço de exclusão e liberdade. No entanto, é
a exclusão a principal fonte e o principal efeito da constituição de um não-lugar, haja
vista o sujeito, cuja identidade é considerada inapta a participar dos espaços de
prestígio, está fadada a justificar a própria existência no mundo.
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O que nasce da produção de um não-lugar é um regime do que é natural e do que não
é natural. Assim, está no regime da natureza a identidade social, que corresponde ao
ethos coletivo e está no plano do que precisa ser justificado aquilo que não corresponde
a esse ethos.
Contudo, não se pode simplificar a noção de não-lugar a partir da noção de exclusão.
Há algumas identidades que não são inteiramente excluídas do espaço social. Como
dissemos, a noção de lugar aqui está sendo alargada para a noção de espaço de
comunicação, onde um cenário se estabelece.
Poderíamos pensar em identidades que são excluídas por meio de um imaginário
sociocultural inadequado de um cenário de comunicação. Reduzindo o raciocínio a
apenas este ponto da construção da identidade, bastaria que o sujeito compusesse sua
fachada de maneira a esconder este traço negativo do imaginário sociocultural, para
que ele pudesse pertencer a qualquer espaço, evitando a exclusão.
No entanto, há elementos dos imaginários socioculturais que se estabelecem como
negativos e não podem ser desassociados dos sujeitos independentemente do espaço
em que esse ocupa. Além de estereotipar o sujeito fará com que o sujeito ocupe o lugar
de outro, aquele que sempre precisará relatar a si mesmo. A esse elemento, trataremos
como estigma.
2.4.2. O estigma
São estigmas elementos negativos que associados a determinados sujeitos ou grupos,
interferem na construção da identidade desses grupos ou sujeitos. Esses elementos
são compostos como imaginários socioculturais e, quando acoplados a uma identidade,
trarão efeito negativo, justificado por esse imaginário. Podemos supor que, toda
identidade que precisa relatar a si mesma, carrega de certo modo, um destes
imaginários, um estigma.
Para alguns sujeitos, bastará compor a sua fachada de acordo com as exigências de
um cenário.

Entretanto, essa facilidade não acontecerá para todos os sujeitos
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indiscriminadamente. Há

sujeitos que terão

como marca,

quer física,

quer

comportamental, quer de qualquer outra natureza, algo que não pode ser entendido
como natural do espaço. São marcas do outro, que serão compreendidas como
elementos que exigem um relato próprio de si, uma justificativa para ocupar o lugar em
que estão.
São, portanto, sujeitos estigmatizados aqueles que não podem, na interação, desviarse do que a sociedade considera, trata ou constitue como defeito. Eles sofrem um
processo discriminatório, mas, além disso, não podem constituir a própria fachada que
não depende do estigma, pois “é provável que o mais afortunado dos normais tenha
seu defeito semi-escondido e, para cada pequeno defeito, há sempre uma ocasião
social em que ele aparecerá com a toda a força, criando uma brecha vergonhosa entre
identidade social virtual e identidade social real” (GOFFMAN, 2012, p. 137).
Um estigma se construirá por meio de uma justificativa histórica negativa, que entende
que os sujeitos portadores daquele elemento são piores, por um motivo ou por outro.
Assim, os estigmas têm histórias diferentes. Ser gordo, por exemplo, é considerado um
estigma negativo por diferentes motivos sócio-históricos e culturais do que ser portador
de limitação física ou intelectual.
É importante que se diga que há estigmas que podem ser ocultados em determinadas
situações de comunicação. É indiscutível que a homossexualidade é um estigma do
imaginário sociocultural; no entanto, há sujeitos homossexuais cisgêneros que podem
ocultar a homossexualidade e, por isso, poderão assumir os limites da identidade social
por meio de um ethos coletivo. No entanto, há sujeitos que, sendo homossexuais,
homens cisgêneros, performatizam elementos reconhecidamente homossexuais, fato
que fará com que eles não possam ocultar os elementos do estigma homossexual.
É preciso considerar, ainda, que há estigmas que, embora sejam visíveis, não têm
visibilidade em determinados cenários. Goffman (2012) menciona o cadeirante que está
em uma mesa, em uma reunião de negócios, junto a outros sujeitos que estão
sentados. Neste cenário, o cadeirante não terá o estigma como marcante. A depender
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do tom de pele, um sujeito negro, talvez, não seja lido por meio do estigma étnico-racial,
fato que naturalizará a sua presença nos espaços de prestígio.
Evidencia-se, no entanto, que alguns elementos que são marcados na memória da
coletividade como negativos, interferem na forma como os sujeitos poderão negociar os
limites da identidade social e da identidade discursiva. Não raro, veem-se as
expressões advogado negro, quando a expressão advogado branco é desnecessária.
A identidade que é composta por um imaginário sociocultural estigmatizado precisará
relatar a si mesma a partir de uma narrativa que explique a sua presença. Assim, o
ethos coletivo cumpre a função de normatizar a identidade social; o sujeito que é
estigmatizado, de certo modo, quebra a norma, rompe as barreiras do que pode ser
negociado pela identidade discursiva
Pode-se tomar como estabelecido que uma condição necessária para a
vida social é que todos os participantes compartilhem um único conjunto
de expectativas normativas, sendo as normas sustentadas, em parte,
porque foram incorporadas. Quando uma regra é quebrada, surgem
medidas restauradoras; o dano termina e o prejuízo é reparado, quer por
agências de controle, quer pelo próprio culpado (GOFFMAN, 2012, p.
138).

É comum que os cenários não sejam construídos para aceitar, a priori, identidades
marcadas por um estigma. Não nos damos conta disso, até que uma identidade
marcada por um estigma seja visível no cenário, porque naturalizamos as identidades
que estão dentro da norma do ethos coletivo.
Assim, caso uma identidade sem estigma se encene em um cenário, isso não será
problematizado, pois é parte da expectativa. É, para a maioria, o natural. Quando uma
identidade estigmatizada participa deste cenário, essa expectativa é rompida, e o
cenário passa a exigir o relato de si.
O que acontece, na maioria das vezes, é que o cenário não é questionado pela
dimensão da sua área. Não entendemos os espaços de onde os sujeitos constituem o
próprio direito à fala, ou à própria identidade, como uma construção sócio-histórica e
cultural passiva de ser problematizada e reconfigurada de modo que um sujeito com
uma identidade estigmatizada tenha seu direito à fala preservado.
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Esta luta, em partes política, em partes histórica, em partes discursiva, se dá de
maneira mais efetiva em alguns domínios da atividade comunicativa humana.
Especialmente, alguns gêneros do discurso possibilitam a melhor condução destes
embates dos estigmatizados. É o que executou Lima Barreto, um sujeito estigmatizado,
que conduziu sua identidade do não-lugar, ao centro, marcando-se como intelectual,
crítico, resistente e, sobretudo, como negro na produção de seu discurso literário.
Em Recordações, a identidade apresenta o processo discursivo, pois ela sustenta o
enunciado na mesma medida que é modelada por ele. Esse movimento de produção
da identidade pela enunciação pode ser observado ainda com mais força pelo
arcabouço teórico-metodológico da Análise de Discurso de inspiração francesa.
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CAPÍTULO III
O LUGAR DO DIZER: A CONSTITUIÇÃO DE UMA ANÁLISE DE DISCURSO E
SUAS CATEGORIAS
Este capítulo apresenta o panorama histórico de constituição da Análise do Discurso de
inspiração francesa (doravante AD), a noção de discurso como seu objeto de estudo e
parte dos pontos teóricos que fundamentam nossa Tese. A primeira seção de nosso
capítulo foca a constituição da disciplina por meio de uma observação histórica que
trata como relevante a fonte interdisciplinar que compõe os pressupostos da AD, na
atualidade, bem como a noção de discurso, nosso objeto de estudo. Após, o foco passa
a ser a definição de pontos teóricos específicos, que justificam a composição do corpus
e instrumentaliza nossa análise, quais sejam: na segunda seção, o interdiscurso, as
condições sócio-históricas e culturais de produção; na terceira seção, as unidades
tópicas e não tópicas do discurso; na quarta seção, duas das categorias de análise,
cenografia e ethos discursivo.
Cada seção desse capítulo está organizada em função de nossa perspectiva de
análise. A primeira seção situa historicamente o ponto de vista interdisciplinar sobre
nosso aparato teórico e sobre o corpus; a segunda seção inicia um olhar abrangente
sobre a composição do corpus, que se constitui interdiscursivamente por aquilo que
discutiremos como unidades tópicas e não tópicas; a terceira seção orienta o
tratamento específico sobre a composição do corpus que tem manifestação particular
no interdiscurso, o discurso constituinte literário; na quarta seção, justificamos nosso
mecanismo de análise por vias das cenas enunciativas; na quinta e última seção,
discutiremo a noção de ethos discursivo.
3.1. O berço interdisciplinar da Análise de Discurso e a constituição de
seu objeto
A AD é fruto de uma conjuntura intelectual interdisciplinar do final da década de 1960
na França, cujos pressupostos voltavam-se ao entendimento dos sujeitos marcados
pelo tempo e pelas instituições, o discurso como marca fundante dos sujeitos e o
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interesse por textos de campos não canônicos, como do jornalismo, da publicidade e da
política. Intelectuais de diferentes áreas, ora interessados nas condições de
materialização do discurso, ora no sujeito que se materializa pelo discurso,
corroboraram para a constituição da AD como disciplina da Linguística; por isso, é
conveniente dizer que ela é fruto de uma conjuntura sócio-histórica e cultural aspirante
da pluralidade teórico-metodológica, e que seus pensadores inaugurais se interessaram
pelas massas e pelos sujeitos.
Em 1952, ao que tudo indica pela primeira, a expressão Discourse Analysis foi utilizada
no campo da ciência Linguística por Zellig Harris. A proposta de Harris tinha enfoque
distribucionalista da organização textual, capaz de orientar uma interpretação em “que
podemos não saber o que o texto está dizendo, mas podemos descobrir como está
dizendo” (FARACO 2003, p. 248). A metodologia sugerida por Harris é considerada
marco dos pensadores que circularam em torno do discurso10 enquanto objeto, mas é o
filósofo francês Michel Pêcheux, interessado pelos princípios harrisianos, que foi um
dos maiores entusiastas da Análise de Discurso francesa11, o que se pode entender
como seu precursor.
A Análise automática dos discursos, livro fundante do pensamento de Pêcheux, 1969,
nasce sob o baluarte diverso em campo e disciplina, Maingueneau (2015, p. 19).
menciona que “a Análise do Discurso (AD) de corrente pechetiana se ancora, ao
mesmo tempo, no marxismo do filósofo L. Althusser, na psicanálise de J. Lacan e na
linguística estrutural, três empreendimentos que dominam a cena intelectual em
território francês nos anos sessenta”. O trabalho de Pêcheux está concentrado no
pressuposto de que os sujeitos são controlados pela ideologia dominante, desta
maneira é justificável a associação entre a lógica do marxismo althusseriano, com a
10

Embora a obra de Harris possa ser considerada o marco inicial da análise do discurso, ela se
coloca ainda como simples extensão da linguística imanente na medida que transfere e aplica
procedimentos de análise de unidade da língua aos enunciados e situa-se fora de qualquer
reflexão sobre a significação e as considerações sócio-históricas de produção que vão distinguir
e marcar posteriormente a análise de discurso (C.f. BRANDÃO, 2012, p.14)
11
Nesta Tese, ponderamos a AD a partir de um quadro temporal que distingue seu nascimento
como Análise de Discurso francesa e sua contemporaneidade como Análise de Discurso.
Entendemos que essa distinção é problemática, mas nos pareceu mais conveniente por ora,
porque considerarmos que o nome Análise de Discurso se associa diretamente à história dos
pensadores da escola francesa de estudos do discurso.
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noção de sujeito psicanalítico lacaniano. Os elementos aglutinados por Pêcheux para a
composição da Análise automática dos discursos produziriam na AD duas sínteses; a
primeira é a da tradição interdisciplinar, que possibilitou a seguinte reflexão de Orlandi
(2003, p.20), [...] “a Análise do Discurso é herdeira das três regiões do conhecimento Psicanálise, Linguística, Marxismo” a segunda síntese é que nos remete ao seu objeto
de estudo, o discurso.
O discurso, observado pela ótica pechetiana, tinha estatuto de evento da comunicação;
por outras palavras, podemos dizer que o pensamento de Pêcheux entendia que toda
comunicação seria um evento observado por meio de seu produto, o discurso. Para o
filósofo, os discursos têm uma complexidade imaterial, pois se fundam através da
própria historicidade e por relações ideológicas, elementos que não estão dados
materialmente. No entanto, o discurso não se configura apenas em dimensão imaterial;
sendo sua unidade material, tangível à análise, o texto.
Os textos, para Pêcheux, são unidades materiais dos discursos e, também, dos sujeitos
que se assumem nos discursos. A complexidade que o trabalho da Análise de Discurso
francesa propunha, pressupõe que os textos trazem evidência histórico-discursiva e
cultural de um sujeito que se assume diante de seu espaço que é sempre controlado
ideologicamente. A noção de discurso proposta pela Análise de Discurso francesa
assume que o sujeito é uma constituição discursiva não autônoma, assujeitada diante
das condições do discurso observado pela sua unidade textual.
Para Pêcheux, o discurso constitui o sujeito, não o contrário; dessa maneira, o sujeito
está submetido às ordens exteriores a ele. O autor considera que a Análise de Discurso
marca seu dispositivo de análise próximo ao da Psicanálise. Em ambas, o sujeito só
tem controle sobre a superfície discursiva, cabendo ao analista, quer do discurso, quer
da Psicanálise, revelar por meio de seu aparato a verdadeira fonte do discurso
assumido por um sujeito e descortinar o seu assujeitamento.
O caráter intervencionista da Análise de Discurso pechetiana privilegia a unidade
material do discurso. No entanto, a noção de discurso, em sua tradição, não se baseou
apenas na noção da unidade textual como materialidade, nem asseverou sobre a

69
intervenção do analista a uma realidade conhecida pelo sujeito. Relacionar a tradição
da AD somente às considerações de Pêcheux, embora produtivo, poderia reduzir o
trajeto histórico da disciplina.
Michel Foucault, filósofo e historiador francês contemporâneo de Pêcheux, conduziu
pesquisas de alto impacto na AD, baseando sua perspectiva em uma noção de
discurso, por conseguinte, de análise, irregular à de Pêcheux. A aula inaugural de
Foucault no College de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970, foi nomeada
A ordem do discurso. Embora não tenha sido o primeiro trabalho do filósofo historiador
sobre a noção, ela carrega em sua centralidade a necessidade de entender o discurso
como um monumento que configura as relações entre os sujeitos, por uma análise que,
em certa medida, obliterava a análise textual, principal ponto de irregularidade frente os
pressupostos pechetianos.
Foucault (2012, p.20) dava visibilidade à noção de discurso enquanto evento sóciohistórico, que não tinha um sistema coercitivo baseado na ideologia, mas em seu
próprio funcionamento estrutural, nas palavras de Foucault [...] “são os discursos eles
mesmos que exercem seu próprio controle”. O procedimento de análise sugerido pelo
autor se baseia na organização dos discursos, nos sujeitos que são conduzidos e
constituídos por eles, e na noção de verdade que o discurso sustenta.
O aparato de Foucault registra-se pelo questionamento dos sujeitos em determinado
contexto; em outros termos, pode-se dizer que o filósofo fazia a pergunta “por que esse
sujeito se configura dessa maneira, e não de outra, em determinado contexto?”. A
resposta para esse questionamento, na lógica foucaultiana, estava em uma espécie de
sistema discursivo, sendo a organização do discurso, em seu processo sócio-histórico e
cultural, a principal fonte de coerção; pois “ninguém entrará na ordem do discurso se
não satisfizer a certas exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo”
(FOUCAULT, 2012, p.35) .
O discurso, para Foucault, organiza unidades dispersas que têm valor de verdade e, por
isso, influencia o sujeito do discurso. Nesta perspectiva, cabe ao analista buscar a
lógica de organização dessa dispersão, fundamentando-se nas unidades do discurso
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que têm sistemas de dispersão regulares. A esta aglutinação específica de elementos
que condicionam o discurso, Foucault tratou em termos de formações discursivas.
No caso em que se puder descrever, entre um certo número de
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre
os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas,
se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e
funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se trata
de uma formação discursiva (FOUCAULT, 2008, p. 45).

A noção de formação discursiva12, presente em Arqueologia do Saber é responsável,
junto com os pressupostos de Pêcheux, da constituição de uma fonte de onde deriva
[...] “aquilo do que hoje se chama teoria do discurso” (MAINGUENEAU, 2015, p. 20). No
entanto, não se pode ambicionar a constituição histórica da AD, sem associar a ela
outros pensadores do contexto francês da década 1960, e, além deles, grupos de
pensadores que, mais do que colaborar com a origem da AD, constituíram correntes
que convergem e divergem em suas fundamentações

teórico-metodológicas.

Poderíamos citar, rapidamente, os pensadores do círculo bakhtiniano atuais, os teóricos
da tradição anglo-saxã de Análise de Discurso Crítica (ADC), Norman Fairclough e mais
recentemente Teun A. Van Dijk.
Propor um berço para AD é orientar um enfoque de condução de análise. Por outros
termos, o estudo do que se pode considerar uma origem para a AD é uma escolha dada
pelo analista a partir do enfoque que dará ao próprio objeto. Assim, o recorte da
constituição histórica da disciplina depende da proposta teórico-metodológica que o
analista constituirá como base para a própria análise.
Dados os recortes inaugurais da AD aos quais nos filiamos, passaremos a discutir a
noção de discurso mais conveniente ao nosso objeto e, a seguir, a noção de corpus.
Para tanto, enfatizamos os questionamentos sugeridos pelo contexto inaugural da AD,
entendendo que o discurso é uma produção anterior a ele mesmo, portanto, existem
discursos originais e outros que se baseiam neles; ainda, que o discurso só pode ser
observado por um ponto de vista interdisciplinar; que o sujeito se constitui no ato
enunciativo-discursivo e; finalmente, que existe uma função do analista.
12

Na seção 3.3.2. discutiremos formações discursivas com base no olhar de Maingueneau
(2015).
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3.1.1. O discurso e o corpus na Análise de Discurso
O berço da AD se compõe de um plano intelectual variado, cujos agentes ora
privilegiaram um objeto marcado pelo estruturalismo linguístico como base material de
análise, ora um objeto marcado por elementos sócio-históricos que justificassem uma
manifestação comunicativa. Contudo, o objeto da AD está composto pela subversão
dos elementos que ora se apresentam apenas como linguísticos, ora sócio-históricos.
“Estamos, assim, diante de objetos que aparecem ao mesmo tempo como
integralmente linguísticos e integralmente históricos” (Maingueneau, 2008b, p. 16).
A noção de discurso proposta por Maingueneau13 (2008b, 2010, 2015) se constitui pela
imbricação de dois planos, quais sejam: o plano estrutural, linguístico-enunciativo,
centralizado pela noção de sujeito, e o plano sócio-histórico de condições de produção.
A ideia de imbricação exige a reflexão de que o olhar linguístico-enunciativo não pode
ser desassociado da noção de condições sócio-históricas, e vice-versa, pois uma está
imanentemente ligada à outra na composição de efeitos de sentido. Sob a ótica de
Maingueneau, o discurso é um objeto que funde sujeitos à sua atualidade sóciohistórica, por meio da enunciação.
Da fusão, entre sujeito e história, emerge o discurso. Ainda assim, a tarefa de identificar
o discurso como um objeto oriundo de uma condição enunciativa e de seu momento de
produção, não elimina a dificuldade de se propor uma análise para este objeto. Não
raro, pode-se recorrer ao erro de negligenciar um ou outro elemento de constituição da
unidade discursiva, sabotando a análise e fabricando um exame enviesado do objeto,
que justifica a história pelo texto, ou o texto pela história. Cabe, portanto, entender com
quais recursos se pode apreender a noção de discurso por uma materialidade
constitutiva de sua condição sócio-histórica de produção.
Na seção anterior, mencionamos que a Análise de Discurso francesa proposta por
Pêcheux, considera o texto o elemento tangível à análise. Não obstante, na AD o texto

13

Dominique Maingueneau é professor da Université de Paris IV - Sorbonne, reconhecido
como analista do discurso. Colabora, desde a década de 1970, para o desenvolvimento da AD
e da noção de discurso a qual nos debruçamos. Nesta Tese, é o teórico de maior impacto.
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é considerado um elemento intrínseco ao discurso, devendo ser observado como um
objeto constituído por meio da ótica de análise, pois “a Análise do discurso não pode
estudar textos a menos que estes sejam convertidos em corpus” (MAINGUENEUAU
2015, p. 39).
A conversão de texto em corpus implica entender que a produção textual é, na verdade,
uma prática sócio-historicamente inserida. O analista do discurso deve observar o texto
por um quadro sócio-histórico em que ele se insere. O texto importa à AD, quando
imbricado às condições da própria imersão, o que, por si só, não desconsidera as
características do texto, mas imprime nele as próprias condições discursivas. Nesse
sentido, o texto não é o objeto de estudo em si mesmo, mas um traço material da
composição do corpus da AD.
Charaudeau (2011, p. 01), assim como Maingueneau, menciona que “o corpus não
existe em si, mas depende – como mostra o artigo “corpus” do Dicionário de Análise do
Discurso – do posicionamento teórico a partir do qual ele é considerado”. O corpus, em
AD, só pode ser apreendido, quando reporta sua configuração material às condições de
produção, dados que devem ser assimilados pelo analista em função de seus objetivos
de análise.
Assim, o corpus é o dado material que se reveste das condições de sua produção. É
também corpus para a análise, os sujeitos que estão envolvidos na produção
discursiva, os papéis que ocupavam ou ocupam, os aparelhos que representaram ou
representam. Toda a senda de produção do discurso, que pode ser apreendida por
meio de um recorte, se estabelece e importa à análise, pois são estes os aspectos de
configuração de um discurso.
Essa complexa produção dos discursos inclui seus traços linguísticos. Pode-se falar em
discursos orais que precisam, em função da análise, serem transcritos, partindo de
normas técnicas e de discursos escritos que revelam traços enunciativo-discursivos a
partir da análise de elementos linguísticos. No entanto, a maneira como a AD apreende
o fator linguístico “não [pode] ser considerado aqui como estrutura arbitrária, mas como
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atividade de sujeitos inscritos em contextos determinados”( MAINGUENEAU, 1998, p.
43).
A noção de discurso, que emerge da AD, pressupõe entender que um dado material
não pode ser apreendido em corpus, caso não seja observado sobre uma rede de
elementos que o constitui prévia e simultaneamente ao ato enunciativo. Prévia, pois
existem elementos anteriores ao ato linguístico-enunciativo, que manejam a sua
existência, como os sujeitos envolvidos em determinada prática, ou os saberes
compartilhados entre esses sujeitos que fizeram a prática exequível. Simultânea,
porque é o ato enunciativo que constrói as próprias condições de existir. Tanto o
aspecto prévio, quanto o simultâneo não podem ser desassociados, pois estamos
falando que o discurso pode ser observado por meio de uma rede anterior e ulterior a
ele. Abre-se, nesse sentido, uma noção central do discurso para a AD, o interdiscurso.
3.2. A noção de interdiscurso e sua ligação com as condições de
produção
Deixamos evidente que pensar o discurso, como objeto da AD, exige refletir sobre as
condições sócio-históricas de sua produção. Isso, por si só, evoca a reflexão de que um
discurso está ligado ao que lhe é exterior. No entanto, entender que o discurso é
interdiscursivamente constituído não é o mesmo que pensar que as condições sóciohistóricas agem sobre um discurso apenas como sua causa, mas entender que as
condições sócio-históricas também são efeito dos discursos.
Consideramos condições sócio-históricas de produção os elementos oriundos da
conjuntura complexa da sociedade e do tempo histórico em que se constituem no/pelo
discurso. Esses elementos estão nos discursos de maneira referenciada ou não, dado
que pressupõe que todo discurso é, por natureza, heterogêneo, composto, ao mesmo
tempo, pelo que lhe é intrínseco e extrínseco (MAINGUENEAU, 2008).
A tradição do estudo da heterogeneidade no campo da ciência Linguística nos leva à
associação lógica de que “O interdiscurso está para o discurso assim como o intertexto
está para o texto” (MAINGUENEAU, 1998, p. 86). Entretanto, essa afirmação não pode
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simplificar a noção de interdiscurso, pois texto e discurso, como está na seção anterior,
são objetos diferentes.
Os estudos iniciais da heterogeneidade observavam os fenômenos textuais e
enunciativos de produção dos discursos. Authier-Revuz (1990) constitui a noção de
heterogeneidade por duas vias; a primeira é a mostrada, que pode ser avaliada por
meio de marcadores linguísticos, que se assumem como a presença de outros no
enunciado observado; as aspas e o discurso indireto, por exemplo. A segunda forma de
heterogeneidade é a constitutiva, pela qual se embrenha a noção de interdiscurso. Ela
assume que todo discurso carrega em si marcas de heterogeneidade que não podem
ser observadas por meio de aferições linguísticas.
Além da heterogeneidade mostrada e constitutiva postulado por Authier-Revuz, a
proposta do círculo bakhtiniano de dialogismo e a noção de polifonia de Ducrot se
assomam à problemática de que os enunciados têm riqueza constitutiva que só pode
ser observada no exterior de sua fronteira (MAINGUENEAU, 2008). A problemática se
assume de tal maneira que Possenti (2003, p. 140) entende-a da forma seguinte, “Sob
diversos nomes - polifonia, dialogismo, heterogeneidade, intertextualidade - cada um
implicando algum viés específico, como se sabe, o interdiscurso reina soberano há
algum tempo” .A noção de interdiscurso assume a presença de Outro na enunciação,
uma presença permanente que corrobora na produção enunciativa. No caso
bakhtiniano, por exemplo, o outro no discurso é uma exigência do gênero, ou seja, dado
que um discurso se enquadra em um gênero (BAKHTIN, 2003), está asseverada a
relação entre quem produz o enunciado e quem o recebe; deste modo, estabelece-se
uma relação entre sujeitos dada pela enunciação. Pela noção de polifonia, entende-se
que o sujeito do enunciado é cindido, assim, um enunciado ora materializa a voz do
sujeito empírico, ora materializa a voz de outro, que é chamado a colaborar na
enunciação.
Em AD, no entanto, a noção de interdiscurso, que se apresenta, instaura uma relação
direta com as condições sócio-históricas de produção de um discurso que podem ser
confundidas com os fatos e eventos históricos, objeto de análise do historiador. Por
esse olhar,

a História é vista como contexto do discurso, podendo ser objeto
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independente. No entanto, em AD, “o contexto não é um dispositivo que um observador
exterior poderia apreender” (Maingueneau, 1998, p. 35).
Para a AD, as condições sócio-históricas de produção emergem do discurso, não o
contrário. Nesse sentido, é a observação do discurso que condiciona a investigação
das condições sócio-históricas que lhe são próprias. É fato que um discurso emerge em
dado contexto histórico, mas este não pode ser apreendido como um recorte da história
que dá condições para que um discurso exista. É o discurso que orienta o analista para
as atividades sociais e históricas que podem ser apreendidas como presenças de
Outro(s) no discurso.
Esse Outro deve ser entendido como um ou vários fragmentos que compõem a base
estável do discurso; como seu acordo de existência, o que é compartilhado pelos
sujeitos do discurso, o conhecimento de ordem comum dos sujeitos que não têm origem
no discurso enquanto evento enunciativo, mas que se confirmam e se estabilizam por
meio dele. Por outras palavras, todas as informações que não nascem no discurso, mas
que se cristalizam nele, são a presença de um outro; traço que pressupõe a
heterogeneidade discursiva.
A heterogeneidade constitutiva de um discurso, o que entendermos por interdiscurso, é
um fator da condição discursiva: não existe discurso sem o Outro que se apresenta no
discurso. Desse modo, pensar o interdiscurso é entender que o discurso está situado
em uma zona que é “o lugar em que vêm se articular um funcionamento discursivo e
sua inscrição histórica, procurando pensar as condições de uma “enunciabilidade”
passível de ser historicamente circunscrita”( MAINGUENEAU, 2008b, p.17)
Nesse sentido, o dado linguístico e o dado sócio-histórico não se operam
independentemente. O outro (as condições sócio-históricas de um discurso) são
elementos enunciativos integrantes do discurso, “É preciso pensar ao mesmo tempo a
discursividade como dito e como dizer, enunciado e enunciação” (MAINGUENEAU,
2008b, p.19).
O discurso, deste modo, emerge por uma rede enunciativa que carrega e constrói as
marcas de um tempo sócio-histórico, que só é visível, em partes, no interior de um
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idioma particular, para uma sociedade, para um lugar, um momento definidos, só uma
parte do dizível é acessível, que esse dizível constitui um sistema e delimita uma
identidade” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 16).
Simplificando, podemos dizer que a rede interdiscursiva pressupõe que as condições
sócio-históricas de um discurso são um universo possível e limitado para a constituição
desse mesmo enunciado. Por sua vez, o enunciado se materializa por meio de um
campo sistematizado e também sócio-histórico, com dados linguísticos. Enfim, o
enunciado revela posicionamentos correlacionados dentro do campo, localizando-se em
um espaço que dá identidade ao enunciado e ao enunciador, quando relacionados às
condições sócio-históricas.
Assumimos, assim, que as condições sócio-históricas de produção são, elas mesmas,
discurso que corroboram uma rede interdiscursiva; elas são discursos reconhecidos
pelos sujeitos discursivos que dão, no bojo do interdiscurso, condição para existência
de outros discursos.
As condições sócio-históricas e culturais são elementos discursivos dispersos; na
mesma medida em que existem como experiência de um tempo, só se assumem como
essa experiência no discurso. A dispersão se organiza no discurso, realizado por meio
de uma prática sócio-historicamente circunscrita. Distinguem-se, nesse ponto, três
regimes do interdiscurso; o primeiro é o que define o universo discursivo, o segundo é o
que define o campo discursivo e o terceiro é o espaço discursivo.
O universo discursivo é a condição de existência de um, ou qualquer, discurso. É ao
mesmo tempo a época e os sujeitos, os regimes morais, as trocas éticas: todo o regime
de coerções pelo qual um discurso está submetido. Por campo discursivo entendem-se
as práticas e funções sociais que um discurso estabelece, bem como a concorrência de
um discurso com o outro; é no interior de um campo que um discurso emerge. Por
espaço discursivo entende-se a aglutinação de elementos que definem a identidade de
um sujeito, e conduzem o que do universo e do campo discursivo representam as
condições sócio-históricas do discurso.
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Reconhecer este tipo de primado do interdiscurso é incitar a construir
um sistema no qual a definição da rede semântica que circunscreve a
especificidade de um discurso coincide com a definição das relações
desse discurso com seu Outro (MAINGUENEAU, 2008b, p. 35 - 36).

Universo, campo e espaços discursivos são uma tríade constitutiva dos discursos,
segundo Maingueneau (2008b), fato que instaura o interdiscurso como um primado.
Entretanto, cada elemento dessa tríade opera pelo próprio estatuto. Embora em
concorrência na/para a fundação do discurso, universo, campo e espaço têm natureza
distinta.
A natureza das unidades da tríade chocam as condições sócio-históricas de produção
do discurso à própria fundação; resta-nos discutir o estatuto dessa tríade que compõe o
discurso para a orientação de análise, que dialoga com o corpus que selecionamos
para esta tese, Recordações. Entenderemos, pois, que as unidades do discurso
precisam ser investigadas pela distinção proposta por Maingueneau (2015), entre
unidades tópicas e não tópicas.
Consideramos até aqui que os discursos têm parte de sua origem em espaço
extrínseco à enunciação. A imagem da fronteira, nesse ponto, auxilia-nos a pensar a
enunciação do discurso como “o dentro”, sendo “o fora” as condições sócio-histórica de
sua produção. Entretanto, essas fronteiras são complexas e integralmente interligadas,
e, quando se trata da AD, não interessa separar um “fora” do “dentro”, pois o discurso
opera a subversão das fronteiras (Maingueneau, 2015).
Passaremos a discutir as fronteiras discursivas com o intuito de melhorar a metáfora do
dentro e do fora, e definir os dados materiais e imateriais, que compõem a enunciação
discursiva. Nesse sentido, somos levados à associação de que os dados materiais,
linguísticos, são o dentro da enunciação e os eventos contextuais são o fora discursivo.
Contudo, essa distinção pode, por um lado, simplificar tanto as unidades interiores do
discurso quanto as unidades exteriores, e, por outro lado, produzir o pensamento de
que as unidades podem ser observadas separadamente. Quando se trata de observar o
discurso, tanto as unidades exteriores ao discurso, quanto as interiores, são produtoras
e produto discursivo. Embora se possa explicá-las separadamente, trata-se de duas
perspectivas do mesmo objeto.
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Assim, trataremos em termos de unidades tópicas, para aquelas internas ao discurso, e
unidades não tópicas, para aquelas externas ao discurso. As unidades que compõem o
discurso não têm uma característica intrínseca, e sua constituição depende do discurso
observado. No entanto, passaremos a discutir suas ocorrências mais específicas, a
iniciar pelas unidades não tópicas do discurso que primeiro se impõe: as formações
discursivas.
3.3. As unidades do discurso
A noção de interdiscurso, central à AD, traz a difícil tarefa de entender, afinal, o que é
efetivamente o evento enunciativo e o que são as condições que garantem este evento.
Em primeiro plano, essa problemática se marca por noções muito trabalhadas como,
por exemplo, a noção de contexto. No segundo plano, essa noção esbarra no fato de
que, em AD, o objeto de análise tem costumeiramente textos como ponto de partida. A
partir destes dois planos, o que se convenciona a pensar é que o discurso tem uma
materialidade do gênero, da língua e da enunciação que é do interior do funcionamento
do discurso, que diz respeito à língua, e uma segunda materialidade, menos tátil, que
são os eventos que o discurso menciona, seus traços históricos, que diz respeito à
História. No entanto, a presença do outro no discurso pode ser um evento histórico
marcado por um contexto, ou a repetição de um gênero muito valorizado em
determinada senda.
Desse modo, a noção de interdiscurso imprime pensar não em um suposto “dentro” e
um suposto “fora”, mas na constituição de unidades tópicas e unidades não tópicas do
discurso .
3.3.1. As unidades tópicas do discurso: gênero de discurso
A separação de um discurso por meio de unidades nos qualifica a entender elementos
que, quando distinguidos, podem ser compreendidos como capazes de compor o
quadro de enunciação. A unidade tópica que primeiro se apresenta ao observarmos o
discurso é o gênero do discurso, pois, como menciona Bakhtin (2006, p.262) “ todo
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enunciado se dá por meio dos gêneros do discurso”

as unidades tópicas se

materializam por meio do atravessamento a unidades territoriais, unidades de
comunicação pré-delineadas por comunidades ou sujeitos, sempre aceitas como
quadros comunicativos perfeitos. Essas unidades pré-recortadas pelas práticas verbais
são chamadas unidades tópicas (MAINGUENEAU, 1998, 2008b e 2015).
“Todo texto pertence a uma categoria de discurso, a um gênero de discurso”
(MAINGUENEAU, 2013, p. 65). A ideia de que toda enunciação se enquadra a um
gênero foi altamente explorada pelo círculo bakhtiniano com base no pressuposto de
que “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua
elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos
gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2003 p. 262). Associar gênero e discurso significa
entender que práticas de comunicação têm certa estabilidade, compõe um quadro
semântico que o ultrapassa a compreensão estritamente linguística. Esse território
“além do linguístico” é compreendido como o discursivo. Contudo, não se pode
negligenciar o fato de que alguns discursos possuem um espaço de maior estabilidade
em comparação a outros.
O que se pode entender é que o processo de constituição das unidades tópicas
obedece a um estatuto variado que se impõe como muito estrito, ou seja; por práticas e
sujeitos estritamente marcados, e pouco estritos, ou seja: por práticas e sujeitos que
obedecem à lógica de maior maleabilidade. O nível de “maleabilidade” de um gênero
está estritamente ligado ao fato de que todo gênero se manifesta por meio de uma
tríade enunciativa: as cenas da enunciação, noção que equipara proporcionalmente o
gênero como instituição histórica e enunciativa. Esta tríade se compõe três cenas: a
cena englobante, a cena genérica e a cenografia. Em nosso estudo, privilegiamos a
cenografia, porque ela é o elemento produzido por um enunciador que instaura o
gênero como perfeito em sua prática de comunicação.
Para operacionalizarmos a noção de cenografia, no entanto, antes precisamos delinear
o quadro conceitual onde se matiza um gênero de discurso. Ao estudar um gênero é
comum observar o seu quadro estático, ou a alteração desse quadro, na medida em
que ele se altera em função de suas necessidades de comunicação. Entretanto, alguns

80
gêneros têm natureza maleável, como uma propaganda que pode se apresentar, com
mesma intenção e impacto, como um panfleto ou como uma mega produção
cinematográfica. Essa constatação pressupõe a necessidade de entender que todo
gênero recorre a um tipo de discurso que o consagra enquanto uma prática de
determinado agrupamento e que os tipos de discurso acolhem uma variedade de
gêneros.
Os gêneros enunciam com base em um propósito de comunicação. Esse propósito
está ligado ao seu tipo de discurso. Por outras palavras, é o tipo de discurso o elemento
responsável pela instrução de leitura. Ao receber um panfleto, o coenunciador deve
entender se é um panfleto do tipo publicitário, literário ou político; caso esse
reconhecimento não aconteça, os efeitos de sentido podem destoar entre o propóstico
efetivo do gênero e sua recepção.
Ao tratar da noção de tipo, estamos falando de grandes territórios, onde gêneros de
discurso se estabilizam. Podemos dizer, assim, que há gêneros que se estabilizam em
um território literário, ou comunista ou, ainda, político. Há gêneros, que se situam em
mais do que um tipo. Um panfleto pode ser ao mesmo tempo publicitário e político, por
exemplo.
Os tipos de discurso têm, segundo Maingueneau (2006, 2008b e 2015), três estatutos
de organização. O primeiro estabilizado pela esfera de atividade, que limita o tipo de
discurso por um adjetivo; “literário”, “publicitário”, “político”. O segundo estabilizado por
um campo discursivo, que limita o tipo de discurso por meio de um posicionamento no
interdiscurso; “direita”, “esquerda”, “progressista”, “conservador”. O terceiro estabilizado
por um lugar de atividade, que limita o tipo de discurso institucionalmente; igreja,
empresa, escola.
Estes regimes “limitadores” imprimem um ponto de vista de produção e recepção dos
gêneros. Evidentemente, quanto menos estável um gênero é, mais ele evocará uma
diversidade de tipos em sua participação. Até agora, discutimos o plano estável de um
gênero de maneira difusa e pouco objetiva. Maingueneau (2004, 2013 e 2015) aponta
que a estabilidade de um gênero do discurso pode ser observada como consequência
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de um regime de restrições, definido por gêneros rotineiros, conversacionais e autorais.
Estes regimes pressupõem entender o quanto a materialidade enunciativa de um
gênero pertence a um quadro estático.
Desse modo, são gêneros rotineiros, aqueles que têm um quadro estático nas
comunidades a que pertencem. São gêneros conversacionais aqueles marcados pela
oralidade e pela dinâmica dessa modalidade da língua. Em uma conversa, por exemplo,
podem aparecer vários gêneros que serão enunciados de diversas maneiras. Os
gêneros autorais são aqueles definidos por um enunciador que tem estatuto de autor,
gêneros que passam a ser enunciados a partir de sua nomeação, como os Essais de
Montaigne.
Pode-se notar que oralidade e escrita influenciam na condução de um estatuto de
gênero. É mais comum que analistas do discurso, ao tratarem de unidades tópicas, se
debrucem sobre gênero autorais e rotineiros, pois eles correspondem ao que se pode
entender como regime instituído de gênero. Assim, o estatuto conversacional fica
relacionado ao regime conversacional, para o qual a categoria de gênero do discurso é
problemática, dada a maleabilidade deste regime de comunicação.
Não está pressuposto, no entanto, que a maleabilidade com a qual um gênero se
constitui só se é possível no regime conversacional.
A atividade discursiva repousa, de fato, na complementaridade entre
dois regimes, instituído e conversacional. Os sujeitos falantes não
cessam de passar de um regime a outro: um, regime instituído, que
atribui papéis no interior de dispositivos restritivos, o outro, o regime
conversacional, no qual as identidades e as situações são fluidas e
instáveis (MAINGUENEAU, 2015, p. 113).

Assim, as unidades tópicas que se materializam em gêneros de regime instituído
tendem a ter identidades e dispositivos restritivos, quando comparadas a gêneros de
regime conversacional. A relação entre um e o outro parece estar em um regime de
ordem e caos. No entanto, só em partes a ordem do regime instituído está organizada.
Maingueneau (2006) aponta nos gêneros de regime instituídos quatro tipos de
instituição. O gêneros instituídos de modo 1 são aqueles que não admitem variação e
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são muito controlados pelas práticas verbais que manifestam. Os gêneros instituídos de
modo 2 são gêneros que admitem certa maleabilidade, contudo essa maleabilidade não
vem sem alteração nos efeitos de sentido. Os gêneros instituídos de modo 3 são
aqueles muito maleáveis e que, aliás, não podem existir sem maleabilidade e,
finalmente, os gêneros instituídos de modo 4, que são aqueles que emergem a partir da
nomeação dada por seu autor.
Vemos que o que tratamos como plano tópico dos discursos é aquele cuja
materialidade de gênero se circunscreve como prática pré-delineada. Quanto mais
reconhecida é uma prática e a identidade de seus participantes, mais tópico é o
discurso. No entanto, essa constituição das unidades tópicas não passa apenas pelo
plano do “pré-estabelecido”. Há, também, um regime que condiciona certa identidade
aos gêneros, as unidades não tópicas.
3.3.2. As unidades não tópicas do discurso: formação discursiva
As unidades não tópicas do discurso pressupõe uma relação lógica com o plano tópico.
A expressão “não”, nesse uso, deve ser portadora do significado mais importante do
que não é “topicalizado” em um discurso. Assim, ao tratar de unidades não tópicas,
estamos tratando de unidades que, de certo modo, têm manifestação material peculiar
no interdiscurso, ligam-se automaticamente à historicidade do enunciado e representam
agrupamentos de atividades socioculturais.
Além disso, as unidades não tópicas só podem ser observadas com base em sua
materialização no discurso; no entanto, essa materialização não é direta, pois ela pode
ser notada a partir da associação da enunciação imediata com unidades não tópicas
mediatas à enunciação. Por outras palavras, estamos dizendo que as unidades não
tópicas só podem ser definidas se alicerçadas em um processo duplo: primeiramente,
elas fazem parte de uma rede enunciativo-discursiva; em segundo lugar, cabe ao
analista do discurso esclarecer a rede a que pertence a unidade não tópica observada.
As unidades não tópicas são construídas pelo pesquisador a partir de
unidades tópicas. Só pode haver análise do discurso se ela se apoia em
unidades tópicas, mas elas não podem dar conta, sozinhas, do
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funcionamento do discurso, que é atravessado por uma falha
constitutiva: o sentido se constrói no interior de fronteiras, mas
mobilizando elementos que estão fora delas (MAINGUENEAU, 2015, p.
81).

Desse modo, as unidades não tópicas têm relação com o que é extrínseco ao
enunciado, no entanto, elas são produzidas no interior enunciativo. Esse pressuposto
revela que essas unidades têm, como dissemos, relação com a historicidade pela qual
o discurso se situa, participando ativamente da sua condução e, além disso, sendo
elementos socioculturais.
Há, segundo Maingueneau (2015), pelo menos três formas de que o analista constitui o
olhar sobre esse tipo de unidade, por percursos, por registros e por formações
discursivas. Em nosso caso, debruçar-nos-emos sobre “a unidade tópica que logo se
impõe” (Maingueneau, 2015, p. 81) que são as formações discursivas (doravante FDs).
Embora nosso pressuposto teórico-metodológico se filie às noções de Maingueneau,
não podemos negligenciar o fato de que os estudos inaugurais sobre as FDs, como
citamos na seção 3.1, deste capítulo, tem origem nas proposta de Foucault (2008), e
que a noção ingressou na AD por meio das proposta de Pêcheux (MAINGUENEAU,
1998, p. 68).
Revisitando a proposta de Foucault, podemos entender que a noção de arqueologia
sugere o trabalho do arqueólogo que procura em determinado sítio o passado por meio
dos recursos disponíveis. É sob este olhar que Foucault propõe a sua própria
arqueologia. No caso de Foucault, ao invés do sítio arqueológico, o discurso. O
discurso, sob este olhar, é um campo que revela e enuncia o próprio passado. É o
passado enunciativo, nesse sentido, que remonta o novo enunciado em uma constante
novidade. Não é o jeito mais eficaz, trocar a metáfora de “fora” pela de “passado”, no
entanto, ambas se referem ao que Foucault (2013, p. 43) tratou como um sistema de
dispersão em que vários enunciados podem ser postos em concorrência, observando
um mesmo objeto: esse sistema são as FDs.
Por sua vez, a análise de cunho intervencionista de Pêcheux, estava orientada pela
observação das FDs que estruturavam as bases do discurso. Esse tipo de análise

84
permitia que o analista identificasse os postulados do enunciador no evento
enunciativo, em uma espécie de psicanálise do texto (Maingueneau, 1990). Não
obstante, para AD, as FDs atingem o estatuto de fonte de onde um discurso deriva; são
uma forma de identificar a origem dos eventos enunciativos, que não estão dentro de
um regime que é do gênero, ou da linguística, ou do sujeito, mas de um bojo que
extravasa a enunciação e alcança o campo do discurso.
Toda enunciação é habitada por outros discursos, por meio dos quais
ela se constrói. Os analistas do discurso, assim, são levados a
desenvolver não somente abordagens que se apoiam nas fronteiras,
mas também abordagens que as subvertem (MAINGUENEAU, 2015, p.
81).

As FDs são uma ancoragem histórico-social dos discursos; isso significa dizer que as
unidades não tópicas não têm origem no discurso ora analisado, mas correspondem
aos efeitos de sentido criados pelas condições sócio-históricas diretamente ligadas ao
discurso. Além disso, quando uma FD emerge em um discurso ela passa a confirmar a
rede interdiscursiva pela qual está submetida, essa rede é responsiva às condições
sócio-históricas.
Desse modo, as FDs agem por um duplo: na mesma medida em que interferem nos
efeitos de sentido do discurso, corroboram com a rede que produz as condições sóciohistóricas de produção do discurso. Elas são, assim, unidades que têm poder na
produção de efeitos de sentido do discurso e, ao mesmo tempo, cooperaram como
parte de uma rede interdiscursiva que compõem as condições sócio-históricas de
produção.
Assim, uma FD não é um evento único, mas de uma comunidade, de um grupo que se
marca por meio dela. Funcionando como uma marca, a FD deve ser mencionada em
diversos discursos, de diferentes gêneros, como uma verdade, uma crença, uma forma
de ver o mundo, direta ou indiretamente; esses fatos, repetidos, farão com que o
analista possa construir diálogo entre o discurso que analisa e as condições sóciohistóricas de produção que é produzida pelo discurso.
Uma FD responde à sociedade na medida em que ela se difunde em variados
discursos. Podemos dizer, por exemplo, que, enquanto formação discursiva, o racismo
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estará presente em um número incontornável de atividades discursivas, e os discursos
ora o confirmarão como prática, ora o contestarão. Isso ilustra o fato de que uma FD
pode apresentar uma variedade temática, pois o que a constitui é o fato de que ela
deriva de um mesmo foco sócio-histórico-discursivo. Tanto a confirmação do racismo,
quanto sua contestação são oriundos de uma série de eventos sócio-históricodiscursivos que instituem o racismo como possibilidade semântica. Portanto, na
medida em que uma formação discursiva emerge em um dado discurso como novidade,
ela não se estabelece como uma novidade sócio-histórica.
O foco sócio-histórico ao qual nos referimos é um grupamento de atividades sóciodiscursivas, que podem ser definidas por meio de uma identidade. Nesse sentido,
podemos “falar do discurso racista” e do “discurso dos metalúrgicos” da mesma
maneira, pois ambos são foco de onde derivam inúmeras atividades sócio-discursivas,
que se marcam em um campo do racismo e o campo dos metalúrgicos. Mesmo
sabendo que o “racismo” ou o “discurso dos metalúrgicos” são composições discursivas
distintas, isso não altera o fato de que, em um dado discurso, se podem observar traços
do que entenderemos como marcas de certa identidade do racismo “racismo” ou certa
identidade “dos metalúrgicos”.
Unidades como o “discurso pós-colonial”, o “discurso liberal”, o “discurso
patronal”, o “discurso antilhano”, o “ o discurso das enfermeiras”, o “
discurso racista”... são abundantemente invocadas em certas correntes
de análise do discurso, mas também nas mídias. Se quiser fazer
corresponder a elas corpora, o pesquisador vai separar enunciados
derivados de um ou de vários gêneros de discurso; mas ele também
pode incluir ali enunciados que ele mesmo suscitou (na forma de testes,
de entrevistas, de questionários…) Essa heterogeneidade de materiais é
contrabalançada pelo postulado segundo o qual os enunciados
decorrentes dessa formação discursiva convergem para um único foco,
alguma “mentalidade” do patronato, das enfermeiras, dos racistas… que,
em graus e segundo estratégias diversos, regeria secretamente suas
falas e seus pensamentos (MAINGUENEAU, 2015, p.84).

Podemos entender que as FDs de identidade formulam uma base para a constituição
dos discursos e dos sujeitos que se marcam no e pelo discurso. A noção de identidade
apresentada nesse ponto esclarece a noção de que em todo discurso existe uma
intersecção de identidades, que age na produção de efeitos de sentido e age na
constituição de uma posição dos sujeitos que emergem dos discursos.
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A noção de FD está atrelada à noção de interdiscurso. Se todo discurso só pode existir
baseado na interação com outros discursos (elemento definido pelo primado do
interdiscurso) , são as FDs as unidades capazes de trazer ao analista dados sobre essa
interação, por meio da ostensiva procura de pistas enunciativas, que levarão o analista
a uma sorte de outros discursos.
Essa vasta interação não virá à toa, e é, inclusive, por meio dela que os efeitos de
sentido estão garantidos. Parafraseando Maingueneau, não há análise do discurso sem
unidades tópicas e, também, não há análise do discurso sem unidades não tópicas.
Resta-nos, agora, definir as categorias de análise que possam comportar tanto as
unidades tópicas, em nosso caso o gênero, quanto as unidades não tópicas, em nosso
caso as FDs.
3.4. As categorias de análise
Mencionamos que o primado do interdiscurso revela que todo discurso se materializa
por meio de unidades tópicas e não tópicas. No entanto, para a execução de uma
análise de discurso, precisamos definir as categorias que sustentarão o exame de um
plano que está intrínseco e extrínseco ao objeto analisado. Desse modo, observamos
as bases de enunciativo-discursivas dos gêneros do discurso, as cenas da enunciação,
e, após, a constituição de um ethos discursivo para o enunciador dos discursos.
3.4.1. As cenas da enunciação
Ao sermos tomados por um discurso, a primeira instância que se apresenta, segundo
Maingueneau (2015), é o gênero. No entanto, o gênero não se marca por um sistema
autônomo à enunciação, pois é essa que deve garantir que um enunciado seja
entendido como do gênero que se apresenta. Nasce, dessa percepção, uma situação
problemática: o que se sobrepõe, o gênero como unidade estática, ou a enunciação
que mimetiza um gênero reconhecido?
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As duas convicções são possíveis e, aliás, não são excludentes. A noção de cena
enunciativa nos propõe entender que são atividades simultâneas com certa estabilidade
em alguns gêneros do discurso e, ainda, que a enunciação busca ser reconhecida por
essa estabilidade na mesma medida em que recria a forma de enunciar por meio do
gênero. Assim, quando somos interpelados por um gênero, somos tomados também
pela cena que ele, enunciativamente, engendra.
Se, por um lado, um gênero é uma instância pré-construída, por outro, é o enunciador
quem decide qual a melhor maneira de enunciar, fazendo com seu enunciado encene a
enunciação da forma mais adequada. Esse pressuposto nos faz entender que os
gêneros são elementos perfeitos da comunicação. Se os gêneros estivessem apenas
marcados pela pré-constituição, os enunciadores ficariam reféns dos gêneros e
limitariam a comunicação ao quadro semântico capaz de chegar o mais próximo da
necessidade de comunicação.
Os gêneros respondem a um quadro enunciativo que obedece a imposições, que são
ao mesmo tempo históricas, pré-construídas e enunciativas, ou seja, orientam- se como
consequência dos envolvidos na enunciação. Como dissemos na seção 3.2.1, esse
quadro é composto, segundo Maingueneau (2006, 2008, 2013 e 2015), por três cenas
enunciativas, complementares e indissociáveis, que só podem ser percebidas
separadamente em função didatizante. No entanto, no ato enunciativo, as três cenas
estão complementarmente aglutinadas para/na produção de efeitos de sentido.
Quando tratamos de cenas enunciativas, estamos, na verdade, tratando de um regime
composto por três cenas: a cena englobante, a cena genérica e cenografia. Embora
elas sejam uma noção mais moderna dentro dos limites da AD, não substituem os
pressupostos sobre a unidade tópica, o gênero do discurso, tampouco cenas da
enunciação e gêneros do discurso podem ser entendidos como sinônimos. No entanto,
toda enunciação se dá por meio de um gênero e todo gênero manifesta cenas
enunciativas. Assim, quando se trata de se ocupar por uma análise orientada pelas
cenas enunciativas, estamos observando como o gênero se constitui por um bojo que é,
ao mesmo tempo, histórico e linguístico. Além disso, estamos observando como os
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elementos do enquadramento do gênero operam na materialização de si mesmos na
enunciação.
Nesse sentido, a cena enunciativa que primeiro pode ser observada é a cena
englobante, que é a cena que corresponde aos tipos de discurso. Ao tratar de tipo de
discurso, podemos associar ao evento pré-construído. Mencionamos tipos marcados
por esfera de atividade, por um campo e por um lugar de atividade. No entanto, é a
enunciação que registrará, interdiscursivamente, elementos que pertencem a um ou
mais dos limites da enunciação da cena englobante.
Embora a cena englobante se reporte a um espaço possível para a circulação de um
enunciado, o enunciador precisa elaborar os liames pelos quais seu enunciado poderá
ser reconhecido como desta ou daquela cena. É um regime mútuo: na mesma
proporção que um discurso, para ser enunciado, tem de indicar a que cena englobante
pertence, sua enunciação recria as marcas da cena englobante consagrada.
Os produtores de um discurso derivados de determinada cena
englobante devem, por meio de sua enunciação, mostrar que se
conformam aos valores prototipicamente relacionados ao locutor
pertinente para o tipo de atividade verbal em pauta : assim, um político
tem de ser “um homem de convicções”, um funcionário, um homem
“devotado” ao serviço público etc ( MAINGUENEAU, 2015, p. 119).

A cena englobante é parte de um quadro pelo qual o discurso se estabiliza. A outra
parte deste quadro cênico (Maingueneau, 2013) é composta pela cena genérica. A
cena genérica é, muitas vezes, confundida com o que costumeiramente definimos como
gênero do discurso. Essa confusão se deve a dois fatores, o primeiro é que os
estudiosos de gênero o entendem sob uma completude pautada em um sistema de
coerções, papel ocupado, de acordo com Maingueneau (2013, 2015), pela cena
genérica; segundo porque a cena genérica é a parte do quadro cênico, que pode ser
entendida como o quadro pré-delineado ao qual um enunciado se acopla.
Deste modo, podemos entender a cena genérica como um regime pré-estabelecido de
coerções pelas quais um enunciado se submete para encenar sua participação em um
gênero do discurso. Este sistema de coerções tanto pode se orientar pelos elementos
linguísticos, sociais, históricos ou dos papéis de enunciadores. Maingueneau, (2006 e
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2015), aponta elementos coercitivos da cena genérica, quais sejam: uma ou mais
finalidades, papéis para os parceiros, um lugar apropriado para o seu sucesso, um
modo de inscrição na temporalidade, um suporte, uma composição, um uso específico
de recursos linguísticos.
De certo modo, a cena genérica está muito relacionada aos gêneros de modo 1 e modo
2, mencionados na seção 3.2.1. Quanto mais tópico é um gênero, mais préestabelecida será sua cena genérica. Existem gêneros, portanto, de cena genérica
muito rígida. Essa rigidez não interfere, como se pode pensar, apenas em elementos
linguísticos. A rigidez da cena genérica também interfere de maneira forte no
enunciador e nos papéis de identidade do enunciador de um gênero. Quanto mais
topicalizado por um uma unidade tópica instituída, mais sua cena genérica será
evidente.
No entanto, os gêneros instituídos de modo 3 e, especialmente, os do modo 4,
caminham para uma linha de progressão cada vez menos tópica. Isso é o mesmo que
dizer que os elementos de pré-constituição das cenas genéricas são, nesse processo,
cada vez mais diluídos e encenados por outros elementos. A partir dessa constatação
se orienta a necessidade de entender a última cena enunciativa proposta por
Maingueneau (2006, 2008a, 2013 e 2015), a cenografia.
A cenografia pode ser entendida, ao mesmo tempo, como um quadro e como um
processo enunciativo. Um quadro, porque é a forma com a qual a enunciação se
apresenta aos coenunciadores. Um processo, porque é pelo desenrolar da enunciação
que se instauram elementos de qual cena é desenrolada e, evidentemente, essa cena
pressupõe os limites dados pela cena genérica. Cabe-nos dizer que é a cenografia a
ponte de interação entre os sujeitos do discurso.
Contudo, não se pode entender que esse “quadro-processo” trata de um cenário, onde
a enunciação se instala apenas. A cenografia deve, no ato enunciativo, legitimar a si
mesma como única possibilidade de enunciar a pretensão do enunciador. Desse modo,
a cenografia deve lapidar os elementos que ela própria considera importantes para o
dizer e, assim, constituir a si mesma no ato enunciativo.
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Para isso, a cenografia evoca, pelas possibilidades do interdiscurso, elementos que são
matriz da cena genérica a qual ela está submetida, ou, ainda, buscando elementos de
outras cenas genéricas. Podemos, neste ponto, mencionar que as cenografias, que
estabelecem diálogo direto com a própria cena genérica, são cenografia endógenas, e
as cenografias que interseccionam cenas genéricas alheias à própria, são exógenas.
Cabe ao locutor, modular a própria cenografia, para garantir a comunicação para seu
próprio enunciado,
Em outras palavras, o locutor deve, em seu enunciado, configurar um
mundo cujas propriedades sejam tais que justifiquem o próprio quadro
de enunciação [...] Uma cenografia só se desenvolve se o locutor puder
controlar seu desenvolvimento (MAINGUENEAU, 2015, p.123).

Embora um gênero mobilize três cenas enunciativas, é a cenografia a fonte produtora
dos efeitos de sentido imediatos à enunciação. Isso intersecciona tantos as demais
cenas como os enunciadores e os papéis relacionados à cenografia mobilizada.
Quando tratamos da rigidez de um gênero. Na verdade, estamos tratando do plano da
cenografia. Quanto mais a cenografia se dissocia do quadro cênico, composto pela
cena englobante e a cena genérica, mais o locutor investe na constituição da própria
identidade, no gênero.
Assim, vemos que os gêneros instituídos de modo 3 e 4 comportam cenografias muito
menos rígidas em comparação com os de modo 1 e 2. Assim, podemos supor que é a
cenografia a responsável pelo plano tópico das unidades tópicas. Quanto mais
endógena é uma cenografia, mais tópico é o gênero, quanto mais exógena é uma
cenografia, mais elementos do plano não tópico ela mobiliza na enunciação do gênero.
São duas as consequências diretas de uma cenografia, que se afasta do plano tópico,
tornando-se muito exógena e mobilizando elementos de outras cenografias. Primeiro,
nomeá-la a partir apenas de um plano tópico torna-se problemático, porque muito
embora os gêneros cujas cenografias tem essa característica não estão de fato nem em
um plano tópico, nem um plano não tópico, como vimos, pois as unidades não tópicas
não se configuram em gêneros. Segundo, os enunciadores que emergem de uma
cenografia com esta natureza têm que marcar a própria presença no interdiscurso como
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capazes de sustentar um enunciados, cuja existência é problemática, pois existem no
plano tópico garantido por uma instabilidade constitutiva. Estes enunciadores,
característicos aos gêneros instituídos de modo 4, especialmente, nascem na própria
enunciação, ao mesmo tempo que têm condições de sustentar o que dizem.
Certas cenografias, portanto, fiam-se a si mesmas, pois sua maleabilidade não encontra
precedentes no agrupamento das unidades tópicas do seu próprio grupo. Com isso, o
enunciador que emerge é o que pode garantir esse estatuto autofinanciado. Por isso, o
enunciador precisa construir a própria imagem dentro do discurso que ora enuncia.
3.4.4. O ethos discursivo
A cenografia apresenta uma forma de dizer. No entanto, essa forma de dizer precisa ser
atestada como válida, ser garantida por alguém que se apresenta como fiador do
discurso enunciado. Assim, enunciar é, em certa medida, colocar- se em um papel de
enunciação; só um religioso constrói cenas religiosas, só um sujeito do direito constrói
cenas de direito. A cenografia de um discurso pressupõe em si mesma um enunciador,
que tem um corpo e uma psicologia que são capazes de justificar a enunciação. É desta
constatação que surge a noção de ethos enunciativo.
A noção de ethos enunciativo parte, deste modo, de um princípio banal: todo discurso
tem um enunciador. Trata-se, pois, de entender que este enunciador traz elementos
que corroboram para a produção de efeitos de sentido em um discurso. Assim, quando
somos tomados por um discurso, seu enunciador é fonte de legitimação desse discurso,
fazendo com que o destinatário adira, com maior facilidade, ao que é mostrado pelas
cenas enunciativas.
Todo discurso tem uma forma de dizer que pressupõe uma forma de ser
(MAINGUENEAU, 2016); esse pressuposto sugere que o ethos discursivo marca-se por
um regime não tópico de identificação. Por outras palavras, todo discurso nos trará
pistas do sujeito que o enuncia. Não raro, associamos essas pistas à montagem de um
corpo estereotipado, marcado pelas engrenagens identitárias das condições sóciohistóricas da enunciação.
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Esse corpo é formado por uma dimensão física, ou corporalidade, e uma dimensão
psicológica, ou de caráter, que são capazes de matizar “quem” produz o discurso. É o
discurso que comporta as marcas deste ethos discursivo e é pela presença do ethos
que o coenunciador pode constituir o corpo estereotipado do enunciador do discurso.
Pode-se supor que cada discurso expõe uma única forma de dizer. No entanto,
podemos aglutinar as inúmeras formas do dizer em três dimensões, para apresentação
de um ethos: a dimensão categórica, a experiencial, a ideológica.
A dimensão experiencial está relacionada ao papel que o ethos assume em discurso,
Segundo Maingueneau (2016), pode se apresentar por papéis discursivos, como um
“animador”, um “pregador” e, ainda, por estatutos extradiscursivos, de natureza muito
variada, que são identificados por meio funções sociais, “pai”, “funcionário”, “médico”.
A dimensão experiencial é a que se marca, na produção do corpo do ethos, pela
identidade sócio-psicológica estereotipadas, associando a noção de incorporação a um
mundo ético. Podemos mencionar a identidade de jovem executivo e jovem da periferia,
por exemplo.
A dimensão ideológica marca o posicionamento em um campo discursivo. Dentro de um
campo polêmico, podemos, por exemplo, citar a identidade de racista e a de antiracista, a de machista e a de feminista. Essas identidades assumidas pelo ethos se
posicionam em um prisma ideológico.
É fácil perceber que essas três dimensões podem interagir e constituir uma identidade
multifacetada em um mesmo discurso. Para isso, basta que, no discurso enunciado, o
analista identifique recursos para acusar a fonte de onde deriva certa identidade que,
consciente ou não, se apresenta na/ pela enunciação.
Ainda, a constituição de um ethos depende do investimento que um enunciador dá para
sua construção. Ou seja, um enunciador pode anunciar a própria construção do seu
ethos, produzindo o que se chama ethos dito, falando sobre si, costurando a própria
imagem no enunciado, ou, permitir que seu ethos seja construído por meio de sua
forma de enunciação, corroborando a produção do que se chama ethos mostrado.
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O ethos dito é uma atividade do enunciador que produz uma imagem de si no discurso.
Ele assume essa atividade por meio de recursos linguísticos evidentes, marcando a
própria presença ou, às vezes, ocultando-a. No entanto, o regime do ethos dito não
poderá negligenciar o regime do ethos mostrado, afinal, este último depende de como é
recebida a imagem que se apresenta no discurso é recebida.
O regime de ethos mostrado é parte de uma atividade que marca a atividade do
enunciador, e a recepção desta imagem. Assim, marcas de agressividade, violência,
covardia que, geralmente, não são positivas, podem ser perceptíveis na recepção de
um discurso, fato que faz com que o ethos mostrado sobrepuja o ethos dito. Ainda, o
ethos dito não é uma necessidade dos discursos, já o ethos mostrado é indissociável e
todo discurso assume um corpo para seu enunciador (MAINGUENEAU, 2013).
O regime de ethos dito, quando existe, juntamente ao do ethos mostrado formam o
ethos, um corpo de enunciador que é capaz de dar garantia ao que está sendo dito.
Quanto maior é a potência deste ethos, maior é a captação de adesão que o discurso
proporcionará.
Assumimos, aqui, que a composição do ethos se engendra por um paradoxo, o ethos
assume a imagem de fiador do discurso, aquele que materializa a enunciação, ao
mesmo tempo em que é pela enunciação que se materializa na compleição de um
corpo possível, por meio de estereótipos que coadunam um tom, um corpo e uma
personalidade.
Não se trata, apenas, de pensar em um ethos no ato enunciativo, portanto, mas pensar
em um corpo que existe, que tem relações do espaço social que lhe garantem o direito
à fala. Deste modo, um ethos só é possível, quando associado às condições sóciohistóricas de dada conjuntura e à própria criação de si por meio das cenas enunciativas.
Assim, o ethos não está associado apenas ao seu enunciador, mas também ao regime
enunciativo pelo qual todo discurso está designado. Nada vale observar o ethos, sem
antes, entender por qual gênero de discurso e, ainda, por quais cenas enunciativas
esse discurso orienta a própria materialização.
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Lembramos que a cena genérica prescreve os papéis dos sujeitos que têm direito a se
envolverem na cena. Esse regime de coerção impõe sobre o ethos certa limitação. No
entanto, alguns discursos se assumem com ethos totalmente rebeldes às cenas
genéricas que lhe impõem limites.
Nessa ocasião, há duas possibilidades óbvias. A primeira é que o discurso esvaziado
por um fiador que não é capaz de garantir a própria identidade, se perca e não tenha,
por isso, credibilidade. A segunda, mais interessante, promove uma revisão do modo de
enunciação e do direito à fala em determinada cena genérica; além disso, a própria
cena genérica tende a ser revisada e constituída por outro agrupamento de unidades
tópicas e não tópicas.
Esse tipo de ethos, mais rebelde às imposições cenográficas, é menos raro, quando se
trata de gêneros do discurso, cujo plano tópico é menos estanque. Passamos, nesse
ponto, à discussão desse tipo de discurso, que não engendram por um plano totalmente
tópico, mas que evoca uma cenografia e um ethos simultaneamente ao ato enunciativo:
os discurso constituintes.
Por meio do arcabouço teórico-metodológico apresentado se pode notar que a
pesquisa produzida nos limites da Análise de Discurso exige a interdisciplinaridade.
Pela aliança entre o entendimento dos aspectos enunciativos e os aspectos sóciohistórico-culturais se pode observar a materialização do discurso. Em Recordações,
esse olhar dá recurso para entender a produção de efeitos de sentido capazes de, ao
mesmo tempo, produzir a cenografia e dela fazer emergir o ethos discursivo.
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CAPÍTULO IV
O DISCURSO LITERÁRIO: A CONSTITUIÇÃO PROBLEMÁTICA DE UM ESPAÇO
DE ENUNCIAÇÃO
Este capítulo visa à discussão sobre o discurso literário, bem como sua constituição
como espaço de produção de efeitos de sentido e, ainda, sua compreensão como
gênero e campo de atuação enunciativa. Para essa discussão, entenderemos o
discurso literário como um discurso constituinte, cuja manifestação se engendra por
meio de um quadro cênico, que não se pode definir como tópico ou como não tópico,
mas como paratópico.
Nosso capítulo inicia com discussões sobre as problemáticas causadas pela percepção
do discurso literário ora como produção material da literatura, ora como um espaço de
atuação de certos grupos de indivíduos que circulam em torno da produção literária.
Não foram poucos os estudos que distinguiram o material literário de seu espaço de
produção efetivo. Nessa primeira parte, contudo, proporemos a reflexão sobre a cisão
desses elementos do discurso literário. Esse capítulo reflete ainda sobre a concepção
de discurso constituinte. Em seguida, refletimos sobre a paratopia literária.
4.1. Um olhar sobre a literatura
Só se pode conceber um estudo de corpus literário associado à AD, se considerarmos
que essa disciplina opera por marcadores interdisciplinares. Assim, o entendimento da
noção de discurso literário depende do pressuposto de que a literatura é um evento em
que as unidades materiais e imateriais de sua composição são agentes responsáveis
pela produção de efeitos de sentido.
Pode-se supor que são unidades materiais todos os elementos físicos de um corpus
literário, tais como o “gênero” em que ele se enquadra, o “veículo transmissor” de sua
materialidade, quer física, quer virtual. Pode-se supor que são unidades imateriais na
composição do corpus literário o “contexto” de sua produção, a “biografia de seu autor”,
a “recepção” de sua natureza literária.
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No entanto, a distinção entre aspectos materiais e imateriais, além de problemática
porque separa o corpus por uma fronteira entre um “dentro” e um “fora”, também é
problemática porque, quando se trata de entender a literatura como um discurso,
noções como gênero, veículo, contexto, biografia, autor e recepção não estão em um
exato “dentro”, como dado material, e um exato “fora”, como elemento associado ao
corpus, mas na imbricação e na subversão desses espaços.
Não foi raro que estudos que tinham a literatura como objeto se estruturassem com
base na segmentação entre o campo social e o estético. A AD, no entanto, constitui o
seu estudo sobre literatura, sem desconsiderar a oposição entre o que seria a
suposição entre um suposto dentro e um suposto fora da produção enunciativa.
A proposta da AD se localiza sobre a égide do pressuposto gerado pelo estudo
apresentado por Bourdieu (1998), que considera o campo literário espaço para observar
as relações de poder da França, demonstradas em A Educação Sentimental de
Flaubert. Sobre a fronteira entre o espaço social e o literário, Bourdieu (1998, p.17)
comenta já no prólogo de sua obra
A educação sentimental, essa obra mil vezes comentada, e sem dúvida
jamais lida realmente, fornece todos os instrumentos necessários à sua
própria análise sociológica: ocorre que a estrutura da obra, que uma
leitura estritamente interna traz a luz, ou seja, a estrutura do espaço
social no qual transcorrem as aventuras de Frederic, é também a
estrutura do espaço social no qual seu próprio autor estava situado.

O pressuposto apresentado por Bourdieu indica que os elementos que estruturam a
face “interna” da construção da obra seriam, em certa medida, os elementos que
estruturam a organização “externa” da literatura.
Desse modo, são universos paralelos e intrinsecamente ligados os espaços interior e
exterior de uma construção literária. Em outra ocasião, constituímos a metáfora da
sombra para predizer a observação deste fenômeno literário (CHAVES, 2014). Naquela
ocasião, o estudo literário de nossa pesquisa forneceu dados sobre o entendimento de
que tanto o “exterior” como “interior” do campo literário funcionam como um objeto e
sua sombra. Podemos distinguir o objeto de sua sombra; no entanto, qualquer
movimento do objeto será, também, o movimento de sua sombra.
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Nessa tese, o nosso estudo se debruça sobre a produção de efeitos de sentido de uma
produção literária. Por outras palavras, nossa investigação surge a partir da observação
do interdiscurso presente na produção literária. O interdiscurso condensa elementos
que não estão no interior e no exterior da obra, mas no jogo que atualiza estes dois
espaços.
De maneira mais ampla, considerar o fato literário como “discurso” é
contestar o caráter central desse ponto fixo, dessa origem sem
“comunicação com o exterior” - para retomar uma célebre fórmula do
Contra Saintre-Beuve, de Proust -, que seria a instância criadora. Fazêlo é renunciar ao fantasma da obra em si, em sua dupla acepção de
obra autárquica e de obra fundamental da consciência criadora; é
restituir as obras aos espaços que as tornam possíveis, onde elas são
produzidas, avaliadas, administradas. As condições do dizer permeiam
aí o dito, e o dito remete suas próprias condições de enunciação (o
estatuto do escritor associado a seu modo de posicionamento no campo
literário, os papéis vinculados com os gêneros, a relação com o
destinatário construída através da obra os suportes materiais e os
modos de circulação dos enunciados…) (MAINGUENEAU, 2006, p. 43).

O interdiscurso nos permite perceber que o corpus literário não é um elemento a parte
da sociedade, como se a constituição da literatura fosse independente e totalmente
autônoma dos eventos que estão no campo social. Os corpora literários são, assim,
elementos da própria sociedade; discursos que se constituem como um evento
possível. Do mesmo modo que qualquer produção linguageira não pode se apartar do
evento social, como, por exemplo, um manifesto abre a existência de um partido
político, a literatura exerce sua participação na sociedade como parcela integrante, não
como anexo, ou peça que poderia ser extraída.
A produção linguageira da literatura, no entanto, não obedece às mesmas condições de
produção do que às do manifesto. A problemática do gênero, inicialmente apresentada
por Bakhtin (2006), seria inapropriada para a aplicação da noção de literatura como um
gênero do discurso que tem uma constituição relativamente estável, haja vista que um
corpus constituído pela estrutura de um manifesto pode ser recebido, sem problemas,
como Literatura.
Deparamos- nos com uma das mais relevantes questões acerca do discurso literário,
além do interdiscurso. A Literatura é reconhecida em diversos espaços como gênero,
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no entanto, sua composição linguageira opera pela enunciação de vasto campo de
gêneros do discurso. Estes gêneros do discurso têm sua enunciação subvertida às
condições literárias, perdendo sua natureza original. Enquanto a maioria dos gêneros
obedece, como vimos, a um regime institucional de sua própria produção, a Literatura
se engendra por meio de uma constituição que está no liame das próprias
necessidades de enunciação.
Diferentemente de um gênero do discurso que existe com base em um regime
constituído por atores e espaços pré-determinados quer social, quer institucionalmente,
o discurso literário subverte esses espaços de atuação e configura sua própria condição
de existência, sendo, ao mesmo tempo, a força auto e hetero constituinte de sua própria
produção.
4.2. Os discursos constituintes: o caso literário
Aglutinar gêneros do discurso de um vasto arcabouço sob a identidade de discurso
literário é uma tarefa difícil. Como associar as produções do século XV às do século XX
sob a mesma nomenclatura, uma vez que são gêneros tão diversos em tema e
estrutura? A noção de discurso constituinte, para o caso do discurso literário, contudo,
corrobora com definição de um campo de relacionamento, cujos agentes estão sob um
domínio de produção intelectual que diverge de outros domínios. Nesse sentido,
podemos dizer que a produção literária do ocidente nasce por meio de um regime de
comunicação distinguível, que pode ser observado em um campo temático, estrutural,
ou social da produção enunciativa.
Enquanto os discursos não constituintes emergem no interdiscurso validados por uma
instância superior, marcada por um quadro cênico bem definido, os discursos
constituintes são, ao mesmo tempo, a cena englobante, a cena genérica e a construção
cenográfica daí emergente. Discursos constituintes precisam legitimar a própria
existência e, além disso, eles são a fonte de onde deriva a justificativa para que o
enunciado exista e como ele se engendra. Não se produz um discurso constituinte sem
obedecer às regras de sua constituição, porém não se produz um discurso constituinte
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sem apresentar-se como novidade, como cisão às regras da própria constituição do
discurso. Além disso, discursos constituintes lidam com a constituição da imagem de
seus autores. Esta imagem precisa ser a de um garante da enunciação constituinte, de
maneira que ao mesmo tempo em que nasce um discurso constituinte, nasce o único
que poderia tê-lo produzido.
Discursos constituintes emergem por meio de um quadro de autovalidação. Enquanto
discursos não constituintes recorrem ao agrupamento de um tipo de discurso, os
discursos constituintes são, eles próprios, o tipo e o engenho enunciativo. Desse modo,
os discursos não recorrem a um quadro cênico que lhe é exterior, ao contrário, é na
composição da própria cenografia que o interdiscurso se apresenta justificado por um
absoluto que o valida como enunciação constituinte.
Os arcabouço dos discursos constituintes são, segundo Maingueneau (2006, 2008b,
2015), além do literário, o filosófico, o científico e o teológico 14. Esses discursos, por
serem discurso limite, não admitem autoridade acima da própria, evocam o próprio
estatuto de enunciadores e coenunciadores e materializam- se por meio de forte tensão
da cenografia. Por isso, não se constituem por meio de um quadro tópico, tampouco
não tópico, mas por uma engrenagem paratópica, capaz de promover a participação
efetiva na mesma sociedade que o rejeita.
Como dissemos, a maioria dos discursos são enunciados por meio de um quadro
cênico, que compreende o tipo do discurso bem como a orientação pré-estabelecida
para o relacionamento que o gênero abarca. Assim, o quadro cênico define o espaço
estável no interior do qual o enunciado adquire sentido - o espaço do gênero e do tipo
de discurso (MAINGUENEAU, 2013, p.97) .
Esse pré-estabelecido é regido por normas que correspondem às identidades com a
qual os enunciadores dos discursos se relacionam; papéis, estatuto de enunciação,
código linguageiro etc., elementos capazes de manter a comunicação dentro de um
Maingueneau (2006) aponta que entre os discursos constituintes se inclue o “religioso”. No
entanto, acreditamos que há um problema nesse apontamento, pois a expressão “religião”
preconiza certa relação institucional. Assim, optamos pelo entendimento de que, sobre o
discurso constituinte religioso, o mais adequado seria entendê-lo como discurso constituinte
teológico.
14
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quadro de previsibilidade eficiente. No entanto, há gêneros do discurso, como vimos na
seção 3.1.3 (Unidades tópicas), que não pertencem a um quadro pré-delineado. Ao
contrário, certos discursos se estabilizam justamente na imprevisibilidade de seu
quadro. Para isso, precisam constituir e validar a própria construção, na mesma medida
em que constituem uma identidade que autoriza quadro de onde enunciam.
Desse modo, são discursos limite: constituem-se por meio de zonas de fala entre outras
que se pretendem superiores a todas as outras (MAINGUENEAU, 2006, p. 61). Essa
manifestação discursiva, tratada por Maingueneau como constituinte, compreende uma
subversão nas cenas enunciativas. Ao passo que a enunciação de discursos de
unidades tópicas se ancora ao quadro cênico, os discursos constituintes compõem a
própria forma de enunciar, não autorizando nenhuma enunciação acima da própria.
São, portanto, auto e heteroconstituintes.
Assim, para compor a própria enunciação o discurso constituinte precisa produzir uma
gestão na memória social sobre o próprio campo. Em consequência, discursos literários
tentarão conduzir a gestão do que é ser literatura, sem, necessariamente, admitir a
consulta a qualquer outro discurso, quer constituinte ou não. Além disso, a elaboração
de um enunciado literário lida com o topo de uma cadeia enunciativa: não há uma
instituição, universidade, espaço e corpo de enunciadores prévios ao enunciado
literário, pois, na verdade, é o próprio enunciado literário que lida com a consagração
desses espaços e desse corpo de enunciadores.
O que se evidencia é que a composição do enunciado literário é simultânea à
composição do espaço que o valida. Embora exista a sensação de que a Literatura é
parte de uma doxa estável, na verdade, a doxa literária se situa em um arquivo que é
ao mesmo tempo a fonte de onde deriva o corpo de enunciadores e as instituições que
o validam enquanto discurso.
Essa forma de constituição de si é possível por meio da cenografia. Partindo do
primado interdiscursivo, o discurso constituinte compõe sua cenografia de maneira
exógena. Essa cenografia se acomoda no que se pode considerar o archeion, um
registro que é a instrução da forma adequada de enunciar a Literatura e a própria
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enunciação literária, o texto e a crítica, um espaço impossível de ser alcançado, mas
que logra o pleno prestígio social.
Os discursos constituintes têm a seu cargo o que se poderia denominar
o archeion de uma coletividade. Esse termo grego étimo do latino
archivum, apresenta uma interessante polissemia para a nossa
perspectiva: ligado a arché, “fonte”, “princípio”, e, a partir disso,
“mandamento”, “poder”, o archeion é a sede da autoridade, um palácio,
por exemplo um corpo de magistrados, mas igualmente os arquivos
públicos. Ele associa, dessa maneira, intimamente, o trabalho de
fundação no e pelo discurso, a determinação de um lugar vinculado com
um corpo de locutores consagrados e uma elaboração na memória
(MAINGUENEAU, 2006, p. 61).

Podemos falar em constituição, pelo menos, por três dimensões. Em primeiro lugar, a
constituição como a gestão da própria emersão no interdiscurso. O discurso literário
constitui uma identidade enunciativa a partir dos dados que menciona e, inclusive, dos
dados que rejeita, garantindo uma gestão dentro de um quadro interdiscursivo capaz de
garantir a própria configuração. Em segundo, a constituição como modo de organização
e agenciamento de constituintes. Discursos literários conduzem a própria organização
literária, selecionando todos os elementos enunciativos que condicionam o modelo
literário, do gênero às cenas enunciativas, da língua até a subversão dessa língua. E
por fim,

a constituição como retrato sócio-histórico e cultural de determinada

coletividade. Um discurso constituinte opera de maneira prescritiva e descritiva uma
comunidade discursiva; um grupo de enunciadores envolvidos com as práticas que se
circunscrevem no discurso constituinte.
Essas três condições lidam com um regime complexo que se importa, ao mesmo tempo
e de maneira equânime, com questões enunciativas, sociais e históricas. A observação
do discurso constituinte literário não pode obliterar qualquer dado dessa complexidade,
pois é a complexidade que frutifica a composição do discurso literário, bem como sua
problemática. Assim, não se pode supor que a análise desse tipo de discurso considere
a língua um instrumento anterior ao discurso literário, ou que os traços da comunidade
discursiva, que podem ser percebidos no discurso literário, existiam anteriormente à
enunciação.
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Discursos constituintes são fundantes. Eles fundam a si mesmos e os próprios espaços
e meios de circulação. É a composição de sua cenografia o motor de si. Enquanto a
cenografia do discurso constituinte literário se arrola, seu gênero, autor, lugares de
circulação também são arrolados, por meio de sua gestão e configuração no/ do
interdiscurso.
Os discursos constituintes se organizam por um processo duplo da cenografia. Em
primeiro plano, a cenografia (re)cria uma fonte de onde ela mesma deriva, e, em
segundo plano, essa fonte é reconhecida como tipo de discurso. É por meio desse
processo cenográfico que o discurso pode ser reconhecido como literário. Esse
processo da cenografia, contudo, não pode ser desconectado do fato de que, ao
mesmo tempo em que a cenografia cria as próprias condições para se estabelecer
como literária, também cria a imagem de uma autoridade enunciadora capaz de ser a
porta-voz do discurso literário.
As duas faces desse processo cenográfico compõem os discursos constituintes em seu
estatuto problemático: embora tenham registro na memória da coletividade, grande
prestígio e deem aos envolvidos em sua produção privilégio, não têm lugar algum préestabelecido.
Ainda, podemos falar de duas comunidades, que se imbricam aos discursos
constituintes. A que produz o discurso mantém uma fonte autoridade que se baseia em
um Absoluto, e as que gerem esse discurso. No caso do discurso constituinte literário, a
segunda comunidade é aquela composta pelos enunciadores que emergem de
gêneros que orbitam o enunciado literário, resenhas, resumos, críticas etc.
A produção destas duas comunidades responde ao estatuto interdiscursivo dos
discursos constituintes. No caso da primeira comunidade discursiva, as que produzem o
discurso, os enunciadores precisam validar a si mesmos como possuidores de uma
autoridade capaz de enunciar os discursos constituintes, para isso, valem-se de uma
autoridade máxima, Absoluta, cuja materialidade sinaliza o archeion. Pode-se pensar, a
partir disso, que o absoluto encontra-se exterior à enunciação do discurso; no entanto, é
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a cenografia que valida a própria condição do absoluto. É a cenografia a responsável
por dizer que o absoluto, além de existir, garante que o discurso pode ser enunciado.
A segunda comunidade, a dos que gerem o discurso, corrobora para a fundação do
estatuto de discurso constituinte. Ela é responsável por comentar, propagar, disseminar
a enunciação do discurso, fazendo com que ele se aproxime ainda mais deste absoluto,
confirmado na cenografia.
Deste modo, o enunciador do discurso constituinte também emerge da cenografia que
produz. Considerando que os discursos tópicos possuem um quadro cênico que
garante certa identidade aos enunciadores do gênero, o enunciador dos discursos
constituintes têm de produzir a própria identidade, pois o quadro cênico emerge a partir
do processo auto e heteroconstituinte da cenografia.
A composição da cenografia exige que se constitua um plano para o enunciador. No
entanto, esse plano não é tópico, porque não está pré-determinado, tampouco não
pode ser considerado não tópico, não registra apenas uma identidade, como
mencionamos. O plano cenográfico aloca o enunciador, baseado no absoluto e repleto
de autoridade, por meio de um regime nem fixado no plano tópico, nem desassociado
de sua constituição, mas na constituição paradoxal de “pertencimento e não
pertencimento” ao plano enunciativo: a paratopia.
4.3. A paratopia: um regime cenográfico
Nesta

seção

discutiremos

o

lugar

enunciativo

dos

discursos

constituintes,

especificamente o literário: a paratopia. A noção de paratopia deriva de tópos ou topoi
que designam o lugar do dizer, que é o espaço que garante uma enunciação.
Entretanto, os discursos literários são o próprio lugar do dizer, que se constitui por meio
do ato enunciativo. O discurso literário não é validado por uma instituição em um
prédio. Ele se distancia da burocracia, aliás, os lugares físicos são costumeiramente
rejeitados pelo discurso literário. A literatura lida com outra gestão de lugar.
Há discursos em que o lugar do dizer pode, aparentemente, coincidir
com o espaço físico: por exemplo, no discurso jornalístico, em que
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notícias e reportagens, quase sempre, tratam de fatos reais e atuais.
Entretanto, ainda que haja uma aparente semelhança entre o lugar do
dizer e o espaço físico, o lugar do dizer não é o espaço onde se dá um
fato, não é uma rua ou um local geograficamente identificável, mas sim é
uma construção que, na maioria das vezes, parte dos discurso
constituintes(CARREIRA, 2015, p. 160).

Enquanto em grande parte dos gêneros rotineiros o lugar do dizer, o topos, é préestabelecido, o discurso constituinte literário lida com a construção de um lugar do dizer
que é reconhecido como o de quem enuncia a Literatura. Essa construção do próprio
espaço interfere, também, na construção do enunciador de Literatura, que se consagra
como o criador, aquele que fala de um Absoluto.
É comum que o enunciador de um jornal consulte o autor de Literatura para produzir
uma matéria. Mas o contrário, que um autor de Literatura consulte um jornalista para
escrever qualquer gênero do discurso literário, não acontece. O autor fala em nome de
um absoluto, sob seu domínio está a égide do archeion, que pode ser a razão, a
estética, a ética. Um elemento último que, para além dele, só há o indizível e o
insuportável.
Assim, a enunciação da Literatura lidará com uma presença enviesada na sociedade.
Do mesmo modo que o discurso constituinte pertence à sociedade por meio do
archeion, com poder de avaliar, julgar, não pertencer à sociedade, ele lida com a
extrema fronteira do que não pode ser dito acima de si.
A noção de paratopia, desse modo, se atrela a duas observações problemáticas. A
primeira está focalizado no discurso, e na cenografia que cria a si mesma. A segunda
está no autor do discurso constituinte, que se mantém em uma zona problemática de
pertencimento e não pertencimento ao mundo.
O discurso constituinte, assim, está revestido de um engenho criador: cria a si mesmo,
seu autor e seu fiador, sem no entanto, aceitar interferência de outros discursos, senão
para subvertê-los à própria lógica. Esse processo constituidor de si mesmo é
paratópico.
Aquele que enuncia no âmbito de um discurso constituinte não pode
situar-se nem no exterior nem no interior da sociedade: está fadado a
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dotar sua obra do caráter radicalmente problemático de seu próprio
pertencimento a essa sociedade. Sua enunciação se constitui mediante
a própria impossibilidade de atribuir a si um verdadeiro “lugar”.
Localidade paradoxal, paratopia, que não é a ausência de lugar, mas
uma difícil negociação entre lugar e não lugar, uma localização
parasitária, que retira vida da própria impossibilidade de estabilizar-se
(MAINGUENEAU, 2006, p. 68).

De fato, a Literatura é alçada ao status de gênero, e assim é reconhecida. Embora não
estejamos associando ao gênero literário, como a tradição grega compôs a ideia de
gênero, é fato que a Literatura está associada a uma cena englobante reconhecida e
assumida. Desse modo, comunidades de gestão existirão em função do discurso
literário. Mas é fato, também, que a Literatura precisa constituir esse espaço de cenas
enunciativas.
De saída, o enunciador de Literatura não tem garantias. Produzirá, a partir da
cenografia, todo um universo que, de certo modo, é uma âncora de um posicionamento
no interdiscurso. Além disso, resta pouco a esse enunciador, inclusive o seu status de
enunciador tem que ser negociado em sua composição. A paratopia, deste modo, é o
traço do discurso constituinte que esclarece a sua composição, partindo de um zero
enunciativo. Discursos constituintes partem de um zero absoluto, fazem a própria
gestão no interdiscurso e controlam o próprio archeion, estabilizando-se em um lugar de
prestígio social e histórico, que não existia anteriormente e que nunca se repetirá.
Dada essa condição, a observação da cenografia é um dado elementar riquíssimo à
análise, pois é a gestão da cenografia que, no discurso literário, tem a liberdade de se
apresentar por um multiformato. A Literatura pode nos tomar como as mais variadas
constituições enunciativas, e o papel criado poderá variar constantemente em seu
desenvolvimento. Dissemos anteriormente, trata-se de uma constituição exógena em
que cenografias habituais a vários gêneros rotineiros e autorais são convocadas para a
composição do elemento discursivo literário.
O discurso constituinte literário propõe uma relação por meio da cenografia com a qual
[M1]

ele supõe exatamente eficiente para o próprio enunciado. Essa relação está

impregnada de traços que evocam a enunciação para a sociedade, sem a participação
efetiva nela. A Literatura, deste modo, necessita, interdiscursivamente, constituir a
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própria enunciação por meio de um dizer aceito como possível. O dizer enunciativo
passa pela gestão de uma cenografia que convoca, cenografia de outros discursos.
Essa efervescente presença de gêneros no interior de um discurso constituinte gera
uma espécie de dêixes que é ao mesmo tempo social, histórica, cultural e linguística.
Mais do que um espaço e tempo, essa dêixes propõe pensar um posicionamento, uma
identidade enunciativa.
Refletir sobre a emergência de obras é considerar o espaço que lhes dá
sentido, o campo em se constroem posicionamentos: doutrinas, escolas,
movimentos… Trata-se da construção de uma identidade enunciativa,
que é tanto tomada de posição como recorte de um território cujas
fronteiras devem ser incessantemente redefinidas (MAINGUENEAU,
2006, p.151).

De fato, o engenho enunciativo dos discursos constituintes não nasce de um nada.
Discursos constituintes têm autoridade para dizer, mas essa autoridade não é delegada
a todos os enunciadores. Por outras palavras, estamos dizendo que a paratopia pode
ser entendida como um processo criador dos discursos constituintes. Assim, a paratopia
se manifesta em dois níveis. O primeiro é o de cada discurso constituinte apoiado a um
Absoluto que os fie. O segundo é o nível do produtor do discurso constituinte que
precisa gerir a própria identidade numa posição de pertencimento e não pertencimento.
A condição paratópica parte de um processo criador. Contudo, este enunciador não é
um enunciador comum, que está submetido às restrições de um quadro cênico. Ao
contrário, esse enunciador precisará manifestar o próprio pertencimento ao enunciado
literário sem pertencer ao plano integralmente tópico.
A paratopia não é apenas a gestão de uma cenografia. Ela lida com o controle
interdiscursivo de um enunciador que pode dizer o que diz, habilitado para garantir que
seu enunciado pertence à engrenagem dos discursos constituintes. Quando se trata de
Literatura, essa gestão não lida apenas com a criatividade autoral, que se consagra por
meio de uma archeion estético.
Considerando a observação da tradição literária no ocidente, regimes paratópicos
excederam apenas a estética. Ao contrário, há autores que debruçaram suas produções
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à ruptura estética e fizeram disso a possibilidade de sua enunciação. No entanto, a
paratopia revela, também, a ancoragem social. Construir uma enunciação paratópica é
falar de um espaço de onde ninguém mais fala. Nesse sentido, o enunciador de
discursos constituintes tem que produzir uma enunciação justificada em um
interdiscurso que se bifurca em discurso e biografia.
4.3.1. Os regimes de topia discursiva
O enunciador de um discurso constituinte localiza seu lugar de dizer em nome de um
absoluto. Lugar paradoxal na sociedade, que pertence ao mundo ao mesmo tempo em
que tenta recriá-lo. Esse enunciado é em partes engenho criativo e em partes a
condução da gestão de um posicionamento que é, ao mesmo tempo, identitário,
espacial, temporal e linguístico.
Toda enunciação está revestida por traços que revelam o enunciador. Há enunciadores
que, caprichosamente, têm potencial paratópico amplificado pelas condições do espaço
social que ocupam. Podemos falar em termos de identidades e comunidades que, de
certo modo, assumiram sócio-histórica e culturalmente uma posição paratópica. Essas
identidades e essas comunidades existem de maneira problemática, à margem,
afastadas de um centro de interação social.
Toda enunciação pressupõe um enunciador. É o quadro cênico o responsável por gerir
a presença desse enunciador, conferindo-lhe limites e um papel que corresponde a
determinada coerção. Cabe, ao sujeito que enuncia, revestir-se desse papel, em certa
medida prescrito, e construir a sua enunciação por meio de uma relação dialógica.
Esse princípio de dialogismo comunicacional dá instrução aos sujeitos que tomam uma
enunciação por meio dela compõe os próprios discursos. Todos os regimes de “topia”
discursiva prescrevem um enunciador “modelo”.
Todo gênero de discurso assume um regime de topia, ou como dissemos, espaços e
acordos para cada espaço sócio-histórico e culturalmente determinado. Esse regime,
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portanto, deriva de práticas sociais que devem ser assumidas pelos sujeitos que
enunciam por meio desses gêneros.
A paratopia sinaliza “o pertencimento e o não pertencimento; a impossível inclusão em
uma “topia”” (MAINGUENEAU, 2010a, p.161), considerando que outros regimes de
topia têm a garantia de pertencimento ao enunciador.
Maingueneau (2010a) destaca, além da paratopia, o tropismo, a atopia e a mimotopia
como regimes de topia discursiva. Estes regimes são capazes de definir o espaço
relacional que determinado gênero do discurso ocupa como produção. Mormente, essa
produção associa o lugar do dizer de seus enunciadores por meio das condições sóciohistóricas de produção pelas quais estão submetidos.
Quanto aos discursos constituintes, podemos dizer que são discursos que não tem um
espaço de dizer imediato e precisam se localizar como espaço de circulação do
archeion e que seus enunciadores participam da sociedade de maneira enviesada,
associado ao pertencimento problemático do discurso constituinte que enunciam.
Outros regimes de topia do discurso lidam com seus próprios problemas.
O discurso político, por exemplo, em muito se aproxima à configuração dos discursos
constituintes. Nesse tipo de discurso, a enunciação que é particular, costumeiramente
se marca como global, tentando atingir à plenitude. De certo modo, poderíamos dizer
que o discurso político recorre ao archeion, ao plano absoluto, para produzir o
consenso. No entanto, essa busca não situa o discurso político em um lugar impossível,
pois é comum que o discurso político recorra pelo auxílio aos discursos constituintes
para marcar o seu espaço.
Desse modo, o discurso político situa seu espaço de enunciação em meio a um espaço
pré-determinado, sua razão é a razão de outro. Seu lugar, é o lugar global já acentuado
e é por essa vereda que ele se constitui, marcando-se por uma rede interdiscursiva
aceita e aprovada. Esse regime de topos, Maingueneau (2010a) chamou de “tropismo”
discursivo.
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O tropismo, além de compreender o lugar do dizer do discurso político, pode servir para
explicar o lugar do dizer de discursos com o do futebol e da música. Maingueneau
menciona sobre a música
Esse é o caso específico do mundo da música popular. Existem diversas
maneiras de apreendê-lo: de um ponto de vista econômico, psicológico
ou sociológico… Pode-se da mesma forma apreendê-lo de um ponto de
vista da análise do discurso. Nesse caso, ele é percebido como um
espaço de produção e de circulação de certos gêneros de discurso
associados a comunidades específicas de peritos. Ora, por alguns
aspectos, o funcionamento desses espaços nos faz pensar nos
discursos constituintes. Fala-se regularmente de “culto” a figuras como
Elvis Presley ou Jim Morrison. O “ídolo”, como seu nome o indica, oscila
entre dois estatutos: testemunha privilegiada de um Absoluto e objeto de
devoção ele próprio. Seus fãs reúnem-se em comunidades engajadas
em práticas de redação de jornais e de trocas de relíquias; peritos
escrevem biografias-hagiografias, organizam álbuns de fotos ou
coletâneas de falas proferidas, administram fóruns na internet ou
comentam textos (2010a, p. 164).

E sobre o esporte, o autor continua
… podemos citar o mundo do esporte e, em particular, o do futebol, que
se associa a comunidades devotas, a peritos comentadores, a rituais, a
conflitos simbólicos entre posicionamentos. Uma quantidade crescente
de jornais e de programas de televisão é consagrada à gestão do
comentário futebolístico. São transmitidos inúmeras vezes na televisão
os mais belos gols, os quais são analisados como se fossem citações
célebres; conta-se a vida dos grandes jogadores, que participam de uma
espécie de panteão e que se veem dotados de uma autoridade moral
que vai muito além de suas competências estritamente esportivas. Com
o tempo, constrói-se uma memória discursiva que alimento o comentário
dos novos peritos. (MAINGUENEAU, 2010a, p. 164-165).

Como vimos, discursos como o da música e do futebol apresentam um regime de
constituição interessante. Embora eles se aproximem do estatuto da paratopia, não
podem ser considerados discursos constituintes, pois esses discursos não estão
apoiados a absoluto criador. Entretanto, sua observação é problemática, porque a
composição do estatuto da música e do futebol se assemelha ao dos discursos
constituintes. Maingueneau tenta contornar essa questão assumindo a metáfora das
“sombras” para o discurso do esporte, sobretudo do futebol, e da música, entendendo
que “por um lado, é claro que não se trata de um conjunto de práticas decorrentes de
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um discurso constituinte; por outro, parece difícil refletir sobre esse tipo de fenômeno,
sem os remeter aos discursos constituintes” (MAINGUENEAU, 2010a, p. 165).
Além do tropismo, podemos falar em na categoria dos discursos “atópicos”. Sobre essa
categoria, estão os discursos de uma “produção toletada, clandestina, noturna, que
penetra nos interstícios do espaço social” (MAINGUENEAU, 2010a, p. 166)
A categoria dos discursos atópicos é bem representada pela produção pornográfica. O
discurso pornográfico tem grande circulação, agentes consumidores e difusores; no
entanto, seu consumo ou sua disseminação é negativa, pois os sujeitos envolvidos em
suas práticas têm, costumeiramente, que omiti-la, e seus consumidores não se
orgulham de sê-lo, salvo em raros contextos.
Os discursos atópicos também estão localizados em uma fronteira social, tal e qual os
discursos que têm condição paratópica, no entanto, enquanto estes são aceitos e dão
razão aos discursos tópicos, aqueles são rejeitados.
Poderíamos classificar de discursos atópicos essas práticas que, tal
como a pornografia, de alguma maneira, não têm lugar para existir, que
se esgueiram pelos interstícios do espaço social. A pornografia partilha
essa atopia com outras práticas verbais, que variam segundo as
sociedades: palavrões, canções lascivas, ritos de bruxaria, missas
negras etc. são outras tantas práticas constantemente atestadas, mas
são silenciadas, reservadas a espaços de sociabilidade muito restritos
ou a momentos muito particulares (MAINGUENEAU, 2010b, p. 23-24).

Sobre os regimes de topia discursiva, resta-nos discutir a mimotopia. Sob este regime
está o discurso publicitário, que se organiza a partir de três determinantes que,de
acordo com Maingueneau (2010a), se classificam em: é um discurso considerado a
mais, que é acoplado a outros discursos, que interrompe outros gêneros, que invade os
espaços para expor a sua necessidade; é um discurso cuja cenografia não é estável.
Esse fato revela a tendência do discurso publicitário em aparar os seus objetivos de
maneira que não seja raro o controle legal sobre esses discursos, para que não interfira
demasiado na rotina das pessoas .Por fim, ao referirmos ao “discurso publicitário”,
temos a impressão de que estamos falando de um conjunto delimitado de produções.
Mas,
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torna-se cada vez mais difícil atribuir-lhe fronteiras. Com efeito, existe
uma formatação publicitária que tende a se aplicar a qualquer zona do
universo do discurso. Em outros termos, a formatação publicitária tende
a invadir todas as formas de enunciação, inclusive zonas como o
discurso científico. Poderíamos lembrar a esse respeito as
possibilidades oferecidas PowerPoint, que condenam certa forma de
discurso acadêmico: pouco a pouco, uma distinção vai se fazendo entre
a “apresentação”, que pretende ser a mais sedutora possível, e os textos
propriamente científicos, cuja leitura deve ser incentivada por essa
representação (MAINGUENEAU, 2010a, p. 169).

A categoria dos discursos mimotópicos, no entanto, ainda precisa ser explorada melhor;
afinal, com o avanço das tecnologias da comunicação, definir um estatuto entre
publicidade precisará de um exercício particular e consistente.
O fato que se ressalta é a ligação das “topias do discurso” com os gêneros do discurso.
Se observarmos os regimes de topia, entenderemos que as topias do discurso estão
relacionadas aos gêneros. Com base nisso, podemos entender que o regime sobre o
qual se registra a paratopia é, muitas vezes, aquela em que se configuram os gêneros
autorais.
Nesse tipo de manifestação discursiva, assume-se o pressuposto de que há uma
instância criadora que define estatuto pelo qual o gênero constituirá seu quadro
cenográfico. Desse modo, toda a estatutagem do gênero, bem como o processo de
relacionamento que se estabelece por meio dele, passa a se configurar de maneira
“não negociada”, como menciona Maingueneau (2006).
Por um lado, essa “não negociação” exige que o enunciador coordene com quais
elementos do interdiscurso o gênero se define. Por outro, o enunciador dá margem para
a discussão do próprio posicionamento. Esse é parte do engenho que manifesta o
enunciador do estatuto paratópico.
4.3.2. A paratopia e o enunciador paratópico
A paratopia é uma condição dos discursos constituintes. Não raro, esse tipo de discurso
se configura por meio de gêneros autorais e sua cenografia se engendra por meio de
um processo indicado por seu enunciador. É o enunciador do discurso constituinte,
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sobretudo o literário, aquele que engendra a cenografia do discurso, compondo a
melhor maneira de dizer aquilo que diz, mediado apenas pelo archeion que cita ao
mesmo tempo em que o cria.
Desse modo, a observação dos enunciadores dos discursos de condição paratópica
traz dados para análise da constituição do discurso, pois os enunciadores são parte da
força motriz dos discursos constituintes. Esses enunciadores também se situam em
uma fronteira social, têm condições de falar em nome de um Absoluto, ocupam, muitas
vezes, um lugar que não é o lugar da coletividade, situam-se, portanto, em uma zona
problemática que justifica o próprio lugar do dizer.
Esse fato faz com que, muitas vezes, o enunciador paratópico seja confundido com
identidades que são marginalizadas na sociedade. Não é ingênua a confusão; afinal, os
sujeitos marginalizados ocupam, também, um lugar problemático na sociedade e, eles
mesmos, estão em uma zona que poderia se supor paratópica, sob um ponto de vista
metafórico. No entanto, a paratopia exige um processo de criação do dizer, apoiado em
uma instância última. Se, porventura, o lugar de marginal significar a fronteira capaz de
traduzir o absoluto, a associação entre marginalização e paratopia estará correta.
O que se evidencia é que o regime paratópico dos discursos constituintes imprime uma
relação identitária na produção desse discurso. A paratopia, de certo modo, é uma
indicação do espaço sócio-histórico e cultural de onde o sujeito fala. Esse espaço,
contudo, é sempre problemático, porque está associado ao absoluto, ao único sujeito
que pode dizer o que diz, o escolhido, o marginal, o racional.
A enunciação paratópica assume-se nessa fronteira, pertencer por completo e de direito
à sociedade e perecer do total afastamento dos outros sujeitos. É, ao mesmo tempo, a
posição sublime e nefasta do espaço social, daquele cuja voz representa a verdade
oriunda do consenso e daquele que ninguém pode ser.
A paratopia se apresenta como uma vocação, justificada pela vida e pelas experiências
pelas quais o enunciador passou. Seu lugar, sua posição, quer geográfica, quer social,
sua língua: são as condições sócio-históricas e culturais, aglutinadas na enunciação, as
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responsáveis, também, por mencionar o absoluto que garante o “lugar do dizer”, o
direito à fala para enunciar o discurso constituinte.
O regime paratópico, assim, está associado a certa identidade do enunciador. Se, de
um lado, a paratopia é o engenho do discurso constituinte, não se pode negar que, de
outro, ela é a responsável por constituir determinada cena de fala, um espaço possível
para quem enuncia.
Maingueneau (2008b) sugere, para isso, que existem formas de marcar a paratopia a
partir da observação de seu enunciador . Carreira (2015, p. 170) sistematiza a proposta
de Maingueneau por meio do seguinte quadro .
Tipo de Paratopia

Caracterização

Paratopia de
identidade

Aquela que indica afastamento e/ou negação de pertencimento a um grupo.
Pode ser de ordem:
Familiar: desviantes da árvore genealógica, crianças abandonadas, escondidas
etc.
Sexuais: do universo dos travestis, homossexuais, transsexuais, adúlteros etc.
Físio: pela raça, doença, deficiência etc.
Moral: do criminos.
Psíquica: do louco.
Tolerada: comediantes de outrora, prostitutas, trabalhadores clandestinos.
Antagonismos: os salteadores.
Alteridade: o outro/ o “exótico”.

Paratopia espacial

Quando o lugar não é o lugar do sujeito do discurso. Por exemplo, na “literatura
de exilados”

Paratopia temporal

Marcada pelo anacronismo: meu tempo não é meu tempo.

Paratopia linguística

Quando o multilinguismo participa e/ou interfere na criação: minha língua X
língua do outro.

Todo regime paratópico indica, de um lado, a construção de um discurso constituinte,
de outro, um enunciador problemático. A problemática em torno desse enunciador está
na associação entre “aquele que tem o direito ao discurso constituinte”, e o que
justificaria esse direito.
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Essa “justificativa” tenciona questões alhures às questões linguísticas. O quadro acima
revela elementos vários que tornariam o lugar do dizer de determinado sujeito
problemático. Só uma sociedade que considera a posição das travestis e transsexuais
estigmatizadas, poderia compor, nesses sujeitos enunciadores, uma possível relação
paratópica. O mesmo acontece com os sujeitos negros ou estrangeiros.
A paratopia é uma gestão do discurso constituinte. No caso do literário, ela está
apoiada à noção de identidade de sujeitos ou indivíduos que participam da sociedade
de maneira parcial. No caso do corpus de nossa tese, o negro é marginalizado,
participa de uma sociedade, mas sendo expulso dela, e essa tensão é uma marca da
condição paratópica dos discursos constituintes.
O sujeito dos discursos literários orientam a própria produção por meio de uma
identidade, que se marca em uma situação problemática. Assim, a análise da paratopia
recobre o enunciado, contudo, o que lhe é exterior que o justifica. Isso se deve ao fato
de que a Literatura é o próprio quadro onde ela se estabiliza. Assim, cabe ao sujeito,
materializar o próprio espaço, onde a literatura se debruça e está revestida.
Desse modo, não é apenas o campo intrínseco o que podemos perceber, quando se
trata da materialidade enunciativo-discursiva, mas também o engenho extrínseco que
se permite observar através do enunciativo. O engenho literário precisa, assim, ser
constituído por um dentro e por um fora, sendo o fora ancorado pelo autor de Literatura.
O engenho da cenografia é que compõe o espaço literário. No entanto, esse espaço só
é possível, pela criação de uma identidade que interdiscursivamente está ligado e
validado pelo archeion de uma sociedade, um espaço baseado em um absoluto,
inquestionável. Nessa senda, é incontornável entender como se compõe uma
identidade e como ela se estabiliza enunciativo e discursivamente.
O enunciador paratópico revela, a partir de si, um posicionamento na tessitura espaçotempo que marca, de certo modo, uma dêixes sócio-histórica e cultural. Ser o porta voz
de um discurso constituinte significa ser uma âncora em um mar interdiscursivo. A
âncora que marca o posicionamento do enunciador.
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4.4. O posicionamento, a vida literária
Como dissemos, os discursos constituintes, por meio de sua condição paratópica, têm
enunciadores baseados em um posicionamento de autor. Esse posicionamento deve
ser compreendido como uma marca deixada pelo enunciador do discurso de condição
paratópica que garante o direito à palavra, conferido pelo absoluto, archeion, consenso.
Contudo, não há, de contrapartida, uma instrução de “qual é o modo de dizer capaz de
garantir o absoluto”. Na história, não são poucos os autores que desejaram construir um
“manual de instruções” do discurso constituinte literário. Sem sucesso. Afinal, o
absoluto do discurso literário se alterou ao longo do tempo e dos círculos sociais que
ocupou. Determinado absoluto em um lugar histórico será ovacionado ou rejeitado em
outro.
Por isso, o posicionamento dos escritos diante da tessitura do próprio discurso é, de
certo modo, uma aposta, porque o enunciador não tem condições, sozinho, de mediar a
aceitação de que seu direito à fala é legítimo. Posicionar-se significa dizer qual é o
modelo de discurso que pode ser enunciado. Mesmo assim, o enunciador tentará
buscar elementos capazes de conduzir o direito à fala: marcando-se em um espaço que
é legítimo, genuíno, corroborando com um arquivo discursivo, que seja eficiente para
anexar a própria enunciação em uma doxa, ou seja, criando elementos possíveis para
o entendimento de que o enunciador tem a vocação literária.
Por isso, vemos que o discurso constituinte literário conduz a relação interdiscursiva em
muitos níveis diferentes. Entre discursos constituintes, entre enunciadores, entre
elementos internos como a condução do código linguístico que constitui a cenografia.
Todos

esses

elementos,

contudo,

corroboram

para

a

identificação

de

um

posicionamento do enunciador. Certa identidade do discurso e de seu enunciador, que
assume uma noção de Literatura. Essa noção, com certeza, se contrapõe às demais,
fato que aloca a noção de posicionamento do discurso literário em certa polêmica. Se o
autor, por um lado, diz o que é para ele o discurso literário, por outro, diz também o que
não é.
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Entre as incontáveis possibilidades do interdiscurso, o enunciador do discurso literário
tem que construir a própria opção, o próprio quadro de onde emerge sua chance de
enunciar o discurso literário. Sem aderir a esta condição, não haverá possibilidade para
estar validado pelo archeion. Ele precisa garantir que não haveria outro destino, senão
o de autor do discurso literário, sua única maneira de dizer de si e do mundo.
Desse modo, não importa apenas como o texto literário é escrito. É necessária a
inscrição de um discurso que só será validada mediante a apresentação de uma vida
devota. Não estamos dizendo que essa devoção é sempre a do sujeito que dedica toda
a sua vida à estética literária e ao trabalho único da Literatura. Supor isso seria cair no
erro de construir um manual para a paratopia literária.
Estamos falando da devoção no sentido que a vida, o exercício de certa biografia ou de
um traço biográfico aparente, seja capaz de justificar o campo literário que se cria.
Certa fusão entre uma vida predestinada ao ato literário e certa Literatura que só possa
ser justificada por essa vida.
Um ato simbiótico intenso, que, em certa medida, não possa ser dissipado ou diluído. O
autor, desse modo, torna-se parte da enunciação literária. A criação do discurso é
simultânea à criação do homem no mundo. Não se apartam e nem pode ser feito.
O posicionamento não é o autor, definitivamente, mas é o campo de visão de um
sujeito, que se inscreve no próprio campo de visão. Como um funil que seleciona a
quantidade exata de fluído que pode suportar, posicionar- se no campo literário é
marcar-se na esteira do interdiscurso e, ainda, projetar no arquivo deste interdiscurso o
próprio posicionamento.
Logo, a questão do posicionamento marca elementos de uma vida literária. Não
estamos falando de “vida” no sentido empírico, mas a vida que se constitui por meio dos
elementos enunciativos observados no discurso constituinte, que exige, por
consequência, que seu autor seja aquele que está e que fale a partir da paratopia. Por
isso, não é raro, a confusão entre “enunciador paratópico” e sujeito marginalizado,
porque esses vivem à margem da sociedade civil. No entanto, quando se trata de
discurso literário, não basta ser um sujeito marginalizado para ser, também, um sujeito
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paratópico. É necessário criar as condições da própria paratopia; a paratopia é uma
atividade criadora que pressiona os sujeitos a ritualizar a própria vida. Sem essa
ritualização, os sujeitos não poderão pertencer ao archeion.
4.4.1. Ritos genéticos e comunidades discursivas
O escritor que anseia produzir um discurso literário terá que aceitar a dificuldade de não
encontrar um manual de instruções. Embora existam escolas de “escrita literária” e
formadores de “escritores de Literatura”, não se pode garantir que um discurso literário
sairá de uma escola ou de um subúrbio totalmente marginalizado. A produção do
discurso literário não é uma garantia do trabalho mais esforçado. No entanto, pressupor
que não exista um material didático, cuja função seja ensinar a escrever Literatura, não
é o mesmo que pressupor que o escritor de Literatura não precisa ter uma escrita que
possa ser entendida como literária. A produção do discurso literário não é autônoma,
ela nasce por meio do que poderíamos entender como ritos genéticos.
Identificar por grupos a escrita do modernismo, ou escrita dos românticos é uma tarefa
simples. Afinal, podemos perceber nessas produções certa semelhança tanto no
conteúdo composicional quanto na estrutura, nos gêneros propriamente ditos. No
entanto, o ato criador do discurso literário não poderia garantir aos escritores desses
discursos que seu posicionamento na escrita literária garantiria uma forma de enunciar
própria da literatura.
A noção de ritos genéticos, proposta por Maingueneau (2006), nasce de uma
concepção banal: toda atividade de produção de um discurso pressupõe modos de
produção específicos, próprios do espaço de circulação do gênero.
A parcela da existência dos escritores que afeta mais diretamente sua
criação são as atividades dedicadas especificamente à fabricação da
obra. Falaremos de ritos genéticos para designar as atividades mais ou
menos rotineiras através das quais se elabora um texto. A noção de
“ritos genéticos” nada tem de peculiar à literatura e nem mesmo aos
discursos constituintes. Em certos gêneros do discurso, as etapas dessa
elaboração são objeto de norma (é o caso de um jornal diário ou da
redação de um texto legal); noutros gêneros, há menos normas. Mas,
seja como for, um gênero do discurso restringe “acima” seu modo de

118
elaboração, assim como restringe “abaixo” seu modo de difusão
(MAINGUENEAU, 2006, p. 155).

Ao tratarmos de Literatura, atrelado a essa constatação banal, um problema surge:
considerando que a Literatura é uma prática social, cuja construção é auto e hetero
constituinte, como se constituem os ritos genéticos desse tipo de discurso?
Podemos incluir a essa problemática as seguintes questões: como se organiza o modo
de elaboração dos discursos literários e, ainda, como se difundem os discursos
literários? Evidentemente, cada época se ocupará no entendimento dos próprios ritos
genéticos, que são próprios do discurso constituinte literário. No entanto, no ato de
criação, o escritor de literatura precisa imprimir em sua enunciação traços desta escrita
de determinada “comunidade de escritores”.
O posicionamento do escritor de literatura está relacionado com os ritos genéticos de
um grupo que esse escritor deseja pertencer. Estamos falando em termos de
comunidades discursivas que estão identificadas por meio de seus ritos de produção do
discurso constituinte.
As diversas escolas filosóficas do mundo helênico não são as correntes
ou escolas de ciências humanas ou os laboratórios da física
contemporânea, mas em todos esses casos o posicionamento supõe a
existência de grupos mais ou menos institucionalizados, de
comunidades discursivas, que não existem senão pela e na
enunciação dos textos que elas produzem e fazem circular. O
posicionamento não é, portanto, apenas uma doutrina, a articulação de
idéias; é a intricação de uma certa configuração textual e de um modo
de existência de um conjunto de homens (MAINGUENEAU, 2000, p.09,
grifo do autor).

Evidentemente, o escritor que optar por pertencer a determinada comunidade
discursiva, por meio da inscrição dos ritos genéticos, assumir-se-á contrário às demais.
Seu posicionamento é uma espécie de mensagem que informa qual é a própria
identidade.
A partir disso é preciso entender que os ritos genéticos da Literatura não pressupõem
apenas, os desejos de um possível literato, mas incluem as condições para a produção
de um discurso que se anseia literário.
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A criação literária percorre, com efeito, diversos domínios: de elaboração
(leituras, discussões…), de redação, de pré-difusão ou de publicação;
em contrapartida, o tipo de publicação pretendido orienta por
antecipação toda atividade ulterior: não se pode imaginar a poesia
galante em uma ilha deserta (MAINGUENEAU, 2006, p.155).

De certo modo, cabe aos possíveis escritores de Literatura, construir certa rotina de
produção, que valide o pertencimento a uma comunidade discursiva. Frequentar
determinado

espaço,

pertencer

a

determinado

grupo,

repetir

determinado

comportamento. Seja um gesto voluntário, ou involuntário, a Literatura precisa ser
ritualizada como uma rotina ulterior à produção.
Devemos ter em mente que a comunidade discursiva existe em função de um modo de
circulação e difusão de textos que, de certa maneira, justificaria um modo de existência
ulterior à produção do texto.
Falar assim de “comunidade discursiva” é afirmar que, por um
movimento de envolvimento recíproco, a comunidade é cimentada por
discursos que são, no entanto, o produto desta própria comunidade
discursiva. Esta problemática da “comunidade discursiva” converge com
outros trabalhos realizados em análise do discurso, em particular sobre
o discurso científico. Mas ela não está ainda suficientemente elaborada;
a verdade é que ela é muito sensível à diversidade dos discursos
constituintes concernidos, mas também aos posicionamentos no interior
de cada campo. No discurso religioso, por exemplo, os conflitos entre
posicionamentos correspondem evidentemente a modos de vida
distintos; o que não é necessariamente o caso dos posicionamentos
científicos, que podem explorar diferenças menos visíveis
(MAINGUENEAU, 2000, p. 8).

O produtor de um discurso literário só conseguirá pertencer à doxa literária, se ele
incluir a si mesmo em uma comunidade discursiva que existirá, também, por meio de
seu próprio enunciado. Essa comunidade existe, quando se produz um enunciado que
a confirma; no entanto, produzir um enunciado que confirma uma comunidade
discursiva é arriscar produzir o enunciado de comunidade discursiva nenhuma.
As comunidades discursivas dos discursos constituintes dependem do posicionamento.
No âmbito do discurso literário, esse posicionamento é sempre uma questão em
conflito, pois leva em consideração elementos estéticos, ideológicos, sociais, e
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históricos, que compõem toda a possibilidade interdiscursiva em dadas condições
sócio-históricas e culturais de produção.
Mesmo assim, o escritor de Literatura aposta a sua identidade na produção do discurso.
Sem essa “aposta”, a Literatura, os discursos constituintes, portanto, não existem.
Falamos em aposta, porque não se pode garantir que determinado comportamento de
produção e rotina sejam, depois, considerado um rito genético.
Trata-se de um paradoxal processo de enlaçamento: a doutrina estética
do autor constitui-se ao mesmo tempo que a obra que se julga ser seu
produto. É preciso já ter encontrado os ritos genéticos pertinentes para
elaborar obras, mas é o êxito das obras realizadas que consagra a
pertinência desses ritos. Para inovar, os criadores devem determinar
que ritos genéticos são apropriados antes de o sucesso lhes confirmar o
valor de seu empreendimento (MAINGUENEAU, 2006, p.155).

A essa altura, é importante frisar que, quando se opta por falar em ritos genéticos, além
de falar das condições sócio-históricas de produção ulteriores à Literatura, estamos
também falando da própria produção escrita do discurso.
A inscrição dos ritos genéticos também se marca pelo posicionamento que o escritor faz
na seleção do gênero e na utilização da língua. Qualquer dado de composição do
gênero, nesse âmbito, equivale para o entendimento de certo “ritual” próprio dos
escritores de Literatura.
Logo, não se considera ingênua “optar” pela produção de uma “poesia” ou de um
“conto”, pois, na verdade, é a seleção de gênero que marca a única forma de dizer o
que foi dito, que incorpora a vida e o texto literário.
A inscrição de um rito genético impõe, de certo modo, a inscrição em uma memória,
que é responsável pelo arquivo de um grupo que produz determinada Literatura, de
maneira justificada. Nesse sentido, o posicionamento, além de uma condição ulterior,
marca-se as condições intrínsecas: o posicionamento pelo investimento nos gêneros e
o posicionamento pelo investimento na língua.
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4.4.2 O investimento em gêneros
A produção de um enunciado literário marca um posicionamento do escritor em relação
a outro enunciador em outros discursos literários, por meio de ritos genéticos que se
associam a determinadas comunidades discursivas. No entanto, a constituição dos
discursos constituintes não está unicamente associada a outros discursos constituintes,
mas a vários elementos sócio-historicamente determinados a partir do posicionamento.
Isso posto, o investimento dado por determinado escritor a um gênero deve ser
observado como uma marca de seu posicionamento em relação aos discursos
constituintes e ao processo criador, tangível com base em certo consenso de “como
inscrever a Literatura”. Segundo Maingueneau, (2006), “um poeta não é um homem
que exprime sentimentos através de um poema, mas um homem para quem “os
sentimentos a exprimir” são indissociáveis do investimento de certos gêneros poéticos”.
Não podemos deixar de observar que os discursos constituintes são produzidos por
meio de gêneros. Aliás, a AD tem se ocupado, como questão central, da questão do
gênero do discurso. Essa noção nos instruciona a entender que um gênero não é um
instrumento do escritor, como se o escritor de Literatura selecionasse, em meio a uma
prateleira, qual é o gênero que está à sua disposição para enunciar.
Diferente disso, a composição do gênero no discurso literário está fadada a uma
atualização natural. Nesse sentido, não se pode considerar que o investimento em um
gênero seja exterior à obra, mas uma das condições para que determinado discurso
exista.
A composição de um discurso literário, por consequência, implica entender que a
Literatura não é um adendo ao mundo empírico, aliás, ela dá sentido às práticas, aos
gêneros. O discurso literário é uma prática social que produz de efeitos de sentido como
qualquer outra.
A obra não se limita a representar um real exterior a ela, mas define
igualmente um quadro de atividades que é parte integrante do universo
de sentido que ela simultaneamente pressupõe e pretende impor
(MAINGUENEAU, 2006, p. 229).
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O investimento dado por determinado escritor a um gênero é um posicionamento que
aloca o seu discurso sob uma corrente, uma comunidade e uma forma de dizer, que
são elementos intrínsecos à enunciação. Além disso, poderíamos falar no investimento
na língua propriamente dita.
4.4.3. O investimento na interlíngua
A produção de discurso literário está naturalmente associada à língua. Efetivamente, as
Faculdades de Letras são ambientes onde questões literárias e linguísticas dividem o
mesmo espaço e zonas de interesse. No entanto, quando se trata de discurso literário,
o escritor não faz, exatamente, um investimento sobre a língua material, mas na
interlíngua.
Entendemos, pois, a interlíngua como investimento dado pelo escritor na enunciação de
um discurso literário. Uma maneira de enunciar que é própria a determinado discurso,
como uma condição intrínseca ao enunciado literário.
O autor não situa sua obra numa língua ou num gênero. Não há, de um
lado, conteúdo e, do outro, uma língua já dada que permitiria transmitilos; em vez disso, a maneira como a obra gera a “interlíngua” é uma
dimensão constitutiva dessa obra (MAINGUENEAU, 2006, p. 180).

A composição da cenografia do discurso literário exige que o autor crie um universo
enunciativo que fará uso de uma língua que não é propriamente sua. A língua investida
na composição é a língua de um suposto outro. Como se, ao enunciar, o escritor
criasse também “a língua de sua enunciação”, que, na verdade, é a língua específica do
universo criado no discurso constituinte.
Essa língua é elemento constituinte do discurso literário. Não há ambiente diferente
para essa língua, senão os limites dados pelo discurso literário que ora se observa.
Assim, afasta-se a ideia de que um autor escreve em sua língua materna, por exemplo,
pois a língua que se inscreve na obra sequer pertence exatamente ao seu escritor.
Nenhuma língua é mobilizada numa obra pela simples razão de ser a
língua do autor. O escritor, precisamente por ser escritor, é obrigado a
escolher a língua que sua obra investe, língua que, de todo modo, não
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pode ser sua língua: “ O trabalho de escrita consiste em transformar
nossa própria língua em língua estrangeira, em convocar outra língua na
língua, língua outra, língua do outro, outra língua. Operamos no
afastamento, na não-coincidência, na clivagem (MAINGUENEAU, 2006,
p. 180 - 181).

A enunciação literária instaura um universo que não é propriamente o do escritor,
embora seja o universo do posicionamento do escritor. Isso significa dizer que a
enunciação literária é parte da escolha que o escritor promove como selecionador dos
elementos interdiscursivos, que comporão os elementos de seu discurso. No entanto,
essa composição não é, necessariamente, a vida empírica do autor. A interlíngua é
parte do processo criativo de um discurso literário, é a forma pela qual se traduz o
posicionamento de um escritor, a partir do investimento linguístico que ele dá à
enunciação literária.
O escritor lida, assim, com certa heteroglossia, com o entendimento de que o
investimento dado a certo uso da língua não está isolado da comunidade discursiva que
se quer pertencer. Por isso, a manifestação da língua em um enunciado literário não é
ingênua é o investimento dado pelo escritor à interação de línguas e usos de língua.
Isso Maingueneau (2006, p. 182) denomina “interlíngua”.
A depender do estado do campo literário e da posição que ele ocupa, o
escritor negocia por meio da interlíngua um código de linguagem que lhe
é próprio. Associam-se estreitamente nessa noção acepções de “código”
como sistema de regras e de signos que permite uma comunicação e de
“código” como conjunto de prescrições: por definição, o uso da língua
que a obra implica se apresenta como a maneira pela qual se tem de
enunciar, por ser esta a única maneira compatível com o universo que
ela instaura.

Compor um enunciado literário implica compor a única maneira possível de dizer. Um
espaço de problemático que se inscreve sob o aspecto paratópico. A língua, ou a
interlíngua, não está apartada dessa condição. Podemos falar em dois regimes de
inscrição da interlíngua, o regime interno e o regime externo.
Quanto ao regime interno, está a questão da diversidade de uma língua. Essa
problemática é bastante trabalhada pela Sociolinguística, que debruçou seu arcabouço
teórico-metodológico sobre o estudo da associação linguística ao espaço social,
econômico e histórico de um enunciador. Quanto ao regime externo, podemos falar da
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relação de uma “língua com outras”. Há produções literárias, por exemplo, que
apresentam trechos em mais do que um “idioma”. O que fica evidente, no entanto, que
a inscrição de uma obra é um projeto de enunciação que, ao mesmo tempo em que
goza do pleno pertencimento social, é a parte mais individual de um sujeito, que força a
própria existência em um processo problemático.
Na impossibilidade do total afastamento social, o discurso literário se marca na
condição da paratopia, que passa tanto pela composição linguística, como do gênero.
Além disso, o posicionamento do discurso ancora o enunciador no “mar do
interdiscurso”, sinalizando as condições sócio-históricas e culturais desse discurso, que,
problematicamente, são parte de uma criação.
Então, não são raras as ocasiões que o discurso literário foi associado ao estudo da
identidade. Neste trabalho, essas duas noções, discurso literário e identidade são
constitutivas e cada uma impõe sobre a outra sua própria necessidade. De um lado,
temos a constituição de um discurso com base em elementos do campo discursivo.
Simultaneamente, temos a construção de um sujeito e de uma época. Ou seja, na
mesma medida em que se compõe um discurso literário, concebe- se uma identidade,
uma época, um olhar sobre uma época.
A Literatura não é inocente na produção de uma identidade, ou de várias. Aliás, é o
discurso literário aquele pelo qual recorrem sociólogos, historiadores e toda sorte de
pesquisadores que tentaram entender como nasceu a identidade de determinada
época. Agora, passaremos a observar a outra face da moeda do discurso literário. A
identidade, ou a identidade discursiva.
Recordações é um discurso literário. Isso posto, damos inicio a análise que irá entendêlo como rica fonte de onde deriva a identidade, mormente a negra, para a resposta de
nossa

pergunta

de

pesquisa.
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CAPÍTULO V
A ENGRENAGEM PARATÓPICA EM RECORDAÇÕES: ESTIGMA E RELATO DE
SI NA PRODUÇÃO DE UM ESPAÇO DE ENUNCIAÇÃO DA IDENTIDADE DO
NEGRO NO RIO DE JANEIRO DO INÍCIO DO SÉCULO XX.
Expusemos, até aqui, um aparelho teórico-metodológico, que sugere uma forma de
análise para Recordações. Contudo, esse aparelho aparece diluído na composição dos
quatro capítulos anteriores e, por isso, aglutinaremos, nesta primeira seção desse
capítulo, um esquema que ilustra a forma de tratamento para nosso corpus.
Nossa análise tem como objetivo examinar a engrenagem paratópica do discurso
literário Recordações, produzido por Lima Barreto. Para tanto, consideramos que,
consoante Maingueneau (2006), a paratopia se registra no nível do discurso constituinte
literário e no nível de cada produtor de texto pertencente a um discurso constituinte. Em
Recordações, a engrenagem paratópica se constitui pelos dois níveis.
Por isso, a análise dessa tese examina a cenografia de Recordações como aspecto da
estrutura do discurso literário e o ethos discursivo como aspecto do produtor do
discurso constituinte.
No

âmbito

da

cenografia,

teremos

como

foco

a

observação

dos

palcos

sociodiscursivos. A cena validade de “recordação” permite a reprodução exógena de
outras cenografias. Nesse limite, consideraremos como essas cenografias se
comportam para a constituição do discurso literário. Essa consideração nos permitirá
notar a presença de dos “palcos sociodiscursivos” e as identidades sociais e discursivas
dali emergentes.
No âmbito do ethos discursivo, observaremos a produção do ethos dito e do ethos
mostrado do enunciador. Considerando, por meio disso, a aglutinação das FDs que são
capazes de constituir elementos identitários do ethos e de como ele se assume diante
das cenas de interpelação, que, inúmeras vezes, exigem relatos de si. Ainda quanto ao
ethos discursivo, verificaremos a constituição dos imaginários sociais, que corroboram
na fundação de cenografias e, mormente, dos estigmas evocados na produção desse
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ethos discursivo. Nesse sentido, nossa análise fará o seguinte percurso teóricometodológico.
1º - Cenografia: análise da reprodução de uma cenografia, que nos levará à associação
de um quadro cênico capaz de estipular palcos sociodiscursivos, no início do século XX,
no Rio de Janeiro.
a- plano linguístico: a associação da cenografia a uma situação de comunicação e
aos papéis de enunciador e co-enunciador emergentes.
b- plano sócio-histórico e cultural: a associação da cenografia aos elementos
interdiscursivamente evocados no plano cênico.
c- a correlação da cenografia com espaços de comunicação dos imaginários
socioculturais no início do século XX.
2º - Ethos discursivo: análise da composição de um ethos capaz de sustentar o discurso
a partir de um absoluto.
a- plano linguístico de composição da imagem do enunciador por meio do ethos
mostrado e do ethos dito.
b- associação do ethos discursivo às cenas de interpelação impostas pela
cenografia.
c- observação do estigma como imaginário sociocultural evocado na constituição do
ethos discursivo.
Partindo desses elementos de análise, esperamos que fique evidente:








O interdiscurso, por meio da reprodução das condições sócio-históricas e
culturais de produção no discurso e por meio da efetiva construção cenográfica,
que expõe essas condições de produção;
As unidades tópicas, a partir da observação do gênero e do quadro cênico
revelado e tensionado pela cenografia;
As unidades não tópicas, formações discursivas, por meio do reconhecimento
da noção de racismo e de República evidente em Recordações;
A constituição efetiva do discurso constituinte literário;
A paratopia do estigma por meio da observação dos elementos mencionados; e
A projeção da identidade do negro por meio da enunciação de Recordações.

Assim, nossa análise será subdividida pelas seguintes seções: a cenografia em
Recordações, em seguida, o Ethos discursivo em Recordações. Predizemos que essa
subdivisão será capaz, segundo nossa avaliação, de garantir a observação e a
produção da paratopia de nosso corpus. Após, apresentamos uma sessão inteiramente
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dedicada à paratopia observada em Recordações e, por último, uma avaliação das
questões identitárias de Recordações.
Devemos mencionar, antes do início efetivo da análise, que faremos recortes no corpus
selecionado, que serão sinalizados por meio de números ordinários e que cada recorte
poderá ser subdividido por meio do algarismos romanos.
5.1. As cenografias de Recordações
Produzir a análise de uma cenografia significa observar as marcas enunciativas, que
podem associar a enunciação a um quadro reconhecido e pré-estabelecido por uma
cena validada relacionada a um gênero do discurso. No caso de Recordações, a
cenografia pela qual o enunciador opera, constitui-se pela forma como o sujeito que
rememora a história da própria vida, evocando elementos passados que julga
essenciais para produzir essa recordação. Essa cenografia se marca pela cena
validada do gênero de discurso recordação, instituído pelo autor do discurso constituinte
literário. A instituição desse gênero de modo 4, interpela o co-enunciador a construir
uma relação com o discurso, a de leitor-ouvinte, que observa os fatos testemunhados
ao longo da enunciação.
Para a efetivação dessa forma de enunciar, contudo, o enunciador precisa constituir
uma cenografia, que esteja em acordo com os contratos de gênero, utilizando a
narrativa de testemunho e a intensa intersecção entre o plano ficcional e o plano sóciohistórico e cultural.
Em Recordações, a cenografia constitui a narração por uma série de topografias
discursivas que, por sua vez, constituem “espaços de enunciação”. O interior do Rio de
Janeiro, o próprio o Rio de Janeiro e a Redação de O Globo; são esses os espaços
onde os elementos rememorados fazem sentido na busca por um lugar enunciativo
capaz de fiar o discurso Recordações como possível.
Essas topografias enunciativas incidem nas formas de interação dos sujeitos aparentes
no discurso e corroboram com o plano sequencial de acontecimentos que justificam o
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topoi literário do enunciador. Por meio da cenografia de recordação, configuram-se
possíveis diálogos, observações, brigas, que juntos são capazes de fundar o direito à
fala do enunciador de Recordações.
Em Recordações, o quadro cenográfico que primeiro se impõe é o da infância do
enunciador no interior do Rio de Janeiro.
5.1.1. Topografia familiar no interior do Estado do Rio de Janeiro.
1º Recorte
[1] A tristeza, a compreensão e a desigualdade de nível mental do meu meio familiar,
agiram sobre mim de modo curioso: deram-me anseios de inteligência. [2] Meu pai,
que era fortemente inteligente e ilustrado, em começo, na minha primeira infância,
estimulou-me pela obscuridade de suas exortações. Eu não tinha ainda entrado para
o colégio, quando uma vez me disse: [3] Você sabe que nasceu quando Napoleão
ganhou a batalha de Marengo? Arregalei os olhos e perguntei: quem era Napoleão?
Um grande homem, um grande general... E não disse mais nada. Encostou-se à
cadeira e continuou a ler o livro. Afastei-me sem entrar na significação de suas
palavras; contudo, a entonação de voz, o gesto e o olhar ficaram -me eternamente. [4]
Um grande homem!...
[5] O espetáculo do saber de meu pai, realçado pela ignorância de minha mãe e de
outros parentes dela, surgiu aos meus olhos de criança, como um deslumbramento.
(pp.67e 68)
Fonte: Recordações do Escrivão Isaías Caminha (BARRETO, 2010)15

O recorte 1 apresenta o início de uma narrativa familiar marcada em primeira pessoa. O
enunciador que se assume, mostra as relações familiares de maneira muito marcada
em [1] e [5]. Especificamente, o pai, representado em [1] é comparado à mãe e aos
membros, que compõem a parte materna da família [4], em uma relação apresentada
entre “espetáculo do saber” e “grande homem”, em [5], versus a “ignorância”.
Essa relação desperta no enunciador apetites sobre a compreensão de si mesmo, em
[1], fato que direciona o enunciador que se associa mais ao comportamento do pai do
que da família materna.
Em [3] o enunciador cede espaço, por meio do discurso indireto, à voz paterna. Ela
apresenta um fato histórico de importante relevância. Esse fato, ainda, corrobora a

15

Doravante, os recortes aparecerão sem a referência ora demonstrada.
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associação da imponente figura de Napoleão Bonaparte à criança que ouve a voz
paterna.
A cenografia de recordação recupera fatos dispersos da infância do sujeito que narra,
sem introdução prévia. Assim, Recordações inicia sua cenografia. Imbuído de se
apresentar como recordação de um sujeito chamado “Isaías Caminha”, a comparação
entre os membros parentais é o plano inicial.
Ainda, o vocabulário sobre a família “pai”, “mãe” “arregalei os olhos” aciona elementos
sobre a infância e a vida em seus primeiros passos.
2º Recorte
[6] Pareceu-me então que aquela sua faculdade de explicar tudo, aquele seu
desembaraço de linguagem, a sua capacidade de ler línguas diversas e compreendê las constituíam, não só uma razão de ser de felicidade, de abundância e riqueza, mas
também um titulo para o superior respeito dos homens e para a superior
consideração de toda a gente.
[7] Sabendo, ficávamos de alguma maneira sagrados, deificados... [8] Se minha mãe
me parecia triste e humilde — pensava eu naquele tempo — era porque não sabia,
como meu pai, dizer os nomes das estrelas do céu e explicar a natureza da chuva...
[9] Foi com estes sentimentos que entrei para o curso primário. Dediquei-me
açodadamente ao estudo. Brilhei, e com o tempo foram-se desdobrando as minhas
primitivas noções sobre o saber. (p. 68)

O 2º recorte corrobora com a percepção iniciada no recorte anterior. A narrativa em
primeira pessoa continua a construir uma imagem do pai, em [6], na mesma proporção
que a imagem do pai é comparada à mãe, em [8]. Nesse recorte, é mais evidente a
ideia de que o conhecimento é o fator responsável pela admiração que o enunciador
tem pelo “pai”.
Dada a importância do saber, o enunciador admite em [9] a iniciativa de querer se
parecer como o pai e, nesse momento, assume a dedicação “açodadamente” aos
estudos.
A partir desses dois recortes, não convém pensar que se trata de ingênua a construção
dessa cenografia. Assumir-se por meio de uma cenografia testemunho-documental
(CARREIRA, 2015) é, também, assumir a identidade social de testemunha
(CHARAUDEAU, 2015), aquele que viu e testemunhou um evento.
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A identidade discursiva de testemunha assume-se por um imaginário sociocultural de
um sujeito que viu um fato e que, por isso, tem direito de narrá-lo, descrevê-lo,
mencioná-lo. Desse modo, a cenografia apresenta, em primeiro plano, um pai descrito
por uma série de construções linguísticas com carga semântica positiva, e a mãe, bem
como a sua família, por meio de construções linguísticas de carga semântica negativas.
Pai e mãe são, tanto no 1º recorte, quanto no 2º, separados por meio de um elemento:
o “saber”. O saber apresentado na cenografia em [7], [8] e [9] do 2º recorte aparece
associado ao estudo e ao trabalho, sobretudo em [9]. O enunciador insinua que é pelo
estudo e pelo esforço revelado pelo verbo “brilhei” em [9], que se pode alcançar “o
saber”. Essa cenografia aciona interdiscursivamente a base do entendimento da FD
liberal e da República, que ajuíza que é pelo esforço individual que se alcança o “saber”
que, para enunciá-lo distinguia seu pai de sua mãe.
Não nos esqueçamos de que “a cenografia não é simplesmente um quadro, um cenário,
como se o discurso aparecesse inesperadamente no interior de um espaço já
constituído e independente dele: é a enunciação que, ao se desenvolver, esforça-se
para constituir progressivamente o seu próprio dispositivo de fala” (MAINGUENEAU,
2013, p. 97 - 98). O discurso que se engendra pela cenografia que se apresenta é o
literário e, nesse sentido, o enunciador que se constitui por meio da cenografia de
recordação, na verdade, só a utiliza como estratégia para validar a enunciação do
próprio absoluto.
É próprio da cenografia deslocar o quadro cênico. Em discursos literários, o quadro
cênico não é estabelecido, e esse pressuposto exige que a cenografia se ancore no
absoluto. Interdiscursivamente, o absoluto arrolado pela/na cenografia se associa à FD
liberal, republicana, do trabalho livre, do esforço individual, em [8]. O enunciador
aparente no discurso valida o enunciador do discurso literário, por uma simbiose. De um
lado, um nível de enunciação que é o da cenografia; de outro, um nível de enunciação
que é o do discurso literário.
No nível da cenografia, há o enunciador que se assume na/ pela enunciação, por meio
de marcadores linguístico-gramaticais. Esse enunciador marca elementos identitários,
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na cenografia, que corroboram para com o segundo nível de enunciação, aquele que
diz respeito ao enunciador do discurso literário. Esse último nível, soberano, é operado
pelo nível superficial de enunciação que, por toda a tessitura enunciativa, confirma
elementos identitários próprios das condições sócio-históricas de produção do discurso
literário, que é constituída na cenografia. Constitui-se assim, uma estratégia discursiva:
criou-se um enunciador que é aquele que viveu experiências, o empirismo, o tátil, o
experienciável, se apresenta como única maneira possível de se alcançar o absoluto
dizer literário.
3ºRecorte
[10] Ouvia uma tentadora sibila falar-me, a toda a hora e a todo o instante, na minha
glória futura. Agia desordenadamente e sentia a incoerência dos meus atos, mas
esperava que o preenchimento final do meu destino me explicasse cabalmente. [11]
Veio-me a pose, a necessidade de ser diferente. Relaxei-me no vestuário e era
preciso que minha mãe me repreendesse para que eu fosse mais zeloso. [12] Fugia
aos brinquedos, evitava os grandes grupos, punha-me só com um ou dois, à parte, no
recreio do colégio; [13] lá vinha um dia, porém, que brincava doidamente,
apaixonadamente. Causava com isso espanto aos camaradas:[14] Oh! O Isaías
brincando! Vai chover...
[15] A minha energia no estudo não diminuiu com os anos, como era de esperar;
cresceu sempre progressivamente. [16] A professora admirou-me e começou a
simpatizar comigo. De si para si (suspeito eu hoje), ela imaginou que lhe passava
pelas mãos um gênio.[17] Correspondi-lhe à afeição com tanta força d'alma, que tive
ciúmes dela, dos seus olhos azuis e dos seus cabelos castanhos, quando se casou.
[18] Tinha eu então dois anos de escola e doze de idade. Daí a um ano, sai do
colégio, dando-me ela, como recordação, [19] um exemplar do Poder da Vontade,
luxuosamente encadernado, com uma dedicatória afetuosa e lisonjeira. Foi o meu
livro de cabeceira. Li-o sempre com mão diurna e noturna, durante o meu curso
secundário, de cujos professores, poucas recordações importantes conservo hoje.
[20] Eram banais! Nenhum deles tinha os olhos azuis de Dona Ester, tão meigos e
transcendentes que pareciam ler o meu destino, beijando as páginas em que estava
escrito!... (pp., 68 e 69)

No 3º recorte, a construção da cenografia de recordação permanece, alargando o
ambiente familiar do 1º e 2º recortes, para o ambiente escolar. O estudo e o esforço são
altamente valorizados pelo enunciador, em [12] e, em [15], são mais fortemente
representados.
No 3º recorte, a FD liberal e meritocrática próprias da República volta a ser
mencionada. Em [10] o enunciador menciona a “sibila”, que lhe anuncia “glória futura”.
A imagem da “sibila” que anuncia o futuro glorioso pode ser associada intertextualmente

132
a McBeth, de William Sheakespeare16, e a Dom Casmurro, de Machado de Assis. Nas
três obras, criaturas fantásticas anunciam um futuro glorioso que, infelizmente, também
representa o anúncio de uma grande tragédia. No caso de Recordações, a sibila se
apresenta como imaginário, em McBeth e Dom Casmurro, as construções são outras.
Ainda sobre os elementos acerca da meritocracia, em [14], o discurso indireto marca as
vozes dos colegas de escola do enunciador, Isaías, que se assombram com um
enunciador que está “brincando” e, nas palavras do próprio enunciador [13]
“doidamente, apaixonadamente”.
No 3º recorte é apresentada outra figura de prestígio. Até então, apenas o pai, “grande
homem” e o enunciador, esforçado e estudioso, são representados por carga semântica
positiva. Agora, no entanto, em [15], a professora que ocupa um espaço social de
privilégio, do saber, é apresentada por meio de fenótipos, “olhos azuis“ e “cabelos
castanhos”, elementos biológicos próprios de sujeitos etnicamente brancos, cuja carga
semântica é positiva naquela conjuntura. Ainda em [16], o enunciador admite “ciúme” ao
ver sua professora em matrimônio.
Em [15], [16], [17] e [18], há menção sobre a inteligência e o esforço escolar do
enunciador que, em [19], é recompensado pela professora com o “Poder da Vontade”.
Aqui, a cenografia, mais uma vez, menciona a relação causa e efeito própria da FD
liberal, republicana, de que o trabalho e o esforço são a força motriz, a causa, portanto,
do crescimento e do mérito.
Em [19], o enunciador revela que não se lembra de outros professores que, em [20],
são descritos como “banais” diante de “Dona Ester”, a professora cujos “olhos azuis”
pareciam representar “o destino do enunciador”.

16

Lima Barreto possuia grande acervo literário, fato que faz com que o intertexto mencionado
seja completamente possível. Sobre o acervo encontrado na Limana, biblioteca de Lima
Barreto, a biógrafa de Lima menciona o seguinte “ Ali havia ainda volumes de Cervantes, Dante,
Schopehauer, Nietzsche, Camões, Sheakespeare e Eça de Queirós, de quem o escritor se dizia
seguidor. [...] Essa era a galeria “intíma” de Lima, os nomes que declinava como “seus” (C.f.
SCHWARCZ, 2017, p. 320).
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No 3º recorte, a questão étnica é evidenciada por meio da professora. “Dona Ester”,
único membro não “banal” dos educadores do enunciador, é apresentada, sobretudo
por traços físicos etnicamente brancos. Essa oposição triangula os sujeitos observados
pelo enunciador; de um lado, o pai, aquele que sabe, de outro, a professora que premia
o saber do jovem. Entre ambos, a mãe e os familiares da mãe, ignorantes.
A cenografia constituída postula, dessa maneira, duas FDs em processo de diálogo. A
primeira, várias vezes retomada nos três primeiros recortes, e a segunda, a étnica,
apresentada pelo interdiscurso por meio de características físicas da professora. Por
meio dessas duas FDs se apresenta um narrador que menciona o próprio esforço, a
esperança em um futuro glorioso. Além disso, a cenografia sugere um enunciador
capaz de citar, intertextualmente, Sheakespeare, fator que configura e justifica o
discurso literário. As FDs se engendram à cenografia de maneira não anunciada.
Sorrateiramente, produzem efeitos de sentido como contratos tácitos: é pelo trabalho
que se alcança o mérito e, “olhos azuis” e “cabelos castanhos” provocam interesse nos
jovens.
4º Recorte
[21] Quando acabei o curso do liceu, tinha uma boa reputação de estudante, quatro
aprovações plenas, uma distinção e muitas sabatinas ótimas. [22] Demorei-me na
minha cidade natal ainda dois anos, dois anos que passei fora de mim, excitado pelas
notas ótimas e pelos prognósticos da minha professora, a quem sempre visitava e
ouvia. [23] Todas as manhãs, ao acordar-me, ainda com o espírito acariciado pelos
nevoentos sonhos de bom agouro, a sibila me dizia ao ouvido: [24] Vai, Isaías! vai!...
Isto aqui não te basta... Vai para o Rio!
[25] Então, durante horas, através das minhas ocupações quotidianas, punha-me a
medir as dificuldades, [26] a considerar que o Rio era uma cidade grande, cheia de
riqueza, abarrotada de egoísmo, onde eu não tinha conhecimentos, relações,
protetores que me pudessem valer...
[27] Que faria lá, só, a contar com as minhas próprias forças? Nada... Havia de ser
como uma palha no rodamoinho da vida — levado daqui, tocado para ali, afinal
engolido no sorvedouro... ladrão... bêbado... tísico e quem sabe mais? Hesitava. [28]
De manhã, a minha resolução era quase inabalável, mas, já à tarde, eu me
acobardava diante dos perigos que antevia.

O recorte 4 apresenta a progressão da topografia do espaço interiorano, como lugar
inapropriado às aspirações e ao potencial do narrador. Em [22], [23] e [24], o
enunciador, participante de sua recordação, menciona que o período em sua cidade foi
de ponderação sobre a própria permanência. Em [23], a figura da professora,
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mencionada no recorte anterior, é retomada e reinterada como incentivadora do
potencial do narrador. Em [24], a “sibila”, ainda mais exuberante, claramente uma
paródia de McBeth, é retomada por meio do discurso indireto, impulsionando o narrador
ao centro carioca.
A topografia do Rio de Janeiro passa a ser acionada na cenografia. Por meio de uma
dêixes “o que faria eu lá?”, o enunciador constitui um paralelo entre um “aqui”, até
agora, omitido na enunciação, mas revelado pelas aspirações do enunciador. Em [26],
há a sugestão, por meio de um plano, que compara o aqui e o “lá”, de que no interior o
enunciador dispusesse de um espaço pequeno, pobre, não egoísta, onde o
protagonista contava com conhecimentos, relações e protetores. No Rio de Janeiro, a
situação seria diferente; em [27], ele menciona possibilidades para o futuro, por meio de
adjetivos “ladrão”,“bêbado”, “tísico” Quanto a esse processo adjetivador, acionam-se os
imaginários socioculturais em torno da figura do “capoeira”. Sujeitos negros ou pardos
que, nas grandes metrópoles, viviam sob a égide da marginalização.
Esses imaginários socioculturais reafirmam a FD étnica, que é tencionada para ações
de nível racista; em [28], o enunciador pressupõe que esses imaginários socioculturais
são, para ele, um “perigo”, uma iminência, portanto.
Em [21], [22].[23], e muito fortemente em [29] e [30], o enunciador é revigorado pela FD
republicana, do esforço e do mérito próprio. Essa FD é, interdiscursivamente, evidente
pela figura de prestígio da professora, pelo imaginário intelectual mencionado pela
sibila, que invoca o repertório cultural dos poucos letrados da sociedade brasileira e
pela comparação de desempenho com outro sujeito “Tão burro” que, em uma cidade
descrita como “abarrotada de egoísmo”, “Tinha vitórias no Rio”.
A construção da cenografia pelo modo de enunciação, pelos imaginários socioculturais
mencionados e pelas FDs, opera a construção de um espaço de dizer enunciativo que
corrobora a relação entre enunciador e co-enunciador. Aqui, o co-enunciador é levado a
concordar com o enunciador,

pois é coerente, “faz sentido”, se dirigir ao Rio de

Janeiro, lugar onde relações marcadas pela FD republicana poderão facilitar o futuro
brilhante do enunciador.
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A enunciação, assim, opera um dizer literário, que evoca as condições sócio-históricas
e culturais de produção de Recordações e consagra seu enunciador como “capaz” e
“ser de direito” de enunciar o que menciona, em partes pelo modo que a enunciação se
apresenta, em partes pela identidade de testemunha que se constitui por meio da cena
validada de recordação.

5ºRecorte
[...] [31] Na tarde de sábado, sai pela estrada fora. Fazia mau tempo. Uma chuva
intermitente caia desde dois dias.
[32] Sai sem destino, a esmo, melancolicamente aproveitando a estiada.
[33] Passava por um largo descampado e olhei o céu. Pardas nuvens cinzentas
galopavam, e, ao longe, uma pequena mancha mais escura parecia correr engastada
nelas. [34] A mancha aproximava-se e, pouco a pouco, via-a subdividir-se,
multiplicar-se; por fim, um bando de patos negros passou por sobre a minha cabeça,
bifurcado em dois ramos, divergentes de um pato que voava na frente, a formar um V.
[35] Era a inicial de “Vai”. Tomei isso como sinal animador, como bom augúrio do
meu propósito audacioso. No domingo, de manhã, disse de um só jato à minha mãe:
[36] — Amanhã, mamãe, vou para o Rio.
[37] Minha mãe nada respondeu, limitou-se a olhar-me enigmaticamente, sem
aprovação nem reprovação; [38] mas minha tia, que costurava em uma ponta da
mesa, ergueu um tanto a cabeça, descansou a costura no colo e falou persuasiva:
[39] — Veja lá o que vai fazer, rapaz! Acho que você deve aconselhar-se com o
Valentim! (p.70)

A construção da cenografia do 5º recorte passa pela enunciação de um espaço com
alguma mística, do afastamento em [31]; os períodos curtos iniciam a construção de
certo “isolamento do enunciador”, e, em [32] a construção permanece por meio da
construção enunciativa que opta pelo uso de orações coordenadas para compor a
imagem de um cenário de isolamento e solidão.
Em [33], a construção enunciativa muda, passando a descrever o avistamento de
“Pardas nuvens cinzentas” que, em [34], são reconhecidas como um grupo de “patos
negros”, que voavam em V. Em [35], o enunciador revela que percebeu a vista dos
“patos negros” como sinal de “bom agoiro”. A letra “v” acompanhará a construção da
cenografia. Em [36], após o locução adverbial, há o discurso direto “vou para o Rio”, em
[39] a fala da tia se inicia o enunciado “veja” e termina com o conselho de que o Isaías
vá falar com o tio “Valentim”.
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A decisão do enunciador de ir para o Rio, [36], é dirigida à mãe que, no entanto, em
[37], não toma a palavra e continua a ser descrita pelo enunciador.
Já a tia, em [38], parece mais incisiva. Não rejeita o desejo do jovem Isaías, mas o
adverte no primeiro trecho “veja lá o que vai fazer, rapaz!”. Essa advertência tem a ver
com uma vida sem proteção e, por isso, a tia o instrui à tomada de conselhos com
“Valentim”.
A composição do cenário do Rio de Janeiro se inicia anunciado pelo espaço de solidão
em que um providencial voo de pássaros sugere, para o enunciador-narrador, um “v” de
“vai. Ir significava, com base na leitura dos recortes anteriores, um processo temerário,
mas necessário, pois o centro carioca seria o único lugar onde uma inteligência
pulsante alcançaria reconhecimento.
Recorte 6
[40] — Ora qual! fiz eu com enfado. Para que Valentim? Não sou eu rapaz ilustrado?
Não tenho todo o curso de preparatórios? Para que conselhos?
[41] — Mas olhe Isaías! você é muito criança... Não tem prática... O Valentim
conhece mais a vida do que você. Tanto mais que já esteve no Rio...
[42] Minha tia, irmã mais velha de minha mãe, não tinha acabado de dizer a última
palavra, quando o Valentim entrou envolvido num comprido capote de baeta.
[43] Descansou alguns pacotes de jornais manchados de selos e carimbos; tirou o
boné com o emblema do Correio e pediu café.
[44] — Você veio a propósito, Valentim. Isaías quer ir para o Rio e eu acabo de
recomendar que se aconselhasse com você.
[45] — Quando você pretende ir, Isaías? indagou meu tio, sem surpresa e
imediatamente:
[46] — Amanhã, disse eu cheio de resolução
[47] Ele nada mais disse. Calamo-nos e minha tia saiu da sala, levando o capote
molhado, e logo depois voltou, trazendo o café.
[48] — Quer parati, Valentim?
— Quero (p. 71)

No 6º recorte a cenografia se assume como diálogo em que a figura de Valentim, o tio,
é apresentada como aquele que “conhece mais a vida” do que Isaías, e “já esteve no
Rio”, em [41]. Em [48], um imaginário sociocultural sobre a identidade do negro é
sugerido, a partir da menção do consumo de álcool.
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Valentim tem, em [43], ocupação modesta como funcionário dos Correios. No entanto,
sua experiência é chamada diante de um jovem que se descreve como “ilustrado” em
[40] e se mostra decidido em[46].
A topografia familiar revela que o enunciador, que se assume como narrador de sua
própria recordação era considerado em seu seio familiar como ilustrado. Essa
percepção nasce pelas perguntas retóricas, quase em diálogo direto com o coenunciador, que sugerem que todo rapaz ilustrado possa ter pretensões no Rio de
Janeiro.
O co-enunciador, evocado em [40], assume a posição daquele que, indiretamente,
concorda com o enunciador, como se um tio de modesta ocupação só possa concordar
e colaborar com a ida do jovem ao Rio de Janeiro.
A topografia familiar de Recordações, assumida pelos modos modestos da tia, da mãe
e do tio, em comparação às grandes aspirações, excelente desempenho, aos presentes
por mérito, criam a experiência, no co-enunciador, de “cúmplice” de Isaías, de modo
que, o co-enunciador, possa ser levado à crença de que o único futuro possível ao
jovem “ilustrado” com “todo o curso preparatório” só possa ser em uma grande cidade
que amplificasse o potencial competitivo do jovem.
7º Recorte
[49] Revolvendo lentamente o açúcar no fundo da xícara, meu tio continuou ainda calado por
muito tempo. Tomou um gole de café, depois um outro de aguardente, esteve com o cálice
suspenso alguns instantes, descansou-o na mesa automaticamente e, aos poucos, a sua
fisionomia de largos traços de ousadia foi revelando um grande trabalho de concentração
interior. [50] Minha mãe nada dissera até ai. (p.71)

No 7º recorte, a descrição familiar corrobora para a criação das impressões sobre o tio,
em [49], por meio das observações físicas, da lentidão, do passar do tempo, do uso de
álcool, aos “traços largos de ousadia”, trabalho para a concentração. Esses elementos,
podem ser associados aos imaginários socioculturais, que se reportam à identidade do
negro no início do século XX. A descrição, esmiuçada da figura do tio, exibe um sujeito,
cujos traços estão ligados, interdiscursivamente, às condições sócio-históricas e
culturais a cerca da identidade do negro brasileiro, pensada como “raça”.
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Ainda, a mãe, permanece no quadro enunciativo em silêncio. Sua silenciosa presença
recruta elementos que justificam o entendimento da submissão, da pouca instrução, da
obediência. O quadro cenográfico orienta o co-enunciador a acompanhar o desenrolar
cenográfico, acionando as condições sócio-históricas e culturais que confirmam, em
uma família de negros no interior, a modéstia, o silêncio, a submissão diante do gênio e
do letramento.
8º Recorte
[51] Gostava dele. Era um homem leal, valoroso, de pouca instrução, mas de coração
aberto e generoso. [52] Contavam-lhe façanhas, bravatas portentosas, levadas ao
cabo, pelos tempos em que fora, nas eleições, esteio do partido liberal. Pelas portas
das vendas, quando passava, cavalgando o seu simpático cavalo magro, com um
saco de cartas à garupa, murmuravam: “Que songamonga! Já liquidou dois...”
[53] Eu sabia do caso, estava mesmo convencido de sua exatidão; entretanto, apesar
das minhas idiotas exigências de moral inflexível, não me envergonhava de estimá-lo,
amava-o até, sem mescla de terror, já pela decisão do seu caráter, já pelo apoio certo
que nos dera, a mim e a minha mãe, quando veio a morrer meu pai, vigário da
freguesia de ***. Animara a continuar os meus estudos, fizera sacrifícios para me dar
vestuário e livros, desenvolvendo assim uma atividade acima dos meus recursos e
forças.Durante os dois anos que passei, depois de ter concluído humanidades, o seu
caráter atrevido conseguia de quando em quando arranjar-me um ou outro trabalho.
[54] Desse modo, eu ia vivendo uma doce e medíocre vida roceira, sempre
perturbada, porém, pelo estonteante propósito de me largar para o Rio. [55] Vai
Isaías! Vai! (pp.72 e73)

No 8º recorte, o enunciador assume o tom cordial com o “tio”. Em [51] e [53], assume os
próprios sentimentos, sempre no pretérito, o que invoca a cenografia de recordação.
Assume que, naquela ocasião descrita, o jovem de instrução “gosta”, “amava até” seu
tio. Quanto ao tio, o enunciador coloca o descrédito de sua figura sob responsabilidade
do discurso indireto em [52] e, ainda, pelo uso das marcas de pessoa no enunciado
“Contavam-lhe”. As fraquezas do tio, comparadas ao entusiasmo do jovem, fazem com
que, em [53], o enunciador assume que não “ se envergonhava de estimá-lo”.
A descrição do tio, pelo interdiscurso da pobreza, da modéstia, faze com que, em [54] o
enunciador constitui os elementos da topografia do interior como uma “doce e medíocre
vida roceira” como se os sujeitos que ali viviam, eles próprios, assumissem essas
características. No caso do enunciador, isso era “perturbado”, por enunciados que
sugerem ordem, “Vai, Isaías!”, pela insistente recuperação da voz da sibila,
interdiscursivamente ligada aos clássicos do saber.
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9º Recorte
[56] —Fazes bem!
Acabou de tomar o café, pediu o capote e convidou-me:
[57] — Vem comigo. Vamos ao coronel... Quero pedir-lhe que te recomende ao
doutor Castro, deputado. (p.73)

No 9º recorte, o tio parece concordar com Isaías e, a construção sintática parte da
descrição minuciosa do 8º recorte, para o diálogo construído por meio de de
enunciados curtos, iniciados por itens lexicais de ação. Em [56], a fala do tio se dirige
ao enunciador, de modo que a opinião do tio é a de quem enuncia.
Em [57], os enunciados iniciais utilizam expressões que exprimem ação, construídas de
maneira muito simplificada, sempre iniciadas pela letra “V”. Ainda, são apresentadas
duas figuras de poder, uma o “coronel”, figura conhecida pelas propriedades e
autoritarismo no meio rural, outra o “Deputado Castro”, aquele que pode receber a
recomendação do jovem Isaías.
A cenografia constituída nesse recorte se opõe a do recorte anterior. Quando no 8º
recorte, apenas Isaías era descrito por meio de certa “dinamicidade” linguística, no 9º
recorte, é todo o plano enunciativo que passa a ser dinâmico, concordando com a ideia
de rapidez de empenho, anunciando uma topografia diferente ao do marasmo rural.
10ºRecorte
[58] Durante quarenta minutos, patinhamos na lama do caminho, até à casa do
Coronel Belmiro. [59] Mal tínhamos empurrado a porteira que dava para a estrada, o
vulto grande do fazendeiro assomou no portal da casa, redondo, num longo capote e
coberto de um largo chapéu de feltro preto. Aproximamo-nos...
[60] — Oh! Valentim! fez preguiçosamente o coronel. Você traz cartas? Devem ser do
Trajano, conhece? Sócio do Martins, da Rua dos Pescadores...
— Não senhor, interrompeu meu tio
[61] — Ah! É seu sobrinho... Nem o conheci... Como vai, menino?
Não esperou a minha resposta; continuou logo em seguida:
[62] — Então, quando vai para o Rio? Não fique aqui... Vá... olhe o senhor conhece o
Azevedo?
[63] — É disso mesmo que vínhamos tratar. Isaías quer ir para o Rio e eu vinha pedir
a Vossa Senhoria...
[64] — O quê? interrompeu assustado o coronel.
[65]— Eu queria que Vossa Senhoria, senhor coronel, gaguejou o tio Valentim,
recomendasse o rapaz ao doutor Castro. (pp. 73 e 74)

No 10º recorte, a topografia se marca pelos imaginários socioculturais do interior. Em
[58], o caminho de “lama” até a casa do coronel, que é chamado, também, de
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“fazendeiro”, que se cobria de um “grande chapéu de feltro”. Além disso, em [62], o
conselho imediato do coronel de “não fique aqui” mostra, por uma dêixis enunciativa, o
espaço de onde se fala.
Esse engendramento da topografia colabora para uma imagem negativa do espaço. O
enunciador mostra que, nessa cenografia, nas condições de Isaías, a alternativa seria a
retirada, um espaço para crescimento pessoal, profissional de toda a sorte de
propriedade que não é o “aqui”.
Em [63], há um choque entre a FD da República, de meritocracia e liberalismo, com o
apadrinhamento. É, nesse ponto, que outra FD começa a ser apresentada, a da
recomendação, das indicações. Uma forma de “cortar” a fila do crescimento pessoal.
Isaías Caminha não parece preocupado com o evento e, diante dessa situação, não
mostra oposição. Esse fato permite refletir sobre as condições sócio-históricas e
culturais da FD da República, que se transfere da noção de “meritocracia” para
“apadrinhamento”.
11º Recorte
O coronel esteve a pensar. Mirou-me de alto a baixo, finalmente falou:
[66] — Você tem direito, Seu Valentim... É... Você trabalhou pelo Castro... [67] Aqui
para nós: se ele está eleito, deve-o a mim e aos defuntos, e a você que desenterrou
alguns. Riu-se muito, cheio de satisfação por ter repetido tão velha pilhéria e
perguntou amavelmente em seguida:
— O que é que você quer que lhe peça?
[68] — Vossa Senhoria podia dizer na carta que o Isaías ia ao Rio estudar, tendo já
todos os preparatórios, e precisava, por ser pobre, que o doutor lhe arranjasse um
emprego.
O coronel não se deteve, fez-nos sentar, mandou vir café e foi a um compartimento
junto escrever a missiva.
[69] Não se demorou muito; as suas noções gramaticais não eram suficientemente
fortes para retardar a redação de uma carta. Demoramo-nos ainda um pouco, e
quando nos despedíamos, o coronel abraçou-me dizendo:
[70] — Faz bem, menino. Vá, trabalhe, estude, [71] que isto aqui é uma terra à-toa
com licença da palavra, de m... [72] O Castro deve fazer alguma coisa por você. Ele
foi assim também... O pai, você o conheceu, Seu Valentim?
— Sim, coronel, disse meu tio.
— ...era muito pobre, muito mesmo... O Hermenegildo, o Castro, quis estudar. Nós...
nós não, eu, principalmente, que era presidente, arranjei-lhe uma subvenção da
Câmara... E foi assim. Hoje, acrescentou o coronel imediatamente, não é preciso ,
[73] o Rio é muito grande, há muitos recursos... Vá menino! (p.74)
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No 11º recorte, a topografia do espaço rural continua a ser tensionado, especialmente,
em [70] e [71] em que o espaço “aqui” é constituído por meio de palavras de baixo calão
que inspiram, semanticamente, a raiva do responsável pela enunciação, nesses
recortes, o Coronel.
Em [66], a FD sobre a República, sobre o modo de fazer política, constituem um
alicerce muito distante do ideal liberal e meritocrático, aproximando-se à fraude. Aliás, a
fraude é a responsável por garantir o apoio merecido a Isaías.
Em [72], mostra-se a associação entre poder financeiro e poder político. O interdiscurso
ativado, nesse momento, faz revisar, mais uma vez, a FD da República que, antes, era
construída por meio da meritocracia e do liberalismo, agora se mostra por meio de
indicações, fraudes, desmandos políticos. De um lado, a força dos poderosos coronéis
do interior, de outro, políticos que ganham eleições baseados em fraudes e sustentam o
poder dos coronéis. A FD da República passa a ter, mais uma vez, um novo desenho.
Em [73], o Rio de Janeiro é retomado. Agora, é a voz do coronel, descrito como “dotado
de poucas noções gramaticais”, em [69], fato que faz com que a noção de meritocracia
seja questionada, quem manda o jovem Isaías para o Rio.
Recorte 12
[74] A minha situação no Rio estava garantida. Obteria um emprego. Um dia pelos
outros iria às aulas, e todo o fim de ano, durante seis, faria os exames, ao fim dos
quais seria doutor! Ah! Seria doutor!
[75] Resgataria o pecado original do meu nascimento humilde, amaciaria o suplício
premente, cruciante e onímodo de minha cor...
[76] Nas dobras do pergaminho da carta, traria presa a consideração de toda a gente.
Seguro do respeito à minha majestade de homem, andaria com ela mais firme pela
vida em fora. Não titubearia, não hesitaria, livremente poderia falar, dizer bem alto os
pensamentos que se estorciam no meu cérebro.
[77]O flanco, que a minha pessoa. na batalha da vida, oferecia logo aos ataques dos
bons e dos maus, ficaria mascarado, disfarçado...
[78] Ah! Doutor! Doutor!... Era mágico o título, tinha poderes e alcances múltiplos,
vários, polifórmicos... Era um pallium, era alguma coisa como clâmide sagrada, tecida
com um fio tênue e quase imponderável, mas a cujo encontro os elementos, os maus
olhares, os exorcismos se quebravam. De posse dela, as gotas da chuva afastar-seiam transidas do meu corpo, não se animariam a tocar-me nas roupas, no calçado
sequer. O invisível distribuidor dos raios solares escolheria os mais meigos para me
aquecer, e gastaria os fortes, os inexoráveis, com o comum dos homens que não é
doutor. Oh! Ser formado, de anel no dedo, sobrecasaca e cartola, inflado e gros so,
como um sapo-intanha antes de ferir a martelada à beira do brejo; andar assim pelas
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ruas, pelas praças, pelas estradas, pelas salas, recebendo cumprimentos: Doutor,
como passou? Como está, doutor? Era sobre-humano!... (p.75 )

Ser “doutor” para Isaías era “sobre-humano”. Pelo menos, o enunciador pressupõe que
o título lhe concederia um estado de humanidade acima do próprio. No 12º recorte, o
desejo em se tornar doutor, revelado no enunciado [74] desvela, em [75], a força da
presença do racismo e das limitações em função da “cor” e do “nascimento humilde” de
Isaías. Para ele, a chave para um futuro de grandes vitórias foi encontrada na
recomendação ao deputado Castro.
Em [77], no entanto, o enunciador admite que as marcas da FD racial não sumiriam
diante da titulação, mas foram disfarçadas. O disfarce viria longamente descrito em [78],
até que o enunciador, segundo as próprias palavras, seria “sobre-humano”.
A cenografia de recordação toma, em [78], a descrição minuciosa da fortuna do futuro
e, por meio de um vocabulário rebuscado, assume, linguísticamente, o espaço de
enunciação dos doutos, dos possuidores do saber.
13º Recorte
[...] [79] De noite, no teto da minha sala baixa, pelos portais, pelas paredes, eu via
escrito pela luz do lampião de petróleo — Doutor! Doutor!
Quantas prerrogativas, quantos direitos especiais, quantos privilégios, esse título
dava![80] Podia ter dois e mais empregos apesar da Constituição; teria direito à
prisão especial e não precisava saber nada. Bastava o diploma. Pus-me a considerar
que isso devia ser antigo... Newton, César, Platão e Miguel Ângelo deviam ter sido
doutores!
[81] Foram os primeiros legisladores que deram à carta esse prestígio
extraterrestre... Naturalmente, teriam escrito nos seus códigos: tudo o que há no
mundo é propriedade do doutor, e se de alguma coisa outros homens gozam, devem no à generosidade do doutor. Era uma outra casta, para a qual eu entraria, e desde
que penetrasse nela, seria de osso, sangue e carne diferente dos outros — tudo isso
de uma qualidade transcendente, fora das leis gerais do Universo e acima das
fatalidades da vida comum
[82] — Levas toda a roupa, Isaías? veio interromper minha mãe. (p.76)

A topografia do interior, de aparência modesta, marca-se nos elementos enunciativos
da composição do cenário, de onde o enunciador registra a sua fala. Nesse cenário, o
teto baixo e o lampião de petróleo são símbolos da simplicidade pela qual a vida do
enunciador se envolvia. Já, em [79], essa atmosfera modesta é rompida pela repetição
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de “doutor”. Esse termo é semantizado, em [80], nesse recorte, a ideia de que o
enunciador insinua sobre os doutores é a de que aqueles que estão acima da lei.
Em [81], o enunciador mostra seu olhar sobre os doutores descritos como de “outra
casta”, “extraterrestres”. O espaço rural, o seio familiar, o nascimento, a cor, tudo, para
o enunciador, representava uma noção de humanidade inferior. Aqueles que chegavam
a ser doutores, portanto, passavam a representar um sujeito Outro, cujas obrigações
sócio-históricas e culturais seriam outras. Tudo em ser doutor soava bem ao
enunciador.
Contudo, a cenografia embreada por meio da palavra “doutor”, é rompiada pela
pergunta da mãe de Isaías, essa pergunta mostrará a oposição entre “ser doutor” e a
negritude.
14º Recorte
[82] Eu devaneava e ia-lhe vendo o perfil esquálido, o corpo magro, premido de
trabalhos, as faces cavadas com os malares salientes, tendo pela pele parda
manchas escuras, como se fossem de fumaça entranhada. De quando em quando,
ela lançava-me os seus olhos aveludados, redondos, passivamente bons, onde havia
raias de temor ao encarar-me. [83]Supus que adivinhava os perigos que eu tinha de
passar; sofrimentos e dores que a educação e inteligência, qualidades a mais na
minha frágil consistência social, haviam de trair fatalmente. Não sei que de raro,
excepcional e delicado, e ao mesmo tempo perigoso, ela via em mim, para me deitar
aqueles olhares de amor e espanto, de piedade e orgulho. Aos seus olhos—muitas
vezes se me veio a afigurar —eu era como uma rapariga, do meu nascimento e
condição, extraordinariamente bonita, vivaz e perturbadora... Seria demais tudo isso;
cercá-la-ia logo o ambiente de sedução e corrupção, e havia de acabar por ai, por
essas ruas...
Por vezes, também acreditei que ela nada quisesse exprimir com eles; que tinha por
mim a indiferença da máquina pelo seu produto. Que importa aos teares de
Valenciennes o destino de suas rendas?!
[84] Eu a cria, então, resignada a ficar ali, nas proximidades de uma cidade de
terceira ordem, tendo, de onde em onde, noticias minhas naquela grande cidade que
a sua imaginação a custo havia de representar. E quem sabe se as noticias seriam de
ordem a provocar-lhe dúvidas sobre a sua maternidade?! Coitada! Pobre de minha
mãe! (p.77)

No 14º recorte a mãe é descrita. Ela é, além do próprio Isaías, o sujeito negro mais
detalhadamente descrito. Quanto a essa descrição, em [82], nota-se a fragilidade da
mãe. O tom da descrição beira a pena, como se o enunciador, aquele que foi descrito
como “rapaz ilustrado”, em [40], olhasse a mãe, não nomeada, como aquela que
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representa o destino dos sujeitos de “pele parda”. No entanto, em [83], a recordação
constrói a dúvida sobre o olhar da mãe e o enunciador, convencido da própria
inteligência, seria traído por essa frágil carapaça e exporia, sem controle, a filiação e o
tom de pele.
Em [84], a mãe é associada ao lugar. A topografia do interior, mais uma vez, se assume
como responsável pelas mazelas sociais que a mãe estava submetida. A “cidade de
terceira ordem”, descrita como “aquela”, é assumida como passado na fala do
enunciador.
15º Recorte
[85]No dia seguinte, quando me despedi, ela deu-me um forte abraço, afastou-se um
pouco e olhou-me longamente, com aquele olhar que me lançava sempre, fosse em
que circunstância fosse, onde havia mesclados, terror, pena, admiração e amor.
[86]— Vai, meu filho, disse-me ela afinal. Adeus!... [87] E não te mostres muito,
porque nós...'
E não acabou. O choro a tomou convulsa e eu me afastei chorando. (p.78)

O 15º recorte, o último cuja topografia é a do interior, espaço rural, o enunciador marca
o olhar da mãe [85], como aquele que mistura “terror, pena, admiração e amor”. Uma
mistura que constitui a imagem da mãe para além da cor da pele.
Em [86], é dado espaço ao discurso indireto da mãe, que repete a sibila, o tio e a
segunda vez que o enunciador econtra com o coronel, “Vai”; Em [87], a despedida é
seguida de uma confissão silênciada: “porque nós...”. Nesse caso, após o termo “nós”,
que inclui o enunciador, é o silêncio que mais interessa, porque é ele o responsável por
resgatar uma possibilidade interdiscursiva. A reticência compõe a identidade do negro,
do pobre, do interiorano, diante das questões sociais do ínicio da República no Brasil. A
topografia, finalmente, é encerrada por meio do choro do enuciador junto a sua mãe.
Uma topografia marcada pelas FDs do racismo e da república, em que o espaço rural é
descrito como o do modesto em que o crescimento pessoal seria impossível. Por meio
dessa embreagem da cenografia, o co-enunciador é orientado a apostar que o mundo
republicano, apoiado pela carta de recomendação, fará do enunciador um “doutor”.
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5.1.2. Topografia da Cidade do Rio de Janeiro
A primeira parte de Recordações emprega as cenas validadas de um espaço familiar e
interiorano, marcado, especialmente, pelos limites impostos pela cor da pele e da
classe social. Nesse espaço, sócio-histórico e culturalmente delineado, o enunciador,
assumido como Isaías Caminha, compõe imagens rurais, que se constituiem por um
plano semântico do “modesto”. Esse espaço sugere o enunciador, deve ser alterado
para outro, o Rio de Janeiro.
O fio enunciativo, então, desvela outra etapa enunciativa com uma cenografia que
emula o Rio de Janeiro; essa cenografia opera por uma rede em que o discurso cria
enlaçamentos, que nos mostram um mundo com um caráter que requer essa cenografia
e nenhuma outra (MAINGUENEAU, 2006). O Rio de Janeiro é produzido pela
enunciação da cenografia e por características, sem as quais Recordações não seria
possível.
16 ºRecorte
[88] O trem parara e eu abstinha-me de saltar. Uma vez, porém, o fiz; não sei mesmo
em que estação. Tive fome e dirigi-me ao pequeno balcão onde havia café e bolos.
Encontravam-se lá muitos passageiros. Servi-me e dei uma pequena nota a pagar.
Como se demorassem em trazer-me o troco reclamei: "Oh! fez o caixeiro indignado e
em tom desabrido. [89] Que pressa tem você?! Aqui não se rouba, fique sabendo!"
[90] Ao mesmo tempo, a meu lado, um rapazola alourado reclamava o dele, que lhe
foi prazenteiramente entregue. [91] O contraste feriu-me, e com os olhares que os
presentes me lançaram, mais cresceu a minha indignação. Curti, durante segundos,
uma raiva muda, e por pouco ela não rebentou em pranto. [92] Trôpego e tonto,
embarquei e tentei decifrar a razão da diferença dos dois tratamentos. Não atinei; em
vão passei em revista a minha roupa e a minha pessoa. Os meus dezenove anos
eram sadios e poupados, e o meu corpo regularmente talhado. Tinha os ombros
largos e os membros ágeis e elásticos. As minhas mãos fidalgas, com dedos afilado s
e esguios, eram herança de minha mãe, que as tinha tão valentemente bonitas que
se mantiveram assim, apesar do trabalho manual a que a sua condição, a obrigava.
Mesmo de rosto, se bem que os meus traços não fossem extraordinariamente
regulares, eu não era hediondo nem repugnante. Tinha-o perfeitamente oval, e a tez
de cor pronunciadamente azeitonada (pp.79 e 80)

O 16º recorte é exemplar, porque a FD sustentará a cenografia do espaço público no
Rio de Janeiro. Em [88], a construção enunciativa preocupada com a descrição do
espaço, elemento por elemento, como se o enunciador propusesse uma narrativa
policial. A construção dessa cenografia não dá margem a outra conclusão. É pela
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minúcia da exposição dos fatos que o enunciador espera do co-enunciador a
resignação e certo consenso: qual seria a razão da “diferença dos dois tratamentos” ? É
a pergunta que, indiretamente, escapa do enunciador, em [92].
Em [89], o caixeiro se dirige a um desconhecido de maneira assaz mal educada,
ríspida, no mínimo, como se a exigência pelo cuidado no atendimento soasse como
ultrajante. No entanto, em [90], um sujeito “alourado”, reduzido à insígnia étnica, é
“prazenteiramente” atendido.
A FD étnica se apresenta como única justificativa razóavel pela diferença de tratamento
entre os sujeitos. Em [92], o enunciador descreve a si mesmo com rigor de detalhes e
expande a própria percepção de si, por meio da observação de imaginários
socioculturais, que o localizariam sob a égide do imaginário de “fidalgo”. Mas não era o
caso. Afinal, a descrição termina como começou a descrição do rapaz “alourado”, por
um traço étnico. O enunciador entende que sua tez é “pronunciadamente azeitonada”.
A escolha do termo “pronunciadamente” não é aleatória; aliás, para a construção dessa
cenografia é indubitável, porque é a pele azeitonada que, em silêncio, mais engrena
Recordações.
17º Recorte
[93] Além de tudo, eu sentia que a minha fisionomia era animada pelos meus olhos
castanhos, que brilhavam doces e ternos nas arcadas superciliares profundas, traço
de sagacidade que herdei de meu pai. [94] Demais, a emanação da minha pessoa. os
desprendimentos da minha alma, deviam ser de mansuetude, de timidez e bondade...
Por que seria então, meu Deus? (p.80)

No 17º recorte, o enunciador, totalmente integrado à própria enunciação, continua o
engendramento cenográfico. Essa cenografia, descrita como uma recordação,
justificada em minúcia, pergunta em [94] “Por que seria então, meu Deus?”. A pergunta
é evidemente retórica, e poderíamos acrescentar “senão racista ...”. A FD do campo
racial e de violência com os sujeitos de pele azeitonada não é nomeadamente
reivindicativa, mas é ela a responsável pela constituição do diálogo que precisa
acontencer pela descrição minuciosa dos detalhes. Essa descrição elimina qualquer
justificativa que não seja a étnica, pois o enunciador está atento; aliás, para justificar
que não há outra possibilidade senão o racismo, o enunciador parece não querer
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alcançar essa solução. Quem enuncia, parece querer que não seja a FD racista a única
possibilidade de justificar a diferença de tratamento.
18º Recorte
[95] Quando saltei e me pus em plena cidade, na praça para onde dava a estação,
tive uma decepção. Aquela praça inesperadamente feia, fechada em frente por um
edifício sem gosto, ofendeu-me como se levasse uma bofetada. [96] Enganaram-me
os que me representavam a cidade bela e majestosa. Nas ruas, havia muito pouca
gente e do bonde em que as ia atravessando, pareciam-me feias, estreitas,
lamacentas, marginadas de casas sujas e sem beleza alguma. (p.82)

O 18º recorte apresenta a geografia do Rio de Janeiro, a partir do enunciado, há um
“antes” em que a cidade fora descrita como “bela e majestosa”, em [96], e um depois
em [95] e também em [96], que a cidade é descrita como “feia”, “estreita”, “lamacenta”.
Era uma cidade em desencanto, que parece marcar o fim do encantamento ou início de
um momento de severa engrenagem enunciativa.
19º Recorte
[97] Era um homem baixo, de membros fortes, que respirava com força e
desembaraçadamente. Falando, torcia com a mão áspera, de antigo trabalhador, o
bigode farto. Descobria-se que na sua mocidade se entregara a trabalhos grosseiros,
mas que, de uns tempos a esta parte, gozava de uma vida mais fácil e leve. O seu
olhar, inquieto e fugidio, mas vivo, quando se fixava, era de velhaco mercadejante,
bem com o código e as leis.
[98] — O senhor veio a passeio? perguntou-me.
— Não senhor, disse-lhe de pronto.
Vim estudar.
— Estudar!
— De que se admira?
— De nada. (p.84)

O 19º recorte se refere à chegada do enunciador em um hotel para os primeiros dias de
estada no Rio de Janeiro. O atendente, em [97], é descrito como sujeito simples, de
trabalho modesto, tal e qual os sujeitos que cercavam o enunciador em sua terra natal.
Em [98], o recepicionista age com desconforto, ao saber que aquele jovem veio ao Rio
para estudar; “estudar!”, ele exclama, como se os imaginários socioculturais
preenchidos por aquele sujeito, que ora se apresenta, não correspondessem aos
imaginários socioculturais de um “estudante”.
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Não obstante, a cenografia existe em função desse interdito, do espanto, do choque.
Um sujeito marcado, ou seja, estigmatizado que não se pode mostrar além dos
imaginários socioculturais que recaem sobre a negritude. do próprio estigma.
Ser “estudante”, ao que tudo indica, não correponderia ao jovem enunciador, que narra
esse acontecimento como marca da própria necessidade de enunciar sua recordação.
20º Recorte
[99] “Os antigos bebiam pérolas dissolvidas em vinagre. Não eram lá de gosto muito
fino e a extravagância nada significava. Eu bebo a verde esmeralda sadia, emblema
da mater Natureza, num copo de Xerez. Em vez da pérola mórbida, doença de um
marisco, no acre vinagre, bebo o verde dos prados, a magnífica coma das palmeiras,
o perfume das flores, tudo que o verde lembra da grande mãe augusta!”
[100] Lembrei-me no dia seguinte dessa frase que o Raul Gusmão, um jovem
jornalista, da amizade do Laje da Silva, pronunciou solenemente devagar no
botequim do teatro, enquanto nos servíamos de bebidas. Disse-a com a sua voz
fanhosa, sem acento de sexo e emitida com grande esforço. Falar era para a sua
natureza obra difícil. Toda a sua pessoa. se movia, se esforçava extraordinariamente;
todos os seus músculos entravam em ação; toda a energia da sua vida se aplicava
em articular os sons e sempre, quando falava, era como se falasse pela primeira vez,
como indivíduo e como espécie. Essa sua voz de parto difícil, esse espumar de sons
ou gritos de um antropóide que há pouco tivesse adquirido a palavra articulada, deu me não sei que mal-estar, que não mais falei até à sua despedida. [101] Tive medo
de que me fosse preciso empregar o mesmo esforço, que a minha palavra custasse
também aquela grande dor já olvidada e vencida pela nossa espécie; e fiquei a ouvi lo respeitosamente, tanto mais que nos tratou, a mim e ao padeiro, com tal desdém,
com tal superioridade que fiquei entibiado, esmagado, diante do retrato, que dele fiz
intimamente, de um grande literato, universal e aclamado, espécie de Balzac ou
Dickens, apesar dos seus guinchos de Pithecanthropus.
[102] Falava e não nos olhava quase; errava os olhos—os olhos pequeninos dentro
de umas órbitas quase circulares a lembrar vagamente uma raça qualquer de suíno —
errava os olhos, dizia, pelo pátio do teatro, e quando nos fixava trazia uma expr essão
de escárnio que ele mantinha com um razoável dispêndio de energia muscular. Veio
ter a nossa mesa por instâncias do Laje da Silva. Ia passando um pouco afastado,
quando o meu companheiro lhe correu ao encontro e com os maiores rogos, o trouxe
para a mesa. Apresentou-nos e perguntou depois: (pgs .86 e 87)

A topografia de uma cenografia não é, exatamente, a descrição de um lugar geográfico,
mas, além disso, é a constituição de um ambiente, sem que marca na enunciação.
Assim, o 20º recorte é um emblema dessa cenografia, que se articula por meio de certo
asco do enunciador em descrever, milimetricamente, de [100] até [102], um sujeito
chamado Raul Gusmão, jornalista.
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As condições sócio-históricas e culturais de produção de Recordações fazem emergir
as teorias raciais, que depreciavam os sujeitos negros naquela conjuntura. Os negros
eram descritos por meio de traços animais. A cor de Gusmão não é evidenciada, no
entanto, ele tem suas características associadas aos animais, fato que faz com que sua
aparência seja conflitante com os seus gestos burgueses, descrito em [99] e [102].
O tom irônico conduz a cena, e é um enunciador totalmente estarrecido que anuncia
que não entende o fato de que uma figura com aquele gabarito possa enunciar
elementos dos imaginários socioculturais da burguesia, por uma voz “fanhoza”. Além
disso, um sujeito que ocupa posição de tamanho prestígio, o tal Gusmão é jornalista na
República, deveria ser, supunha o enunciador, um Balzac, mas não era.
A intertextualidade com Balzac é força motriz desse ponto da cenografia. Honoré de
Balzac, reconhecidamente um dos fundadores do realismo, propunha a narrativa social,
tal como Recordações.
A cenografia de recordação busca, narrando com minúcia esgarçante a figura de
Gusmão que, para o enunciador, não cumpria com qualidade suas funções como
jornalista.
21º Recorte
[103] Era o Oliveira — não me conhece? O Oliveira, do O Globo!... tão conhecido!...
Oh! O padeiro ofereceu-lhe alguma coisa e perguntou amavelmente o que havia de
novo.
— Uma inundação no Norte.
— No forte São Joaquim, no Purus.
[104] — Perdão! fiz eu muito colegialmente. O forte São Joaquim não fica no Purus...
[105] O Oliveira olhou-me com alguma raiva e eu tive que comprimir a alegria colegial
do quinau. Mas a sua raiva foi breve; o repórter Oliveira procurou uma saída
conveniente para a sua ignorância numa critica larga e patriótica:
— Esta nossa geografia anda tão baralhada... O Governo não cuida nessas coisas. É
só política e “comidelas”... Tudo come... Uma vergonha! Do que o pais precisa não
cuidam... O senhor com certeza não conhece o rio das Capivaras? [106] — Não,
senhor, fiz satisfeito por mostrar a meu turno a minha ignorância.
— Pois é um rio importante e nenhuma geografia dá! Eu o conheço porque nasci
perto, senão... Nós não temos governo... (pgs .89 e 90)

O 21º recorte prorroga a cenografia das conversas com os jornalistas. É preciso lembrar
que o jornalismo tomou, no início de nossa República, status de profissão liberal, seus
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textos eram entendidos como manuais de comportamento e seus profissionais, exemplo
da meritocracia e de sucesso.
Assim, é fácil perceber o motivo que fez com que o jornalista se mostrasse irritado em
[105], quando, em [104], foi corrigido pelo jovem enunciador. A FD da República
perpassa toda a enunciação, de maneira referenciada, em [105] e [106], e de maneira
não referenciada por meio da evidente falta de conhecimento do jornalista, diante do
jovem recém saído do ensino básico que conhecia mais a geografia do território
nacional. Em [106], ainda, o enunciador se mostra feliz em ter o seu “turno de
ignorância”, o que piora a construção da ignorância do jornalista.
É constante e crescente em Recordações a presunção da injustiça, fato que localiza o
co-enunciador na figura de empático aos acontecimentos que se arrolam na cenografia.
22º Recorte
[107] De fato, subi pensando no ofício de legislar que ia ver exercer pela primeira vez, em
plena Câmara dos Senhores Deputados — augustos e digníssimos representantes da Nação
Brasileira. Não foi sem espanto que descobri em mim um grande respeito por esse alto e
venerável oficio. Lembrei-me daqueles velhos legisladores da lenda e da história: os Manus,
os Licurgos, os Moisés, os Sólons, os Numas — esses nomes todos que os povos
agradecidos pela fecundidade e pela sabedoria de suas leis reverenciaram por dilatados
anos, ergueram-nos à altura de deuses, consagraram-lhes templos magníficos.
Embora não tendo mais a velha crença, de que eles fossem inspirados pelos deuses, o meu
respeito baseava-se em motivos mais modernos, concordes com o feitio de pensar do nosso
tempo. Imaginava-os com uma tresdobrada forças de sentidos e inteligência, podendo prever,
adivinhar, sentindo antes de expressos os desejos, as necessidades de cada um dos milhões
de entes que sofriam e viviam, que pensavam e amavam pela vasta extensão da pátria. [108]
Foi com grande surpresa que não senti naquele doutor Castro, quando certa vez estive junto
dele, nada que denunciasse tão poderosas faculdades. Vi-o durante uma hora olhar tudo sem
interesse e só houve um movimento vivo e próprio, profundo e diferencial, na sua pessoa.
quando passou por perto uma fornida rapariga de grandes ancas, ofuscante de sensualidade.
Nada nele manifestava que tivesse um forte poder de pensar e uma grande força de imaginar,
[109] capazes de analisar as condições de vida de gentes que viviam sob céus tão diferentes
e de resumir depois o que era preciso para sua felicidade e para o seu bem -estar em leis
bastante gerais, para satisfazer a um tempo ao jagunço e ao seringueiro, a o camarada e ao
vaqueano, ao elegante da Rua do Ouvidor e ao semibugre dos confins do Mato Grosso. Onde
estava nele o poder de observação e a simpatia necessária para entrar no mistério daquelas
rudes almas que o cercavam e o elegiam? Nada transpirava na s ua preguiçosa e baça
personalidade. (pgs .94 e 95)

A cenografia se conduz, na mesma medida em que é conduzida, por elementos
interdiscursivos. No caso do 22º recorte, o interdiscurso se materializa pela FD da
República, cujos representantes são descritos por dois polos. O primeiro, em [107], o
enunciador menciona o anseio sobre os representantes da lei , de certo modo, o que se
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está mencionando é um imaginário sociocultural acerca dos legisladores. Cautos,
doutos, inteligentes, ponderados, toda sorte de bons adjetivos poderiam ser associados,
como imaginário sociocultural, a essa casta de sujeitos, que é a dos doutores,
mencionada na topografia do interior. O segundo, no entanto, em [108], surpreende o
enunciador, pois em quase nada se pode associar o imaginário sociocultural ao sujeito
empírico17, que se descreve na cenografia.
Em [109], o enunciador esclarece que a figura do deputado Castro, aquele que lhe
garantiria o acesso ao percurso até ser doutor, não “transpirava a simpatia necessária”
para impor uma agenda que refletisse as necessidades do povo.
23º Recorte
[110] Subi a rua. Evitando os grupos parados no centro e nas calçadas, eu ia caminhando
como quem navegava entre escolhos, recolhendo frases soltas, ditos, pilhérias e grossos
palavrões também. Cruzava com mulheres bonitas e feias, grandes e pequenas, de plumas e
laçarotes, farfalhantes de sedas; eram como grandes e pequenas embarcações movidas por
um vento brando que lhes enfunasse igualmente o velame. Se uma roçava por mim, eu ficava
entontecido, agradavelmente entontecido dentro da atmosfera de perfumes que exalava. Era
um gozo olhá-las, a elas e à rua com sombra protetora, marginada de altas [111] vitrinas
atapetadas de jóias e de tecidos macios.
Parava diante de uma e de outra, fascinado por aquelas coisas frágeis e caras. As botinas, os
chapéus petulantes, o linho das roupas brancas, as gravatas ligeiras, pareciam dizer -me:
Veste-me, ó idiota! nós somos a civilização, a honestidade, a consideração, a beleza e o
saber. Sem nós não há nada disso; nós somos, além de tudo, a majestade e o domínio! (p.
103)

A topografia do Rio de Janeiro se marca pelo espaço de circulação. O 23º recorte
compõe a imagem das condições sócio-históricas da belle époque carioca; as vestes,
as mulheres e as vitrines, com elementos importados e caros, produziam uma forma de
“ser” republicano. O estímulo ao consumo e a tudo que esse consumo representava,
era uma das principais características do que se pode perceber como presença “liberal”.
Era a primeira vez na história do Brasil que “enriquecer”, sem que títulos fossem
necessários. O trabalho “livre” operou ainda mais sobre essa condição, fazendo com
que a sensação de que a “a força de vontade” obliteraria toda e qualquer diferença
sócio-econômica.

17

Entendemos que a palavra “empírico” aqui empregada é problemática. No entanto, nos
pareceu eficaz para justificar o confronto, estabelecido no enunciado, entre o sujeito descrito e o
sujeito imaginado.
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Em [111] o enunciador observa as vitrines que retribuem a observação, aconselhando-o
que a “civilização” tem uma aparência. A aparência burguesa, que mimetizava a Europa
especialmente.
Recorte 24
[112] O ruído de uma fanfarra militar, enchendo a rua, veio agitar a multidão que pass ava. As
janelas povoaram-se e os grupos arrimaram-se às paredes e às portas das lojas. São os
fuzileiros, disse alguém que ouvi. O batalhão começou a passar: na frente os pequenos
garotos; depois a música estrugindo a todo o pulmão um dobrado canalha. Logo em seguida
o comandante, mal disfarçando o azedume que lhe causava aquela inocente exibição militar.
Veio por fim o batalhão. Os oficiais muito cheios de si, arrogantes, apurando a sua elegância
militar; e as praças bambas, moles e trôpegas arrastando o p asso sem amor, sem convicção,
indiferentemente, passivamente, tendo as carabinas mortíferas com as baionetas caladas,
sobre os ombros, como um instrumento de castigo. [113] Os oficiais pareceram-me de um
pais e as praças de outro. Era como se fosse um batalhão de sipaios ou de atiradores
senegaleses. (pp. 103 e 104)

Foi um militar o primeiro presidente da República brasileira. Isso mostra a força que a
presença militar e os altos cargos das forças armadas representavam, nesse momento
político brasileiro. No entanto, as forças militares brasileiras, era notório, mantinham nas
baixas patentes sujeitos pobres, sobretudo, negros. A Revolta da Chibata, movimento
social liderado por João Candido, o Almirante negro, em 1910, reivindicava o fim dos
castigos físicos praticados em marinheiros embarcados, evento que ilustra qual era a
cor das patentes militares no Brasil. A discrepância era visível e não passava incólume
na constituição cenográfica de Recordações.
O fio enunciativo em Recordações passa de evento a evento sócio-histórico e cultural
que marcam o traço desigual de tratamento do negro, ainda, recém-liberto. O olhar do
enunciador, catalisador dessas desigualdades, estabelece diálogo com o co-enunciador
como testemunha. Desatentamente, poderíamos falar aqui, de uma paratopia
testemunho-documental (CARREIRA, 2015); no entanto, não é o engendramento como
documento que se impõe, mas é o estigma, representado em vários palcos
socioculturais diferentes (GOFFMAN, 2012), que marcam o motor desta enunciação.
Em [113], fica evidente a percepção do desenho de nossa República pela FD do
racismo. A alta e a baixa patentes parecem ser definidas por traços étnicos dos sujeitos.
25º Recorte
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[114] A minha ignorância de viver e falta de experiência quase deixavam transparecer a
natureza das minhas preocupações. O gerente do hotel pareceu -me que as farejava. De
quando em quando, procurava na conversação amedrontar-me com o seu poderio,
proveniente de estreitas relações que mantinha com as autoridades. Assim entendi ser o
sentido das anedotas que contava. [115] Uma vez — narrou ele — depois de uma longa
hospedagem, um hóspede quisera furtar-se ao pagamento. Não tivera dúvidas, fora ao
delegado auxiliar, um seu amigo, o doutor Felício, contara-lhe o caso e o homem teve que
pagar, se quis tirar as malas. Com ele, era assim; não dormia. Nada de justiça, de pretorias...
Qual! Com a polícia a coisa vai mais depressa, a questão é ter amigos bons e ele tinha -os
excelentes; e, em seguida, interrogando-me diretamente: O senhor não viu, ontem, aquele
homem gordo que jantou na cabeceira? É o escrivão da “X”. Os escrivães, fique o senhor
sabendo, é que são as verdadeiras autoridades. Os delegados não fazem senão o que eles
querem; tecem os pauzinhos e... E o italiano rematou com um olhar canalha aquela sua
informação sobre a onipotência dos escrivães. (pp.106 e 107)

O 25º recorte torna a mencionar os imaginários sóocioculturais sobre o enunciador.
Dessa vez, é pela “suspeita” evidenciada no discurso indireto do “italiano”, em [115]. É
por meio da “narrativa” do gerente, que se impõe uma noção sobre a política que
representava, estranhamente, “nada de justiça, protetorias”. Essa polícia que, de certo
modo, gerava mais insegurança do que segurança.
Ainda, em [115], o fato de o gerente ser “italiano” compõe, interdiscursivamente, parte
das condições sócio-históricas de enunciação, porque, o Brasil cultuou, por muito
tempo, uma política de embraquecimento populacional (FERNANDES, 1978). Essa
campanha incentivou a imigração de europeus com o intítuito da prática da
miscigenação, fato que corroborou com a tese da democracia racial, na qual as “raças”
se misturam espontâneamente. Incentivados economicamente, os europeus puderam
participar do estado liberal brasileiro, já na primeira República, de maneira menis sofrida
do que os negros recém-libertos.
A cenografia apresenta-nos, nesse ponto, intens da criação da recordação, que
alinhava um modo de racismo no outro, promovendo uma construção historial por meio
do ponto de vista da negritude. Elemento raríssimo no cânone no Brasil, sobretudo, no
início do século XX.
26º Recorte
Às oito horas, depois dessas efusões, dessas raras manifestações da sua paternidade, minha
mãe punha, na mesa da sala de jantar, o chá que ele tomava em geral sozinho no quarto.
[116] — Pode tirar o chá, “seu” padre?
— Pode, minha filha.
[117] Era assim que se falavam. Encontrei sempre esse tratamento distante entre eles.
Pareceu-me que o seu encontro fora rápido, o bastante para me dar nascimento. Uma crise
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violenta do sexo fizera esquecer os votos do seu sacerdócio, vencera a sua vontade, mas,
passada ela, viera, com o arrependimento da quebra do seu voto, a dor inqualificável de não
poder confessar a sua paternidade
[118] Ele amou-me sempre, talvez me quisesse mais por causa das condiçõ es que envolviam
o meu nascimento. Em público, olhava-me de soslaio, media as carícias, esforçava-se por
fazê-las banais; em casa, porém, quando não havia testemunhas, beijava -me e afagava-me
com transporte. Ele temia o murmúrio, temia dar-lhe força com atos ou palavras públicas;
entretanto toda a redondeza quase seria capaz de atestar em papel selado a minha filiação...
(p. 111)

Na contrução da topografia do espaço interiorano, o enunciador marca sua identidade
pela observação do pai e da mãe. Embora a enunciação mostre que Isaías é mais
parecido ao pai, é a mãe, bem como sua família, que é fisicamente descrita. Na
topografia do Rio de Janeiro, por meio de recordações dentro da recordação, o
enunciador retoma a descrição do próprio pai, em [116], desvelando o fato de que seu
pai seria um religioso católico.
Em [117] e [118], revela-se também que não bastou ter um filho, para que o padre-pai
deixasse a batina. Permanecendo nela, a relação entre pai e filho se deu às
escondidas, por meio de um “segredo”, conhecido pela cercania.
O estigma da cor fez nascer inúmeros filhos bastardos de mães que ora foram
violentadas, ora foram abandonadas por seus parceiros, que não viam motivos para
assumirem responsabilidades com os frutos dessas relações. Mais do que uma
descrição, parece que o narrado era a regra para os meninos e meninas “mulatos”, no
início da República. Os pais de Lima Barreto, ambos mulatos, por exemplo, não
gozaram da presença integral paterna.
27º Recorte
[119] Vinha o chá, nós ficávamos a tomá-lo e ao menor ruído minha mãe vinha do
interior da casa para saber se meu pai queria alguma coisa.[120]Acabado o chá, eu
ainda ouvia “história” da tia Benedita, uma preta velha, antiga escrava do meu
reverendo pai. Eram cândidas histórias da Europa, coisas delicadas de paixões de
príncipes e pastoras formosas que a sua imaginação selvagem transformava ou
enxertava com combates de gênios maus, com malefícios de feiticeiras, toda uma
ronda de forças poderosas e inimigas da vida feliz dos homens. Tal fora a minha
infância, que, nas dobras da saudade, aquela tarde carregada de cogitações vitais à
minha vida, me vinha trazendo à memória com uma nitidez assombrosa. Cansado de
olhar a rua e de pensar, desci ao pavimento térreo, à sala de jantar onde o Coronel
Figueira e o Senhor Laje da Silva conversavam. Mal entrara, prazenteiramente, este
exclamou: — Oh doutor! (p. 112)
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No 27º recorte, a recordação, que se assume como recordação, em [120], “me vinha
trazendo à memória com nitidez assombrosa”, reconstrói a mãe, em [119], como
serviçal, que ocupava o interior da casa, e o pai, agora, como silencioso. Surge, na
cenografia, a figura da “tia Benedita”, mulher que era escravizada pelo pai do narrador,
descrita como sujeito de “imaginação selvagem”, que narrava sobre uma “candida
europa” e “feiticeiras”.
A composição da intimidade familiar do enunciador se assoma a uma descrição
identitária, que leva em consideração as condições sócio-históricas e culturais de
produção de Recordações. Mais do que isso, faz registro histórico dos elementos
evidententes da questão racial, além daqueles que só podem ser percebidos, a partir de
um ponto de vista crítico.
Nesse clima familiar, o enunciador constrói a sua noção de “doutor”, símbolo de poder.
Ser doutor representaria uma forma de acesso ao mundo paterno. Uma forma que
pudesse burlar as consequências do estigma da cor brasileira.
28º Recorte
[121] Recordei-me das minhas leituras, daquele Poder da Vontade, das suas biografias
heróicas: Palissy, Watt, Franklin... ... Sorri satisfeito, orgulho so; havia de fazer como eles. De
novo, voltei à leitura jornal. Ao fim de uma coluna, lá estava um nome conhecido. Senhor
Manuel Laje da Silva, capitalista e industrial... Que acontecera? Recebera a bênção papal até
à décima quinta geração. A noticia vinha cheia de gabos à sua atividade e à sua
honestidade...
[122] Um sujeito entrou no bonde, deu-me um grande safanão, atirandome o jornal ao colo, e
não se desculpou. Esse incidente fez-me voltar de novo aos meus pensamentos amargos, ao
ódio já sopitado, ao sentimento de opressão da sociedade inteira... [123] Até hoje não me
esqueci desse episódio insignificante que veio reacender na minha alma o desejo feroz de
reivindicação. Senti-me humilhado, esmagado, enfraquecido por uma vida de estudo, [124]
servir de joguete, de irrisão a esses poderosos todos por ai. Hoje que sou um tanto letrado sei
que Stendhal dissera que são esses momentos que fazem os Robespierres. O nome não me
veio à memória, mas foi isso que eu desejei chegar ser um dia. (p p. 121 e 122)

O 28º recorte inicia, em [121], mantendo a cenografia de recordação por meio do
gênero instituído. O ítem enunciativo que inicia o recorte “recordei-me” instaura a a
cenografia do gênero discursivo “recordação”. A recordação evoca certo referencial
teórico “Pallisy, Watt, Franklin”, cuja referência insinua um espaço de enunciador, o de
culto.
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A partir de [122], a cenografia se emprega marcada pela violência pública e gratuíta. O
“safanão” desferido sobre o enunciador faz com que ele exija uma resposta para o ato.
No entanto, a justificativa não é representada, de modo que o silêncio é completado por
meio das inferências do co-enunciador e das violências da FD étnico-racial presente em
outros recortes.
Em [123], o enunciador assume o sentimento de humilhação que o toma e, em [124],
referencia o revolucionário radical Robespierre, tornando clara a menção do desejo de
mudança social por meio da violência.
29º Recorte
[125] Descanso a pena. No interior da casa, minha mulher acalenta meu filho único. A
sua cantiga chega-me aos ouvidos cheia de um grande acento de resignação.
Levanto-me, vou à varanda. A lua, no crescente, banha-me com meiguice, a mim e a
minha humilde casa roceira. Por momentos deixo-me ficar sem pensamentos, envolto
na fria luz da lua, e embalado pela ingênua cantilena de minha mulher. Correm alguns
instantes; ela cessa de cantar e o brilho do luar é empanado por uma nuvem
passageira. Volto às minhas reminiscências: vejo o bonde, a gente que o enchia, os
sofrimentos que me agitavam, a rua transitada... [126] Os meus desejos de vingança
fazem-me agora sorrir e não sei por que, do fundo da minha memória, com essas
recordações todas, chega-me também a imagem de uma pesada carroça, com um
grande lajedo suspenso por fortes correntes de ferro, vagarosamente arrastada sobre
o calçamento de granito, por uma junta de bois enormes, que o carreteiro fazia andar
com gritos e ferroadas desapiedadas... (p. 122)

No 29º recorte, a cenografia é planejada por meio de uma “interrupção”. O enunciador
sugere que suas recordações sejam escritas, fato que aponta para condição do
discurso literário. Em [125], após a interrupção, o enunciador descreve, calmamente, a
própria casa e sua família. A descrição povoado por expressões positivas, como
“humilde”, “meiguice”, “roceira”, evoca a topografia do interior, quando o enunciador
ansiava por crescimento social e econômico.
Em [126], a topografia descrita pela cenografia de recordação permanece tensionada,
por meio do vocabulário rico em expressões interioranas e por meio da “lembrança”
sobre a “pesada carroça”. Essa lembrança se refere ao passado rural, e as expressões
finais “com gritos e ferroadas desapiedadas”, interdiscursivamente, constroem a cena
validada do assédio sofrido por sujeitos de negros no Brasil, de maneira legal até 1888,
e depois, sabe-se lá até quando, em certa ilegalidade.
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30º Recorte
[127] — E o caso do Jenikalé? Já apareceu o tal “mulatinho”?
[128] Não tenho pejo em confessar hoje que quando me ouvi tratado assim, as lágrimas me
vieram aos olhos. [129] Eu saíra do colégio, vivera sempre num ambiente artificial de
consideração, de respeito, de atenções comigo; a minha sensibilidade, portanto, estava
cultivada e tinha uma delicadeza extrema que se ajuntava ao meu orgulho de inteligente e
estudioso, para me dar não sei que exaltada representação de mim mesmo, [130]espécie de
homem diferente do que era na realidade, ente superior e digno a quem um epíteto daqueles
feria como uma bofetada. [131] Hoje, agora, depois não sei de quantos pontapés destes e
outros mais brutais, sou outro, insensível e cínico, mais forte talvez; aos meus olhos, porém,
muito diminuído de mim próprio, do meu primitivo ideal, caído dos meus sonhos, sujo,
imperfeito, deformado, mutilado e lodoso. Não sei a que me compare, não sei mesmo se
poderia ter sido inteiriço até ao fim da vida; mas choro agora, choro hoje quando me lembro
que uma palavra desprezível dessas não me torna a fazer chorar. Entretanto, isso tudo é uma
questão de semântica: amanhã, dentro de um século, não terá mais significação inju riosa.
Essa reflexão, porém, não me confortava naquele tempo, porque sentia na baixeza do
tratamento todo o desconhecimento das minhas qualidades, o julgamento anterior da
minhapersonalidade que não queriam ouvir, sentir e examinar. [132] O que mais me feriu, ele
partisse de um funcionário, de um representante do governo, da administração que devia ter
tão perfeitamente, como eu, a consciência jurídica dos meus direitos ao Brasil e como tal
merecia dele um tratamento respeitoso. (pp. 127e128)

A cenografia do discurso literário se engendra por um modo de enunciação, que
recupera os modos de enunciação de cenas validadas, como dissemos. No 29º recorte,
a enunciação de recordação é acionada por meio de embreagens discursivas, que
marcam uma narrativa sobre o passado, em [129] e [130], pelos intem lexical “hoje”,
repetido nos dois recortes. Essa embreagem temporal esclarece que o enunciador
reflete, por meio da recordação que reconstrói, um momento de grande vulnerabilidade
emocional, causada pela expressão “mulatinho” e outro momento em que a expressão
já não lhe causa emoção.
Nesse recorte, introduzido pelo enunciado [127], a cenografia é iniciado por meio de um
gatilho da FD étnico-racial . Em [129], o enunciador frisa que a FD étnico-racial está
presente em toda a construção de si, e ela não é percebida apenas em “ambientes
artificiais”, onde a própria representação de “si” desconsiderava o fato de que, a toda a
hora, o enunciador não deixa de ser “mulato”, diante de seus interpeladores.
O traço étnico, mesmo não mencionado, não deixa de envolver e montar a cenografia
de Recordações. Em [130] e [131], o enunciador postula que “ser mulato” o condiciona
a se entender como um homem diferente dos demais, formado por meio de um traço
étnico, que corresponde a um foco sócio-histórico que comprova uma série de eventos
negativos, que são, agora, recordados e escritos. Em [131], a enunciação lembra que,
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parte desse evento de violência, parte de um representante da lei que liga
interdiscursivamente o discurso às condições dos homens e mulheres negros no início
do Brasil-República.
31º Recorte.
[133] — O senhor é o moço do Hotel Jenikalé?
— Sou um deles.
[134] — Qual é a sua profissão?
— Estudante. Houve algum espanto na sua fisionomia deslavada. Conteve -se e continuou-me
a perguntar:
[135] — Tem documentos?
— Alguns.
— Ah! Pode-se justificar perfeitamente.
— Como?
— Com testemunhas e documentos.
— Se não conheço ninguém aqui no Rio...
— Eu lhe arranjo.
— Aceito e obrigado.
[136] — Mas custa-lhe trinta mil-réis.
— Não posso pagar, capitão. Não tenho dinheiro.
— E o seu correspondente?
— Não tenho.
— Então meu caro... (pp.128 e 129)

No 31º recorte, a cenografia se apresenta em forma de diálogo. No entanto, esse
diálogo não rompe com a composição do quadro cênico de recordação. Por meio do
diálogo, o “capitão” interpela o enunciador em vários recortes como em [133], [134] e
[135]; essa interpelação configura um quadro enunciativo que, de modo não declarado,
sugere que o enunciador é suspeito. Essa suspeição é fruto da FD étinico-racial.
Declaradamente, o enunciador precisa, no 30º recorte, construir relatos de si. Neste
ponto, o relato de si se apresenta como arrimo para a cenografia. Por meio do efeito de
“perseguição” causado pela cor, o enunciador constrói a própria imagem de maneira a
divergir daquela que o capitão tem do enunciador.
A noção de relato de si, apresentada no segundo capítulo dessa tese, é reforçada pela
perseguição presente nos recortes 30 e 31;
A perseguição é justamente o que acontece sem a garantia de qualquer
feito meu. E ela nos devolve não aos nossos atos e escolhas, mas a
uma região da existência que é altamente não desejada, a invasão
primária e inaugural do Outro em relação a mim, uma intrusão que me
acontece, paradoxalmente, antes da minha formação como um “eu”, ou
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melhor, como instrumento da primeira formação de mim mesma no caso
acusativo (BUTLER, 2017, pp. 113 - 114).

Por uma profusão de elementos, a cenografia confirma a produção do discurso literário,
o que se apresenta, evidentemente, é a requisição de relato de si.
32º Recorte
[137] — Qual é a sua profissão?
— Estudante.
[139] — Estudante?!
— Sim, senhor, estudante, repeti com firmeza.
[140] — Qual estudante, qual nada! (p. 133)

A perseguição em torno do enunciador é reavivada pela cenografia que, ao mesmo
tempo em que encena um diálogo, é uma recordação. Essa perseguição se marca pelo
fato de que os imaginários socioculturais acerca de um estudante não são respondidos
pela figura do enunciador. Há, nesse evento, a intersecção da FD étnico-racial.
Em [140], a perseguição se conduz por meio da violência. Pelo discurso indireto fica
notório que ser estudante não podia ser a condição do enunciador de Recordações.

33º Recorte18
[141] — Qual o quê! continuou o delegado no auge da cólera. Não há pat ife, tratante,
malandro por aí, que não se diga estudante... (p.134)
[142] — Qual o quê! Pensa que me embrulha... você o que é, é um gatuno, sabe? (p.134)

A cenografia de Recordações é compósita, passa por uma série de espaços, cujas
caracteristicas e construções são variadas; no entanto, algo permanece, a FD étnicoracial e, é por meio dessa unidada não tópica do discurso, que o enunciador engendra,
quadro a quadro, imagens de cenas validadas em um universo narrativo-enunciativo
possível, verossimilhante. O 33º recorte é exemplo dessa síntese de Recordações; em
[141], o elemento da eunciação apresenta uma série de itens de imaginários
socioculturais, especialmente, relacionáveis à figura do capoeira. Ser estudante, nas
condições do enunciador Isaías Caminha, só poderia ser fruto de uma mentira.

18

O 33º Recorte está composto por dois trechos que não são sequências em Recordações, no
entanto, em ambos os trechos a identidade do enunciador, por meio de sua recordação, é
constituída pela fala do capitão, fato que ilustra a composição cenográfica por meio dos
fenômenos discursivos que ora analisamos.
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Em [142], a confirmação da enunciação é de que o sujeito avaliado é um “gatuno”,
criminoso e essa definição, assim como está no discurso, não parte senão de uma
impressão causada pela cor, é o enunciado em diminutivo, em tom pejorativo, em [127],
30º recorte, “mulatinho”, que compõe a cenografia.
34º Recorte
[143] Despertei hoje cheio de um mal-estar que não sei donde me veio. Nada ocorreu que o
determinasse. Ontem, vivi um dia igual a todos. Não tive nem mesmo uma qu estão com o
coletor. Por que não estou satisfeito? Não sei. E quem o poderá saber! Há em nós tanta coisa
misteriosa, tantos sentimentos cujas origens nos escapam, que me esforço em vão por
explicar este meu atual estado d'alma. De uns tempos a esta parte, acontece-me isso
amiudadas vezes. Tudo vai correndo normalmente; os dias com o mesmo enfado de sempre,
e as noites serenas e plácidas; entretanto, esta ou aquela manhã, ergo -me e olho pela janela
aberta, o rio que desliza lá embaixo, ensombrado de melancolia, cheio de lassidão, com maus
desejos passando-me pela cabeça. [144] Penso — não sei por quê — que é este meu livro
que me está fazendo mal... E quem sabe se excitar recordações de sofrimentos, avivar as
imagens de que nasceram não é fazer com que, obscura e confusamente, me venham as
sensações dolorosas já semimortas? [145] Talvez mesmo seja angústia de escritor, porque
vivo cheio de dúvidas, e hesito de dia para dia em continuar a escrevê -lo. Não é o seu valor
literário que me preocupa; é a sua utilidade para o fim que almejo. (p.136)

No 34º recorte, a cenografia se reconhece como pertencente do discurso literário. Em
[144], o mal-estar sentido pelo enunciador, em [143] é justificado porque “este meu
livro” está sendo escrito. O processo de produção da cenografia de uma recordação, de
uma lembrança, que é o que faz o enunciador, assumido, em [145] como “escritor”;
sentir angústia é o mesmo que produz discurso literário.
O enunciador, mesmo em sofrimento, admite que Recordações registra sentimentos
negativos; no entanto, são esses sentimentos negativos o engendramento das
Recordações. A cenografia de Recordações aceita um efeito cíclico, na mesma medida
em que é escrita como atividade literária, como uma recordação, novas recordações
surgem para a produção da atividade literária.
35º Recorte
[146] Quem sabe se ele me não vai saindo um puro falatório?![147] Eu não sou literato,
detesto com toda a paixão essa espécie de animal. O que observei neles, no tempo em que
estive na redação do O Globo, foi o bastante para não os amar, os imitar. São em geral de
uma lastimável limitação de idéias, cheios de fórmulas, de receitas, só capazes de colher
fatos detalhados e impotentes para generalizar, curvados aos fortes e às idéias vencedoras, e
antigas, adstritos a um infantil fetichismo do estilo e guiados por conceitos obsoletos e um
pueril e errôneo critério de beleza. [148] Se me esforço por fazê-lo literário é para que ele
possa ser lido, pois quero falar das minhas dores e dos meus sofrimentos ao espirito geral e
no seu interesse, com a linguagem acessível a ele. É este o meu propósito, o meu único
propósito. [149] Não nego que para isso tenha procurado modelos e normas. Procurei -os,
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confesso; e, agora mesmo, ao alcance das mãos, tenho os autores que mais amo. Estão ali O
Crime e o Castigo de Dostoiévski, um volume dos contos de Voltaire, A Guerra e a Paz de
Tólstoi, o Rouge et Noir de Stendhal, a Cousine Bette de Balzac, a Education Sentimentale de
Flaubert, o Antéchrist de Renan, o Eça; na estante, sob as minhas vistas, tenho o Taine, o
Bouglé, o Ribot e outros autores de literatura propriamente, ou não. Confesso que os leio, que
os estudo, que procuro descobrir nos grandes romancistas o segredo de fazer. [150] Mas,
não é a ambição literária que me move o procurar esse dom misterioso para animar e fazer
viver estas pálidas Recordações. Com elas, queria modificar a opinião dos meus
concidadãos, obrigá-los a pensar de outro modo; a não se encherem de hostilidade e má
vontade quando encontrarem na vida um rapaz como eu e com os desejos que tinha há dez
anos passados. Tento mostrar que são legítimos e, se não merecedores de apoio, pelo
menos dignos de indiferença. (p 136 - 137)

É traço da cenografia de Recordações o enunciador ser, ao mesmo tempo, narrados
das próprias recordações que se impõem na tessitura desse discurso de Lima Barreto.
No 35º recorte, o enunciador justifica a cenografia de Recordações; em [146], afirma
que a cenografia diverge da expectativa para as cenografias de discursos literários,
umas vez que a estética vigente preconizava o parnasianismo. Embora Recordações,
para o enunciador, não seja um discurso, que se associa ao status quo literário, há um
fazer literário próprio de Recordações que se liga, especialmente, à estética do realismo
literário, em [150].
A cenografia de Recordações, por meio desse recorte, tem efeito duplo. O primeiro é
repudiar qualquer relação com a estética produzida por sujeitos de “uma lastimável
limitação de idéias” “guiados por conceitos obsoletos, e um pueril e errôneo critério de
beleza”. Nesse recorte, interdiscursivamente, podemos associar a enunciação à crítica
à belle époque e seus critérios de produção literária. O segundo é a associação de
Recordações com os elementos da produção literária do realismo, cuja força motriz se
representava por meio de questões sociais que causaram “dores” e “sofrimento” ao
enunciador. Por isso, é evidente pensar que a FD étnico-racial é, para o enunciador, a
força motriz da construção de Recordações, fato que fica evidente no recorte [150],
“Com elas, queria modificar a opinião dos meus concidadãos, obrigá-los a pensar de
outro modo; a não se encherem de hostilidade e má vontade, quando encontrarem na
vida um rapaz como eu”.
36º Recorte
[151] De forma que não tenho por onde aferir se as minhas Recordações preenchem o fim a
que as destino; se a minha inabilidade literária está prejudicando completamente o seu
pensamento. Que tortura! [152]E não é só isso: envergonho-me por esta ou aquela passagem
em que me acho, em que me dispo em frente de desconhecidos, como uma mulher pública...
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[153] Sofro assim de tantos modos, por causa desta obra, que julgo que esse mal -estar, com
que às vezes acordo, vem dela, unicamente dela. Quero abandoná-la; mas não posso
absolutamente. De manhã, ao almoço, na coletoria, na botica, jantando, banhando-me, só
penso nela. À noite, quando todos em casa se vão recolhendo, insensivelmente aproximo -me
da mesa e escrevo furiosamente. [154] Estou no sexto capítulo e ainda não me preocupei em
fazê-la pública, anunciar e arranjar um bom recebimento dos detentores da opinião nacional.
Que ela tenha a sorte que merecer, mas que possa também, amanhã ou daqui a séculos,
despertar um escritor mais hábil que a refaça e que diga o que não pude nem soube dizer.
(pp.138 -139)

O diálogo direto com o co-enunciador, como uma confissão, em [151], estabele a
construção cenográfica no 36º recorte. É por meio dessa cenografia que o enunciador
assume uma atitude de recordação a serviço da enunciação literária, em [153] e, em
[154], o depoimento descreve a organização do texto em detalhes.
As Recordações, segundo o enunciador, são para reverberar seus anseios “amanhã ou
daqui a séculos”. Para esse dim, o enunciador se envolve radicalmente em sua escrita,
revela que “me dispo em frente de desconhecidos, como uma mulher pública” e dificulta
a separação entre as instâncias autor, enunciador, narrador. A símbiose dessas
instâncias compõe o esquema da cenografia que salta entre um passado simples, para
um passado dentro do passado, e um presente, onde o enunciador dialoga diretamente
com o co-enunciador.
37º Recorte
[155] — Foi o senhor que anunciou um rapaz para...
[156] — Foi; é o senhor?respondeu-me logo sem me dar tempo de acabar.
[157] — Sou, pois não. O gordo proprietário esteve um instante a consid erar, agitou os
pequenos olhos perdidos no grande rosto, examinou-me convenientemente e disse por fim,
voltando-me as costas com mau humor:
— Não me serve.
— Por quê? atrevi-me eu.
— Porque não me serve. (p.143 - 144.)

No 37º recorte, a cenografia recupera elementos de uma cena de diálogo entre um
possível empregador e um possível futuro empregado, em [155] e [156]; no entanto, a
aparência do enunciador basta, para que o empregador, descrito como próprietário,
negue a vaga de emprego.
Interdiscursivamente, a referência está nas condições sócio-históricas e culturais de
negros e negras, no início da República do Brasil. Os negros precisaram disputar
emprego com os sujeitos brancos que foram estimulados para imigração até o Brasil.
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Nessa senda, mesmo em empregos de baixíssima exigência técnica, os récem-libertos
eram preteridos em função da corde sua pele. Mais uma vez, é a FD étnico-racial que
sustenta o quadro da cenografia, de modo que o racismo deliberado na sociedade
configura-se, no enunciador, como uma memória marcante para a produção de seu
discurso.
A presença das unidades não tópicas do discurso é sorrateira; embora sua presença
seja patente, ela não se atesta por elementos linguísticos, mas enunciativo-discursivos.
Não há uma marca de racismo, senão a negação da vaga que, em uma análise
superficial, poderia causar confusão. No entanto, considerando a construção da
cenografia anterior e as condições sócio-históricas de produção de Recordações, a
condução do efeito de sentido desse discurso coaduna para a questão étnico-racial da
sociedade brasileira, no início do século XX.
38º Recorte
[158] ... Era uma desigualdade absurda, estúpida, contra a qual se iam quebrar o
meu pensamento angustiado e os meus sentimentos liberais que não podiam acusar
particularmente o padeiro. Que diabo! eu oferecia-me, ele não queria! que havia nisso
demais?
[159] Era uma simples manifestação de um sentimento geral e era contra esse
sentimento, aos poucos descoberto por mim, que eu me revoltava. Vim descendo a
rua, e perdendo-me aos poucos no meu próprio raciocínio. Preliminarmente
descobria-lhe absurdos, voltava ao interior, misturava os dois, embrulhava-me. No
largo do Machado, contemplei durante momentos aquela igreja de frontão grego e
colunas dóricas e tive a sensação de estar em pais estrangeiro (p.144)

O 38º recorte deixa evidente a questão étnico-racial. Além disso, para que não se
permita a dúvida quanto a presença inerente dessa questão como condição para a
cenografia de recordação, o enunciador constrói sua certeza como dúvida “Que diabo!
eu oferecia-me, ele não queria! que havia nisso demais?”. O “demais” é justificado, em
[159], pela constatação de que não ter conseguido emprego não se deveu ao acaso,
mas a um “sentimento geral”.
Nesse recorte, a cenografia engendra muitas FDs póprias de Recordações. Além da FD
étnico-racial, encontramos referenciada, em [158], a liberal e da República. Por meio
dessa última, podemos entender o confronto do enunciador que contrapunha o “mérito”
à “cor”. Em tempo, em [159], a presença da igreja com “frondão grego” é item

164
interdiscursivo próprio com a belle époque, de estética parnasiana de inspiração
clássica. O engenho da cenografia se autoalimenta, recupera dados sócio-históricos e
culturais e constrói os partes do dizer que importam para a produção de efeitos de
sentido do discurso.
39º Recorte.
[160] Os elétricos subiam vazios e desciam cheios. Ingleses de chapéu de palha cintados de
fitas multicores, com pretensões à originalidade, enchiam -nos. Fumavam com desdém e iam
convencidos na sua ignorância assombrosa que a língua incompreensível escondia de nós,
que davam espetáculo a essa gente mais ou menos negra, de uma energia sobre -humana e
de uma inteligência sem medida. [161] Os bondes continuavam a passar muito cheios,
tilintando e dançando sobre os trilhos. [162] Se acaso um dos viajantes dava comigo,
afastava logo o olhar com desgosto. Eu não tinha nem a simpatia com que se olham as
árvores; o meu sofrimento e as minhas dores não encontravam o menor eco fora de mim. (pp.
145 - 146).

A topografia do Rio de Janeiro, construída pela cenografia de Recordações, se marca
pela FD étnico-racial e pela construção do conflito entre questão meritócrática e a
condição de cor da pele do enunciador. A cidade descrita, em [160], pela forte
presença estrangeira, é marca da exclusão. Por isso, em [159], ainda no 39º recorte, o
enunciador confessa “a sensação de estar em país estrangeiro”. Em [161], a cenografia
recupera a imagem dos bondes, que passam indiferentes e insistentes, como máquinas
insensíveis aos sentimentos do enunciador.
Em [162], a FD étnico-racial mostra que a indiferença ao sofrimento do enunciador não
é a mesma diante da cosnciência da cor: o imaginário sociocultural sobre a identidade
do sujeito negro traz desgosto aos demais sujeitos. A identidade do negro brasileiro,
constituída pela cenografia de Recordações, era uma condição a priori estereotipada.
Esse item compõe a cenografia e constrói a topografia do centro carioca em
Recordações.
5.1.3. O Globo e o jornalismo
A cenografia de Recordações se constrói por inúmeras cenas validadas, no último terço
do discurso; tais cenas validadas impõem as marcas do espaço jornalístico,
especialmente, o jornal O Globo. Além disso, as cenas validadas também apresentam
os jornalistas de O Globo, quase sempre descritos com desprezo pelo enunciador.
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A construção de um espaço para O Globo, sua topografia, incide sobre o modo de dizer
próprio discurso, nessa última toporafia. A cenografia passa a se relacionar com esse
espaço de acontecimentos como um lugar apartado da sociedade; a redação de um
jornal de grande circulação e prestígio ratiica a identificação de uma sociedade
burguesa ignorante da própria condição sócio-histórica e cultural e, mormente, um
enunciador indignado em pertencer a essa sociedade.
40º Recorte
[163] O Rio de Janeiro tinha então poucos jornais, quatro ou cinco, de modo que era
fácil ao Governo e aos poderosos comprar-lhes a opinião favorável. Subvencionados,
a critica em suas mãos ficava insuficiente e cobarde. Limitavam-se aos atos dos
pequenos e fracos subalternos da administração; o aparecimento d'O Globo levantou
a critica, ergueu-a aos graúdos, ao presidente, aos ministros, aos capitalistas, aos
juizes, e nunca os houve tão cínicos e tão ladrões. [164] Foi um sucesso; os amigos
do Governo ficaram em começo estuporados, tontos, sem saber como agir.
Respondiam frouxamente e houve quem quisesse armar o braço do sicário. A opinião
salvou-o, e a cidade, agitada pela palavra do jornal, fez arruaças, pequenos motins e
obrigou o Governo a demitir esta e aquela autoridade. [165] E O Globo vendeu-se,
vendeu-se, vendeu-se... (p.172)

O Globo é um dos principais alvos de ataque do discurso Recordações. São muitos os
críticos e os biográfos que mencionaram o sentimento do enunciador quanto à imprensa
carioca e aos jornalistas que a contruiam. Esse sentimento estava justificado com o
olhar de que a imprensa produzida na República era servilista e pouco atenta ao
contexto histórico e social de injustiça e desigualdade social pujantes.
O Globo é mostrado no 40º recorte como uma forma de esperança, pois a imprensa
anterior a ele pertencia a uns poucos que tinham interesse equalizado com o estado,
em [163]. O Globo surgiu como uma possível saída à imprensa de consenso e é
representado no discurso como um “grande sucesso” [164]. Os jornais e os jornalistas
da República receberam notória atenção. A imprensa brasileira, nessa época, ganha
relevância política e cultural, de modo que o jornalismo passa a ser entendido como
profissão liberal, e os seus profissionais circulam nos meios prestigiados da belle
époque.
Não obstante, a esperança que o Globo trazia não deixa de ser questionada de entrada
pelo enunciador que, em [165], pela repetição do intem lexical “vendeu-se”, amplia os
efeitos de sentido, do mais convencional de que o jornal começa a ter grande tiragem,
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para o menos, de que os interesses iniciais de pressão no governo teriam se afinado
com os interesses dos poderosos da República.
41º Recorte
[166] E o monstruoso redator desandou dizendo asneiras. Eu estava ali de colarinho sujo,
esfomeado, mas tive ímpeto de discutir e de quebrar a cara dos idiotas que o ouviam. Entre
eles, havia alguns a quem cabia bem a carapuça, mas que se calaram cobardemente. [ 167]
Queria perguntar-lhe se aqueles seus artigos acacianos, cheirando ainda muito à brochura
francesa de dois mil e quinhentos se podiam pôr a par dos trabalhos do Tito Lívio, do Tobias
Barreto; eu queria perguntar-lhe se a sua genialidade no artiguete seria capaz de aparecer se
tivesse nascido nas condições desfavoráveis do Caldas Barbosa, do José Maurício, do Silva
Alvarenga e outros! (p.180)

A recordação do enunciador privilegia eventos, que produzem reflexão étnico-racial; no
41º recorte, por exemplo, o enunciador compara o redator que fala “asneiras”, em [166],
com figuras imponentes de nossa história em [167]. A cenografia, ainda, mostra a
noção do jornalista a quem o escuta sem mencionar traços étnicos. Percebemos a
ausência desses traços, quando, em [167], a maioria das personalidades citadas, a
exceção de Títo Lívio, era negrocom história de superação dos dramas da cor muito
semelhantes ao próprio enunciador.
A cenografia, mais uma vez, está apoiada a um evento marcadamente étnico-racial,
que só pode ser percebido na esteira da análise sócio-histórica e cultural presente.
42º Recorte
[168] No começo, custei a conformar-me com a posição de continuo, mas consoleime logo, ao lembrar-me dos meus heróis do Poder da Vontade; e não foi sem
desgosto que aceitei as fatiotas daqueles desconhecidos. Custou-me muito curvar-me
a tão vil necessidade; com o tempo, porém, conformei-me, e de tal modo me habituei
que, mais tarde, quando a minha situação mudou, foi-me preciso grande esforço,
para me habituar a comprar roupa em primeira mão. Achava-a cara, e o dinheiro
gasto nela, despendido inutilmente, como se o gastasse em orgias e bebedeiras. Os
meus vencimentos eram aumentados pelas gorjetas. Havia-as de duzentos réis, mas,
em geral, eram de quinhentos réis para cima. [169] A gente dos jornais é pródiga
como jogadores e gosta de aparentar desprezo pelo dinheiro e generosidade.(p.194)

A composição da cenografia conduz o co-enunciador a perceber marcas e efeitos da
FD étnico-racial. No 42º recorte, em [168], o enunciador avisa sobre a ocupação que,
finalmente, teria conseguido no jornal. Ser “contínuo”, ou “garoto de recados”, foi a
função alcançada. Entretanto, o enunciador esboça o mau sentimento de ocupar esse
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cargo, porque a construção da cenografia, até aqui, sinalizava que ele ocuparia um
cargo que exigesse maiores atribuições.
A relação entre “expectativa” e “trabalho alcançado” impulsiona para a justificativa
social, especialmente a étnica, pela qual o enunciador amarra toda a cenografia. Em
[169], ainda, reflete-se sobre a condição das “gentes dos jornais”, em que não se inclui
o enunciador, como gente que não tem apreço pelo dinheiro.
O co-enunciador é interpelado por uma cenografia que o institui como leitor de
Literatura e ouvinte de um relato interpessoal. Tanto um “papel” quanto o outro estão
aparentes pelo severo apoio dado pela FD étnico-racial.
43º Recorte
[170] Eu tinha cem mil-réis por mês. Vivia satisfeito e as minhas ambições pareciam
assentes. Não fora só a miséria passada que assim me fizera; fora também a ambiência
hostil, a certeza de que um passo para diante me custava grandes dores, fortes humilhações,
ofensas terríveis. [171] Relembrava-me da minha vida anterior; sentia ainda muito abertos os
ferimentos que aquele choque com o mundo me causara. Sem os achar, em consciência,
justos, acobardava-me diante da perspectiva de novas dores e apavorei-me diante da imagem
de novas torturas. Considerei-me feliz no lugar de continuo da redação do O Globo. [172]
Tinha atravessado um grande braço de mar, agarrara-me a um ilhéu e não tinha coragem de
nadar de novo para a terra firme que barrava o horizonte a algumas centenas de metros. Os
mariscos bastavam-me e os insetos já se me tinham feito grossa a pele... (pp.195 e 196)

A cenografia de recordação apaga a topografia, isto é, as marcas dêiticas, de onde
emerge o discurso e situa-o numa relação direta com o co-enunciador. A recordação se
desatrela do espaço, de onde deriva, e associa ao espaço do co-enunciador.
Enunciador e co-enunciador estão, pela/na cenografia, cara a cara, enquanto um
constrói a cena validada de um passado marcado pela desigualdade, o outro permance
atento à tessitura desse espaço de acontecimentos.
Em [170], o enunciador mostra que a vida como contínuo, embora não fosse a
desejado, representava certo conforto, diante das condições sócio-históricas e culturais
pelas quais esse enunciador estava envolto. Deixar a vida de contínuo poderia
representar, em [172], possível tragédia.
Em [171], o enunciador deixa evidente as condições que o faziam sentir-se satisfeito
com o cargo de contínuo do jornal. Por meio da enunciação, o co-enunciador não tem
alternativa, senão ocupar o papel de quem lê um testemunho. Dessa feita, haverá o co-

168
enunciador que não concorda com o posicionamento sobre os fatos, mas o testemunho
marca-se como alternativa possível do tangível.
44º Recorte
[173] E os da frente, os cinco mil de cima, esforçavam-se por obter as medidas
legislativas favoráveis à transformação da cidade e ao enriquecimento dos
patrimônios respectivos com indenizações fabulosas e especulações sobre ter renos.
Os Haussmanns pululavam. Projetavam-se avenidas; abriam-se nas plantas squares,
delineavam-se palácios, e,[174] como complemento, queriam também uma população
catita, limpinha, elegante e branca: cocheiros irrepreensíveis, engraxates de libré,
criadas louras, de olhos azuis, com o uniforme como se viam nos jornais de moda da
Inglaterra. Foi esse estado de espírito que ditou o famoso projeto dos sapatos
(p.224)

O 44º recorte mantém a estrutura da cenografia do último. O processo é o de diálogo
entre enunciador e co-enunciador; no entanto, é o turno do enunciador engrenado pelos
acontecimentos, que se marca por meio de situações sócio-históricas e culturais
verificáveis que configuram a cenografia.
Em [173], o enunciador menciona os “de cima” como sujeitos com poder para propor
leis capazes de mudar a arquitetura espontânea da cidade. Essas leis, como menciona
Carvalho, (2014), tinham o objetivo de projetar uma cidade à Paris, ou pelo menos à
estética europeia como um todo. Contudo, apontado, em [174], essas leis não vieram
sem prejuízo para a camada pobre e negra da população carioca. Incutida na vontade
de “ser europeu”, estava a “vontade de ser branco”, fato que promovia a legislação de
embraquecimento, no centro carioca, marginalizando e hostilizando a figura do negro.
45 º Recorte
[175] Adelermo era a imaginação do jornal. Nascera no Maranhão e escrevia
regularmente. Apesar de nunca se ter feito notar por uma associação mais original de
idéias, no jornal era imaginoso porque nascera no Norte e tinha uma boa dose de
sangue negro nas veias. [176] As generalizações dos jornais são infalíveis... […]
[177] Adelermo era obediente e fazia. Intimamente desgostava-se com aquele papel
de mentiroso; mas temia ser despedido, posto na rua. Era esse o grande terror de
todos. Não eram os ordenados, não era a miséria que os apavorava; temiam não
encontrar outro lugar nos jornais e perderem por isso a importância, a honra suprema
de pertencer ao jornalismo. Eles não valiam por si; o jornal é que lhes dava brilho
(pp.229 e 230)

É pelo interdiscurso que a FD étnico-racial se apresenta na cenografia de Recordações.
Todo discurso está imanentemente ligado a outros e é por meio dessa condição que
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podemos falar em primado do interdiscurso. Contudo, o bojo do universo interdiscursivo
opera por uma região limitada do engenho enunciativo. No caso de Recordações, a
cenografia se matiza pelos acontecimentos na vida de um sujeito; no entanto, grande
parte dos acontecimentos está amparada pelas condições sócio-históricas e culturais,
que informam sobre questões étnicas, no Brasil, no início do século XX.
O 45º recorte se circunscreve sobre o fato de que um sujeito, negro como o enunciador,
também se sente desconfortável com o cargo profissional que ocupa, em [174]. Do
mesmo modo que o enunciador, o sujeito descrito também sente medo de perder o
emprego; por isso, aceita como um prêmio a condição de estar empregado.
Em [177], ainda, o enunciador apresenta a idéia de que “todos” temiam o desemprego.
No entanto, esse “todos” não se refere aos sujeitos dos jornais, que são descritos por
meio da metonímia “do jornal”. Os sujeitos descritos pelo item lexical “todos” e por “eles
não valiam por si só”, englobam os sujeitos negros, como o enunciador se marca.
A cenografia se registra por essa condição, e é o interdiscurso sobre a negritude,
sobretudo a FD étnico-racial, que dá condições e margem de intepretação para
cenografia.
46º Recorte
O doutor Ricardo respeitava a sua literatura por sabê-lo com distinção em Matéria
Médica, no que ele encontrava grande competência para o valor literário de
produções do rapaz. [178] Demais, as suas relações, o rigor colegial da sua vida, os
seus olhos azuis, tinham-lhe valido a respeitosa consideração de todos os repórteres,
redatores e colaboradores.(p.234)

Quando se observa FD étnico-racial é muito comum que a enunciação, que se
apresenta, racialize os sujeitos negros; por outras palavras, sujeitos negros têm suas
ações e acontecimentos de vida associados à cor de pele como condição. No 46º
recorte, no entanto, é a racialização dos sujeitos brancos que se mostra.
Em [178], a expressão “olhos azuis” confirma o descrétido do enunciador quanto à
admiração que o sujeito descrito tem. Esse descrédito coloca, na enunciação, os
sujeitos de pele branca no mesmo patamar do que os sujeitos de pele preta. Sujeitos de
pele preta, no início do século XX, no Brasil, foram julgados pela cor de sua pele. Por
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isso, colocar um sujeito branco no mesmo patamar, mesmo que em uma situação de
privilégio, evidencia a situação de precarização dos sujeitos que foram racializados em
função da cor na história brasileira.
47º Recorte.
[179] Num cômodo (em alguns) moravam as vezes famílias inteiras e eu tive ali
ocasião de observar de que maneira forte a miséria prende solidamente os homen s.
[180] De longe, parece que toda essa gente pobre, que vemos por aí, vive separada,
afastada pelas nacionalidades ou pela cor; no palacete, todos se misturavam e se
confundiam. Talvez não se amassem, mas viviam juntos, trocando presentes,
protegendo-se, prestando-se mútuos serviços. Bastava, entretanto, que surgisse uma
desinteligência para que os tratamentos desprezíveis estalassem de parte a parte
(p.241)

A topografia da cenografia apresenta o espaço suburbano carioca, em [179], do 47º
recorte; a enunciação mostra a imagem das famílias que viviam amontoadas no
subúrbio. A falta de políticas públicas de acesso social, no início da República brasileira,
trouxe grave problema de habitação ao Rio de Janeiro, fazendo com que inúmeros
casarões fossem ocupados de maneira desordenada como cortiços.
Ainda, em [180], o enunciador menciona a cor como elemento aglutinador dos sujeitos,
que estavam em situação de precarização da moradia. Era a cor que, na maioria das
vezes, simbolizou quais espaços socioculturais os sujeitos podiam ocupar. Essa
cenografia esclarece espaços sociais simbólicos de pertencimento. De um lado, sujeitos
que pela cor dos olhos sinalizam a branquitude têm respeito e credibilidade, de outro
lado, sujeitos, cuja pele sinaliza africanidade são impulsionados, politicamente, para
regiões marginalizadas.
48 º Recorte
O doutor Ricardo cumprimentou a alta autoridade e, a seu chamado, foi-lhe falar.
Além do ministro, intermeteu-se uma nova personagem; [181] um preto velho, quase
centenário, de fisionomia simiesca e meio cego.
Trazia na mão esquerda um caniço que distendia um arame de pescaria; com a
direita, auxiliado por uma varinha, vibrava dolentemente a corda, enquanto
balbaciava qualquer coisa. [182] Ia de grupo em grupo, tangendo o seu monocórdio
extravagante. Cantava talvez uma ária de uma extravagante beleza, certamente só
percebida por ele e feita pela sua alma para a sua alma... Tocava e esperava
esmolas. [183] Em todas as fisionomias, havia decerto piedade, comiseração, e mais
alguma coisa que não me foi dado perceber. Era constrangimento, era não sei o
quê...
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O preto tinha os pés espalmados e, com a cecidez e a velhice, andava de leve, sem
quase tocar no chão, escorregava, deslizava — era como uma sombra... Sob aquele
sol muito forte, à rebrilhante luz daquela manhã de verão, por entre tanta gente rica e
forte, aquele seu instrumento infantil, a puerilidade da música, o seu aspecto de
sombra, juntavam-se para dar um relevo cortante à sua miséria e à sua fragilidade...
Ele, com a sua resignação e miséria, e o sol, com a sua força e indiferença, tinham
um certo acordo oculto, uma relação entre si quase perfeita. [184] O negro ia... Ia
tocando já sem forças a plangente música das recordações do adusto solo da África,
da vida fácil de sua aringa e do cativeiro semi-secular! (pp. 250 - 251)

A cenografia de Recordações possibilita o dialogo “face a face” com o interlocutor e,
nesse ponto, a construção da cena demonstra a emergência de um sujeito “velho e
negro”. Dadas as condições sócio-históricas e culturais de produção, e a delicadeza da
construção cenográfica, os efeitos de sentido em torno da contrução desse sujeito, que
quase levita, é do campo fantástico. A figura da África surge mística entre os sujeitos
“ricos” e reproduz a contradição sócio-econômica do centro carioca.
O 48º recorte, em [183], se reporta ainda a fisionomia constrangida dos sujeitos, que
percebem a presença da negritude saturada por um cativeiro semi-secular, em [184].
Esses fatos corroboram a um papel de co-enunciador, que participa da cenografia como
aquele que não pode discordar das questões históricas pelas quais estão envolvidos os
fatos.
Ainda em [184], o enunciado iniciado por meio da expressão “o negro”, leva-nos a
refletir sobre o negro como um todo e sobre a comunidade de sujeitos negros e seu
caminhar em solo americano.
49º Recorte
[185] Aquele começo de mês foi para mim de grande sossego e de muito egoísmo.
Embora minha mãe tivesse afinal morrido havia alguns meses, eu não tinha sentido
senão uma leve e ligeira dor. Depois de empregado no jornal, pouco lhe escrevi.
Sabia-a muito doente, arrastando a vida com esforço. Não me preocupava... [186] Os
ditos de Floc, as pilhérias de Losque, as sentenças do sábio Oliveira, tinham feito
chegar a mim uma espécie de vergonha pelo meu nascimento, e esse vexame me
veio diminuir em muito a amizade e a ternura com que sempre envolvi a sua
lembrança. Sentia-me separado dela. Conquanto não concordasse em ser ela a
espécie de besta de carga e máquina de prazer que as sentenças daqueles idiotas a
abrangiam no seu pensamento de lorpas, entretanto eu, seu filho, [187] julgava-me a
meus próprios olhos muito diverso dela, saído de outra estirpe, de outro sangue e de
outra carne. Ainda não tinham coordenado todos os elementos que mais tarde viera m
encher-me de profundo desgosto e a minha inteligência e a minha sensibilidade não
tinham ainda organizado bem e disposto convenientemente o grande stock de
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observações e de emoções que eu vinha fazendo e sentindo dia a dia. Vinham uma a
uma, invadindo-me a personalidade insidiosamente para saturar-me mais tarde até ao
aborrecimento e ao desgosto de viver. [188] Vivia, então, satisfeito, gozando a
temperatura, com almoço e jantar, ignobilmente esquecido do que sonhara e
desejara. Houve mesmo um dia em que quis avaliar ainda o que sabia. Tentei repetir
a lista dos Césares — não sabia; quis resolver um problema de regra de três
composta, não sabia; tentei escrever a fórmula da área da esfera, não sabia. E notei
essa ruína dos meus primeiros estudos cheio de indiferença, sem desgosto,
lembrando-me daquilo tudo como impressões de uma festa a que fora e a que não
devia voltar mais. Nada me afastava da delícia de almoçar e jantar por sessenta mil réis mensais. (pp. 262 - 263)

Na cenografia manifesta no 49º recorte, ainda ancorada em questões étnico-raciais, o
enunciador marca a vergonha que sentia de se reconhecer próximo à sua mãe. Em
[186], ele confessa que as ofensas dedicadas à cor é a principal responsável pelo
constrangimento em função da própria origem. Ainda em [186], fica evidente que as
mulheres negras sofreram duplamente os efeitos da desigualdade racial, pois a mãe
seria uma “besta de carga e máquina de prazer”. As mulheres de pele preta foram
reduzidas sexualmente, sofreram todos os tipos de agressão que essa redução pôde, e
infelizmente ainda hoje, pode oferecer.
A cenografia ainda menciona certo estado de torpor dos sujeitos negros, que
conseguem, de um jeito ou de outro, penetrar na sociedade republicana. Esse estado
faz com que seja mais confortável acostumar-se com um pequeno conforto sócioeconômico do que não ter conforto nenhum, ou viver uma vida de revolta.
Em [188], a garantia de comer todos os dias bastava, para que o enunciador, na
construção de sua memória, justificasse não querer ser associado à mãe e à “tragédia”
de ser negro naquela sociedade.
50º Recorte
[189] Percebi que o espantava muito o dizer-lhe que tivera mãe, que nascera num
ambiente familiar e que me educara. Isso, para ele, era extraordinário. O que me
parecia extraordinário nas minhas aventuras, ele achava natural; mas ter eu mãe que
me ensinasse a comer com o garfo, isso era excepcional. Só atinei com esse seu
intimo pensamento mais tarde [190] Para ele, como para toda a gente mais ou
menos letrada do Brasil, os homens e as mulheres do meu nascimento são todos
iguais ainda que os cães de suas chácaras. Os homens são uns malandros, pianistas,
parlapatões quando aprendem alguma coisa, fósforos dos politicões; as mulheres (a
noção aí é mais simples) são naturalmente fêmeas. ( pp. 288 - 289)
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No 50º recorte, a noção os imaginários socioculturais sobre os sujeitos de pele preta
são parte da construção. Em [189], os traços como “ter mãe”, “nascer em ambiente
familiar”, “ ter acesso a educação” não correspondem ao objetivo da identidade negra,
no início do século XX.
À identidade negra cabia o pertencimento a espaços de exclusão sócio-histórico e
cultural e qualquer imaginário sociocultural, que não confirmasse este esteriópo,
causaria assombro. Por isso, em [190], o enunciador resume os imaginários
socioculturais sobre os sujeitos de pele negra e separa, como fez no 50º recorte, sobre
a situação entre homens e mulheres nessa condição.
Os espaços de circulação de prestígio, os imaginários positivos eram naturalmente
associados a sujeitos brancos, cabendo ao negro que, por ventura, ocupasse esse
espaço, certa narrativa de si mesmo, uma narrativa que indicasse por quais meios ele
desviou da intolerância e da perseguição, para chegar naquele espaço reservado aos
brancos.
51º Recorte
[191] Cinco capítulos da minha Clara estão na gaveta; o livro há de sair... (p.289)

O 51 Recorte, em [191], mostra um elemento enunciativo da cenografia, o enunciador
que se apresenta em Recordações torna confusa a identificação entre Isaías Caminha,
personagem, e Lima Barreto, autor.
Esse ponto será aprofundado melhor na próxima seção, o ethos discursivo; no entanto,
o item é marcadamente produtor da cenografia de Recordações, pois localiza o
discurso no quadro cênico literário.
52º Recorte
[...]Vim vagamente a pé até ao Largo da Carioca, sem seguir um pensamento. Vinha
triste e com a inteligência funcionando para todos os fados. [192] Sentia-me sempre
desgostoso por não ter tirado de mim nada de grande, de forte e ter consentido em
ser um vulgar assecla e apaniguado de um outro qualquer. Tinha outros desgostos,
mas esse era o principal. [193] Por que o tinha sido? Um pouco devido aos outros e
um pouco devido a mim.[...] (p.302)

Poderíamos resumir Recordações por meio de uma breve síntese. “Um sujeito que não
alcançou os desejos da juventude”. Contudo, esse “não alcance” é justificado por toda
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cenografia que recupera FDs correspondentes às condições sócio-históricas e culturais
de produção.
O interdiscurso de Recordações evoca, em grande parte dos enunciados, fragmentos
da República, a meritocracia, o trabalho livre, a sociedade de classes, e as questões
étnico-raciais, a violência física, intelectual, moral, política contra e a perseguição de
sujeitos negros. Imbricadas, estas duas FDs promovem uma condução narrativa, que
localiza, de um lado, um enunciador, que experienciou fatos rememorados e, de outro,
um co-enunciador na função de ouvinte-leitor.
Em [192] e [193], Isaías Caminha, amadurecido pelo tempo da enunciação, confessa o
desgosto por não ter acançados os espaços sociais e econômicos, que eram objetivo
de sua vida permeada por estudos. Não bastou o mérito, o trabalho livre, para alcançar
esses espaços, cujas cadeiras estavam reservadas a sujeitos de “olhos azuis”.
53º Recorte
[194] Antes de entrar, olhei ainda o céu muito negro, muito estrelado, esquecido de
que a nossa humanidade já não sabe ler nos astros os destinos e os acontecimentos.
As cogitações não me passaram... Loberant, sorrindo e olhando-me com
complacência, ainda repetiu:
— Tolo!
[195] Todos os Santos, Rio de Janeiro — 1908 (p. 302)

No 53º recorte, a construção da cenografia se inscreve como literária, especialmente
pelo exposto no enunciado [195], por meio de um texto datado, que reafirma a escrita
de Recordações como produção literária.
Além disso, enunciado anterior, [194], elenca itens do plano semântico, que podem ser
ligados à FD étnico-racial; a ideia de um céu negro estrelado, bem como a uma
“humanidade”, que se perde diante do negrume, faz alusão à condição dos sujeitos de
pele preta na construção social e histórica do Brasil de Lima Barreto.
5.2. O Ethos discursivo em Recordações
A noção de ethos associa a constituição de um corpo relacionado a uma enunciação.
Essa noção parte, portanto, da reflexão de que todo enunciado é produzido por alguém,
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que pode ser um sujeito ou um grupo, cuja mentalidade permite a compreensão de
certa unidade de comportamento. Até agora, observamos o enunciador de
Recordações, sem discutir, diretamente, sua corporalidade emergente, ou seja, a
cenografia de Recordações produz um sujeito, que é capaz de fiar o discurso, direta ou
indiretamente marcado linguisticamente. Esse sujeito é aquele cuja identidade é capaz
de sustentar o que é dito. A essa instância, Maingueneau (2006) chamou de fiador.
O fiador de Recordações emerge da/na enunciação e da observação de um modo de
dizer que corresponde a um modo de ser. Como vimos, a cenografia de Recordações
recusava os modos de dizer da belle époque carioca; para isso, colocava a sociedade
que cultuava a construção desses enunciados em cheque, ao propor um modo de
enunciação próximo da observação empírica. Para isso, as FDs da República e étnicoracial eram arrimo da enunciação. Logo, para os críticos de Recordações, o discurso
soou à clef, pois o amparo sócio-histórico e cultural parecia a derrocada de traços
estéticos.
Por consequência, o ethos emergente em Recordações se mostra pela difícil tarefa de
produzir um discurso e garantir que o fiador tem condições de dizer do lugar de onde
diz. Agora, retomamos recortes utilizados para análise da cenografia, localizando onde
se pode perceber o ethos dito e o ethos mostrado em Recordações e associando-os
aos imaginários socioculturais, que compõem o mundo ético.
O ethos do enunciador de Recordações precisa ser uma garantia de um fiador, um
fiador que lida com os imaginários socioculturais de intelectual, crítico, injustiçado; além
disso, um ethos que se compromete a obedecer ao“passo a passo” de uma sociedade
de diretrizes meritocráticas e que, ainda assim, fracassa. É esse ethos discursivo que
garante a enunciação de Recordações e somente ele pode sustentar o engendramento
da cenografia discursiva.
5.1.2. Um corpo negro
A questão etnico-racial é evidente em Recordações. Mais do que citá-la, há indícios na
enunciação que produzem no co-enunciador a construção da imagem de uma
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corporalidade negra. Quem enuncia Recordações é um sujeito negro, e é pelo viés da
cor e dos seus imaginários socioculturais, que esse sujeito pôde fiar a enunciação em
uma cenografia adversa às restrições estéticas de sua contemporaneidade.
As marcas da negritude recobrem um enunciador que diz a respeito de si mesmo e que
concede direito a outros sujeitos que também falam dele, partindo da FD étnico-racial.
55º Recorte
[75] Resgataria o pecado original do meu nascimento humilde, amaciaria o suplício
premente, cruciante e onímodo de minha cor...(p.75)
[77]O flanco, que a minha pessoa. na batalha da vida, oferecia logo aos ataques dos
bons e dos maus, ficaria mascarado, disfarçado... (p.75)
[81] Foram os primeiros legisladores que deram à carta esse prestigio extraterrestre...
Naturalmente, teriam escrito nos seus códigos: tudo o que há no mundo é
propriedade do doutor, e se de alguma coisa outros homens gozam, devem -no à
generosidade do doutor. Era uma outra casta, para a qual eu entraria, e desde que
penetrasse nela, seria de osso, sangue e carne diferente dos outros — tudo isso de
uma qualidade transcendente, fora das leis gerais do Universo e acima das
fatalidades da vida comum (p.76)
[82] Eu devaneava e ia-lhe vendo o perfil esquálido, o corpo magro, premido de
trabalhos, as faces cavadas com os malares salientes, tendo pela pele parda
manchas escuras, como se fossem de fumaça entranhada. De quando em quando,
ela lançava-me os seus olhos aveludados, redondos, passivamente bons, onde havia
raias de temor ao encarar-me. (p.77)
[84] Eu a cria, então, resignada a ficar ali, nas proximidades de uma cidade de
terceira ordem, tendo, de onde em onde, noticias minhas naquela grande cidade que
a sua imaginação a custo havia de representar. E quem sabe se as noticias seriam de
ordem a provocar-lhe dúvidas sobre a sua maternidade?! Coitada! Pobre de minha
mãe! (p.77)
[87] E não te mostres muito, porque nós...’ E não acabou. O choro a tomou convulsa
e eu me afastei chorando. (p.78)

As análises dos próximos recortes reunirão enunciados,que foram enumerados em
recortes anteriores; por isso, mantivemos a númeração anterior, para facilitar a
retomada da cenografia de onde cada fragmento foi extraído.
O 54º recorte aglutina enunciados que foram extraídos da primeira topografia
identificada em Recordações. A topografia que mostra a forma de dizer do interior do
Rio de Janeiro, marcada pela composição semântica de imagens campesinas, descritas
com modéstia pelo enunciador. Nessa topografia, traços étnico-raciais compreende a
imagem de um ethos que ora apresenta a si mesmo, ora está relacionado à imagem da
mãe, reconhecidamente negra.
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Nos enunciados [75] e [77] o ethos se assume negro, por meio da descrição enunciativa
em negrito. Contudo, assumir-se negro significa arrogar a racialização dos sujeitos
negros. Em [75], o que aparece é a expressão “minha cor”; como sabemos,
empiricamente, todos os sujeitos do mundo têm cor, no entanto, a identidade do negro
passou por um processo simbólico e histórico de desnaturalização, por isso, aqueles
que têm cor, ou são sujeitos de cor, são os negros.
Nos enunciados supramencionados o ethos emergente discute a natureza de ser negro
como negativa, algo que precisa ser omitido para a participação na sociedade de
classes. O que se pode perceber é que, por meio da observação do ethos dito, chegase ao ethos mostrado, que revela o desconforto gerado por ser negro e pelo desnível
de tratamento frente à sociedade, que ele já percebe, no primeiro terço do livro.
Em [82] e [84], o ethos emergente constrói a imagem de que ingressar na sociedade
repúblicana como doutor, ter um título, apagaria os traços étnico-raciais visíveis em si.
A pujante desigualdade entre brancos e negros fazia com que os sujeitos negros,
projetados pelo ethos que analisamos, desejassem fazer o que parecia possível para
serem reconhecidos como cidadãos plenos de direitos.
Era predominante, no início do século XX, a crença de que os sujeitos negros eram
biologicamente inferiores aos brancos, fato que fazia com que os sujeitos negros
fossem controlados por uma forma de biopoder (MBEMBE, 2017). Contudo, o ethos
aparente em Recordações rejeita a noção de biopoder e percebe que as desigualdades
estão no campo social e econômico. Portanto, as questões de cor seriam obliteradas
pelo acesso ao título.
A partir do 54º recorte também é possível construir uma imagem para a mãe do
enunciador. O ethos é uma categoria que permite a análise não apenas da
incorporação do sujeito enunciador, mas das coporalidades que imanam da enunciação
por meio da relação da cenografia com um mundo ético, (MAINGUENEAU, 2006).
Assim, por meio da análise da cenografia executada na seção anterior e intrumetalizada
sobre a categoria ethos, podemos dizer que o corpo da mãe também se compõe por
meio do discurso. Em [82], o corpo da mãe é descrito por meio de uma rede semântica
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negativa; no entanto, essa rede semântica está relacionada ao mundo do trabalho, pois
é o trabalho o responsável pelas aparências e pelas dimensões negativas do corpo.
Em [87], o enunciador concede a fala à mãe, por meio do discurso indireto, que termina
a enunciação com um “nós...”. A incorporação do enunciador à mãe revela uma
globalidade no destino dos sujeitos que, como ambos, têm a pele preta.
A composição de ambos os ethé analisados instaura o ethos de fiador do discurso.
Esse fiador, a partir dessa primeira análise, é aquele que desloca a FD étnico-racial do
plano biológico, para o plano sócio-histórico e cultural e compõe a enunciação por meio
da relação da sociedade marcada pela FDs da República, organizada por uma
sociedade de classes e privilégios.
56º Recorte
[92] Trôpego e tonto, embarquei e tentei decifrar a razão da diferença dos dois
tratamentos. Não atinei; em vão passei em revista a minha roupa e a minha pessoa.
Os meus dezenove anos eram sadios e poupados, e o meu corpo regularmente
talhado. Tinha os ombros largos e os membros ágeis e elásticos. As minhas mãos
fidalgas, com dedos afilados e esguios, eram herança de minha mãe, que as tinha tão
valentemente bonitas que se mantiveram assim, apesar do trabalho manual a que a
sua condição, a obrigava. Mesmo de rosto, se bem que os meus traços não fossem
extraordinariamente regulares, eu não era hediondo nem repugnante. Tinha-o
perfeitamente oval, e a tez de cor pronunciadamente azeitonada (pp.79 - 80)
[93] Além de tudo, eu sentia que a minha fisionomia era animada pelos meus olhos
castanhos, que brilhavam doces e ternos nas arcadas superciliares profundas, traço
de sagacidade que herdei de meu pai. (p.80)
[120]Acabado o chá, eu ainda ouvia “história” da tia Benedita, uma preta velha, antiga
escrava do meu reverendo pai. Eram cândidas histórias da Europa, coisas delicadas
de paixões de príncipes e pastoras formosas que a sua imaginação selvagem
transformava ou enxertava com combates de gênios maus, com malefícios de
feiticeiras, toda uma ronda de forças poderosas e inimigas da vida feliz dos homens.
Tal fora a minha infância, que, nas dobras da saudade, aquela tarde carregada de
cogitações vitais à minha vida, me vinha trazendo à memória com uma nitidez
assombrosa. Cansado de olhar a rua e de pensar, desci ao pavimento térreo, à sala
de jantar onde o Coronel Figueira e o Senhor Laje da Silva conversavam. Mal entrara,
prazenteiramente, este exclamou: — Oh doutor! (p. 112)
[125] Descanso a pena. No interior da casa, minha mulher acalenta meu filho único. A
sua cantiga chega-me aos ouvidos cheia de um grande acento de resignação.
Levanto-me, vou à varanda. A lua, no crescente, banha-me com meiguice, a mim e a
minha humilde casa roceira. Por momentos deixo-me ficar sem pensamentos, envolto
na fria luz da lua, e embalado pela ingênua cantilena de minha mulher. Correm alguns
instantes; ela cessa de cantar e o brilho do luar é empanado por uma nuvem
passageira. Volto às minhas reminiscências: vejo o bonde, a gente que o enchia, os
sofrimentos que me agitavam, a rua transitada...
[134] — Qual é a sua profissão?
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— Estudante. Houve algum espanto na sua fisionomia deslavada. Conteve-se e
continuou-me a perguntar:
(pp.128 - 129)
[139] — Estudante?!
— Sim, senhor, estudante, repeti com firmeza. (p.133)
[158] ... Era uma desigualdade absurda, estúpida, contra a qual se iam quebrar o
meu pensamento angustiado e os meus sentimentos liberais que não podiam acusar
particularmente o padeiro. Que diabo! eu oferecia-me, ele não queria! que havia nisso
demais? (p.144)
[162] Se acaso um dos viajantes dava comigo, afastava logo o olhar com desgosto.
Eu não tinha nem a simpatia com que se olham as árvores; o meu sofrimento e as
minhas dores não encontravam o menor eco fora de mim. (pp. 145 - 146).

O 55º recorte possui enunciados extraídos da segunda topografia encontrada em
Recordações. Nessa topografia, as marcas da FD étnico-racial se apresentam por meio
de um volume maior de violência em que o relato de si é, pelo menos duas vezes,
exercido com muito vigor em [134] e [139].
Ainda, o ethos emergente detalha a própria construção física e étnica com riqueza de
detalhes como em [92] e [93], para compor um campo semântico positivo, relacionando
o corpo a espaços políticos, como “mãos fidalgas”. No enunciado [92] também é
possível perceber a o traço étnico-racial, além da noção simplista entre “branco” e
“preto”. O tom “azeitonado” reflete uma das inúmeras possíbilidades reais de cor dos
seres humanos. O traço étnico-racial, a partir de um “tom”, dos muitos possíveis,
permite a reflexão de que a cor humana não deveria ser observada como suficiente,
para definir o que um sujeito é em sua integralidade, diferentemente do que se mostra
na história brasileira.
No Brasil, a cor está relacionada à raça, sobretudo à raça negra e aos africanos,
embora

a

ciência

já

tenha

desmistificado

essa

noção

na

atualidade;

na

contemporaneidade de Recordações, esse pensamento era o formador de opiniões. O
deslocamento do ethos da noção de raça biológica para o entendimento de raça como
noção econômica e histórica é, no início do século XX, uma das provas do pioneirismo
desse discurso.
Em [158] e [162], o ethos se constitui por meio da violência do ambiente. Em [158],
apresenta-se por meio de uma recusa de emprego sem explicações além da aparência
física, em [162], apresenta-se por meio do comportamento dos transeuntes, ao
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avistarem um sujeito negro. Os imaginários socioculturais em torno dessas duas
situações evocam fortemente a noção de estigma, palcos e imaginários socioculturais.
O sujeito estgmatizado não precisa se apresentar diante dos outros, afinal já existe uma
gama de imaginários socioculturais negativos que caracterizam a sua figura. Esses
imaginários tornam essa figura incapaz de ser recebido com confiança, no caso negro.
Os imaginários socioculturais construíram a identidade do negro apelidada de capoeira,
mencionado ainda no primeiro capítulo dessa tese.
Os palcos socioculturais apresentados na cenografia evocam a exclusão. A entrevista
de emprego, o ambiente público de um bonde, além de engendrar a cenografia,
mostram os traços interdiscursivos da composição de um ethos de corporalidade negra,
mas a negritude está associada à construção negativa desse corpo, que não é um
corpo natural, mas simbolicamente construído.
Em [120], o ethos se apresnta por meio do laço parental. Em um ponto, a tia Benedita,
escrava do pai, no outro, o pai. Interdiscursivamente, podemos relacionar esse tipo de
relação ao modo como as relações entre sujeitos brancos e sujeitos pretos eram
construídas. Ao contrário do que pode supor o senso comum, a miscigenação não
aconteceu de maneira pacífica e, em muitos casos, as relações entre brancos e negros
no final do século XIX e início do XX, estavam circunscritas pelo poder dos sujeitos
brancos. Aparentemente, há uma relação harmônica entre a tia e o pai, mas que,
simbolicamente, marca uma relação de poder entre sujeitos brancos e sujeitos pretos.
O ethos mostrado que emerge dessa reflexão é do corpo explorado há muitas
gerações, em um nível (de exploração) além do físico, histórico.
Em [125], o ethos de escritor que emerge no meio da sequência histórica da cenografia,
menciona o lugar que ocupa no “final” do discurso. O enunciado [125] liga-se
imediatamente ao [85], no qual a mãe, descrita em sua maturidade, vive nas mesmas
condições do que o enunciador. Enunciador e a mãe, tão diferentes em construção do
corpo, estão ligados pelo estigma da cor.
O estigma é uma redução do sujeito a um único traço, de modo que este sujeito perde a
complexidade humana e passa a representar, identitariamente, a construção discursivo-
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enunciativa que se tem dele. A formação da identidade negra aconteceu por um
processo de produção, em Recordações; pelo ethos discursivo, podemos observar a
construção histórica e violenta da identidade do negro brasileiro.
56º Recorte
[177] Adelermo era obediente e fazia. Intimamente desgostava-se com aquele papel
de mentiroso; mas temia ser despedido, posto na rua. Era esse o grande terror de
todos. Não eram os ordenados, não era a miséria que os apavorava; temiam não
encontrar outro lugar nos jornais e perderem por isso a importância, a honra suprema
de pertencer ao jornalismo. Eles não valiam por si; o jornal é que lhes dava brilho
(pp.229 - 230)
[184] O negro ia... Ia tocando já sem forças a plangente música das recordações do
adusto solo da África, da vida fácil de sua aringa e do cativeiro semi-secular! (pp.250
- 251)
[186] Os ditos de Floc, as pilhérias de Losque, as sentenças do sábio Oliveira, tinham
feito chegar a mim uma espécie de vergonha pelo meu nascimento, e esse vexame
me veio diminuir em muito a amizade e a ternura com que sempre envolvi a sua
lembrança. Sentia-me separado dela. Conquanto não concordasse em ser ela a
espécie de besta de carga e máquina de prazer que as sentenças daqueles idiotas a
abrangiam no seu pensamento de lorpas, entretanto eu, seu filho, (p p. 262 - 263)
[187] julgava-me a meus próprios olhos muito diverso dela, saído de outra estirpe, de
outro sangue e de outra carne. Ainda não tinham coordenado todos os elementos que
mais tarde vieram encher-me de profundodesgosto e a minha inteligência e a minha
sensibilidade não tinham ainda organizado bem e disposto convenientemente o
grande stock de observações e de emoções que eu vinha fazendo e sentindo dia a
dia. Vinham uma a uma, invadindo-me a personalidade insidiosamente para saturarme mais tarde até ao aborrecimento e ao desgosto de viver. (pp. 262 - 263)
[190] Para ele, como para toda a gente mais ou menos letrada do Brasil, os homens
e as mulheres do meu nascimento são todos iguais ainda que os cães de suas
chácaras. Os homens são uns malandros, pianistas, parlapatões quando aprendem
alguma coisa, fósforos dos politicões; as mulheres (a noção aí é mais simples) são
naturalmente fêmeas. ( pp. 288 - 289)

O estigma étnico-racial caracteriza a identidade do negro no século XX, e, por
consequência, apresenta-se por meio da relação do enunciador com os Outros do
discurso. A presença de sujeitos marcadamente negros no discurso opera na produção
do próprio ethos dito, que incorpora pelos itens lexicais que definem os sujeitos do
enunciado a categorização dos negros à própria imagem. Em [177], o enunciado “Era
esse o grande terror de todos” e, em [190], “os homens e as mulheres do meu
nascimento são todos” constrói a FD étnico-racial como estigma de todo um grupo que
tinha a identidade reduzida à cor.
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Em [184], o enunciado em negrito denota generalismo, pois o estigma aparece como
identidade de um grupo. O ethos mostrado apresenta-se como parte desse grupo, que
caminha dentro de um outro grupo, como se os sujeitos de pele negra fossem
estrangeiros, todos em terra do próprio nascimento, com uma série de direitos a menos
e inúmeras obrigações a mais.
Em [186] e [190], a violência contra os negrosé generalizada e mostrada. O ethos que
emerge constata a própria resignação. Em [186], o ethos confirma, no entanto, que o
pequeno acesso concedido o faz não se revoltar contra o mecanismo político de
exclusão dos sujeitos de pele preta, como sua mãe foi. Assim, o ethos mostrado
emergente disso denota certo comodismo em relação à sociedade violenta e desigual,
mas esse comodismo só existe simbolicamente pois é, pela violência intensificada, que
ele se aplica.
Pela análise de ethos, poderíamos, ainda, discutir o fato de que o ethos do fiador em
Recordações e associa a uma imagem de esforço, hábil diante da sociedade
republicana. Essse fato tensionaria a questão racial, porque um sujeito totalmente hábil
diante de uma sociedade meritocrática mereceria, depois de anos de trabalho duro,
lugar de destaque, em [139] e [158], por exemplo.
Poderíamos, ainda, discutir a produção de certa corporificação dos sujeitos de pele
branca, como antagonistas dos sujeitos de pele preta em Recordações. Se, por um
lado, o fiador se apresenta por meio de um ethos discursivo negro, injustiçado,
amendrontado, hábil para o trabalho, violentado, de outro, temos uma imagem
emergente dos sujeitos brancos como julgados beneficamente apenas pela aparência e
violentadores, para dizer o mínimo.
O ethos discursivo presente em Recordações é de um sujeito que sofre, desde a
infância, as mazelas causadas pelo estigma racial, que o reduz à condição de serviçal
na República brasileira. Sem saída, senão o investimento contra a violência, o ethos
assume a postura de intelectual e hábil para a produção da cenografia de Recordações
57º Recorte
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[147] Eu não sou literato, detesto com toda a paixão essa espécie de animal. O que
observei neles, no tempo em que estive na redação do O Globo, foi o bastante para
não os amar, os imitar. São em geral de uma lastimável limitação de idéias, cheios de
fórmulas, de receitas, só capazes de colher fatos detalhados e impotentes para
generalizar, curvados aos fortes e às idéias vencedoras, e antigas, adstritos a um
infantil fetichismo do estilo e guiados por conceitos obsoletos e um pueril e errôneo
critério de beleza.
[148] Se me esforço por fazê-lo literário é para que ele possa ser lido, pois quero
falar das minhas dores e dos meus sofrimentos ao espirito geral e no seu interesse,
com a linguagem acessível a ele. É este o meu propósito, o meu único propósito.
[149] Não nego que para isso tenha procurado modelos e normas. Procurei-os,
confesso; e, agora mesmo, ao alcance das mãos, tenho os autores que mais amo.
Estão ali O Crime e o Castigo de Dostoiévski, um volume dos contos de Voltaire, A
Guerra e a Paz de Tólstoi, o Rouge et Noir de Stendhal, a Cousine Bette de Balzac, a
Education Sentimentale de Flaubert, o Antéchrist de Renan, o Eça; na estante, sob as
minhas vistas, tenho o Taine, o Bouglé, o Ribot e outros autores de literatura
propriamente, ou não. Confesso que os leio, que os estudo, que procuro descobrir
nos grandes romancistas o segredo de fazer.
[150] Mas, não é a ambição literária que me move o procurar esse dom misterioso
para animar e fazer viver estas pálidas Recordações. Com elas, queria modificar a
opinião dos meus concidadãos, obrigá-los a pensar de outro modo; a não se
encherem de hostilidade e má vontade quando encontrarem na vida um rapaz como
eu e com os desejos que tinha há dez anos passados. Tento mostrar que são
legítimos e, se não merecedores de apoio, pelo menos dignos de indiferença. (p 136
e137)
[151] De forma que não tenho por onde aferir se as minhas Recordações preenchem
o fim a que as destino; se a minha inabilidade literária está prejudicando
completamente o seu pensamento. Que tortura!
[152]E não é só isso: envergonho-me por esta ou aquela passagem em que me acho,
em que me dispo em frente de desconhecidos, como uma mulher pública...
[153] Sofro assim de tantos modos, por causa desta obra, que julgo que esse mal estar, com que às vezes acordo, vem dela, unicamente dela. Quero abandoná -la; mas
não posso absolutamente. De manhã, ao almoço, na coletoria, na botica, jantando,
banhando-me, só penso nela. À noite, quando todos em casa se vão recolhendo,
insensivelmente aproximo-me da mesa e escrevo furiosamente.
[154] Estou no sexto capítulo e ainda não me preocupei em fazê-la pública, anunciar
e arranjar um bom recebimento dos detentores da opinião nacional. Que ela tenha a
sorte que merecer, mas que possa também, amanhã ou daqui a séculos, despertar
um escritor mais hábil que a refaça e que diga o que não pude nem soube dizer. (p.
138 -139)
[155] Cinco capítulos da minha Clara estão na gaveta; o livro há de sair... (p. 289)

Assumir-se como intelectual, no entanto, não significa se entender como intelectual
convencional. O ethos dito, aliás, nega se parecer com os imaginários socioculturais
acerca dos intelectuais e literatos contemporâneos, [147]. O fiador opera por uma
questão simbólica: ser rejeitado pelos intelectuais da República, como foi, faz todo
sentido, pois é contra esse status quo, que se levanta e matiza o fiador de
Recordações.
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O ethos, continua a pressão sobre a construção da cenografia, em [148] e [150]. O
ethos mostrado, nesse enunciado, se configura como preocupado com as questões
sócio-históricas e culturais, que corroboram na produção cenográfica. Nesse sentido, a
cenografia impulsiona o ethos discursivo que, do mesmo modo e na mesma
intensidade, impulsiona a produção cenográfica.
Contudo, o ethos que emerge se marca como intelectual, letrado, mencionando leituras
clássicas inspiradoras, inclusive por recurso da interlíngua que mostra títulos em língua
estrangeira, confirmando a ideia de intelectual.
Finalmente, o ethos exibe uma imagem de autor, Maingueneu (2010), produzindo um
ethos dito que se define como escritor. Intelectual, negro, injustiçado; essas são as
marcas da construção do ethos discursivo em Recordações.
5.3. A Paratopia em Recordações: relato de si, estigma e identidade do
negro
A noção de discurso constituinte, proposta por Maingueneau (2006), parte de uma
percepção banal: existem discursos que são uma enunciação limite, que são garantes
das próprias práticas enunciativas e, por meio dessa garantia, constroem a própria
emersão cenográfica em um bojo interdiscursivo.
A essa condição dos discursos constituintes, chamamos paratopia, e, no caso do
literário, se engendra por liames específicos em cada discurso observado. No caso de
Recordações, pareceu-nos suficiente a análise pormenorizada de duas categorias
iniciais, a cenografia e o ethos discursivo, para propor uma análise da engrenagem
paratopica que, de um lado, justifica um modo de dizer e, de outro, justifica um modo de
ser enunciativo-discursivo.
Assim, recuperaremos, agora, reflexões observáveis nas duas seções anteriores com a
intenção de evidenciar a engrenagem paratópica emergente em Recordações.
Associado a essa recuperação, ampliaremos a reflexão sobre a noção de relato de si
(BUTLER, 2017), estigma (GOFFMAN, 2012) e não lugares (BAUMAN, 2005). A
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associação de questões discursivas com estudos realizados fora do campo da
Linguística, além de coerente com o estatuto da AD, concorre com a reflexão sobre
aquilo que não são apenas as condições de produção que incidem sobre o discurso,
mas é também o discurso que se apresenta em negociação com as condições de
produção.
Assim, a análise da paratopia de Recordações observará, de agora em diante de, itens
produzidos pela análise da cenografia e do ethos discursivo, em diálogo com a noção
paratópica de produção do discurso.
Os gêneros mais facilmente aceitos como literários, no início do século XX, no Rio de
Janeiro eram aqueles produzidos por um grupo assumidamente intelectual, que
reproduzia a estética parnasiana, ligada aos clássicos europeus. Recordações, como
vimos, não representa nem o grupo de produção literária, nem esse modo de produzir
Literatura. Contudo, a contravenção dos espaços e a constituição de um modo
específico de tecer a própria Literatura, garantiu, em Recordações, sua própria inscrição
enquanto Literatura.
A cenografia de Recordações se mostra pelo gênero literário instituído de modo 4,
marcado pela nomeação de um autor. Por isso, toda a enunciação se confirma como
uma recordação, exibindo os papéis instituídos para esse gênero e produzindo um
modo de enunciar próprio do enunciado de uma recordação.
Assume-me, nesse quesito, uma linha narrativa, em que um enunciador recupera os
fatos experimentados ao longo da vida em três etapas diferentes e conta-os por meio
da própria ótica. A infância, a vida no centro do Rio de Janeiro e o trabalho como
contínuo em um jornal, constituem um modo de agir sobre o gênero, em que o
enunciador viu fatos e que um co-enunciador assiste a esses fatos.
A paratopia, nesse ponto, aponta uma identidade do testemunho, como menciona
Charaudeau (2012), uma estratégia enunciativa, para garantir o lugar daquele que
enuncia. A identidade, ainda de acordo com Charaudeau (2012) é o direito à fala.
Garantir esse direito é um pressuposto para a produção do discurso literário, assim, a
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construção da cenografia de uma recordação, nomeadamente, garante ao mesmo
tempo o princípio de construção de um Absoluto, apoiado por um fiador.
A cenografia de Recordações, ainda, se apresenta pela construção topográfica, que
promove configuração do ambiente familiar, do centro do Rio de Janeiro e de O Globo;
no entanto, a figura do homem negro está sempre em transição, saindo de casa para ir
ao Rio; ali, no Rio, é reprimido, preso e sofre interpelações inadequadas, em O Globo,
em situação de precarização trabalhista.
Essa noção recria a noção de não-lugar, instituída por Bauman, (2005), que preconiza
que certas identidades só podem se estabelecer em lugares de negociação, como
exemplo, os refugiados. Os sujeitos negros no início do século XX não podiam exercer
o pleno estado de direito; por isso, a enunciação da topografia espacial possibilita o
engendramento da cenografia que liga uma violência racial à outra na produção de
Recordações.
A noção de estigma, por isso, envolve-se na produção cenográfica. Mencionado em
vários recortes, a enunciação de Recordações se estabelece por meio do relato da
situação dos sujeitos de pele negra, no Rio de Janeiro, cuja sociedade é marcada, pelo
ponto de vista legal, sob os valores republicanos, liberais de meritocracia. No entanto,
os sujeitos reduzidos à condição do estigma são recorrentes na produção esquemática
de Recordações, que alinhava os não-lugares à violência aos corpos negros reduzidos
a um único quesito da própria emergência de si e que, por isso, não tem condição do
pleno diretio aos espaços de privilégio; é essa a condução cenográfica de Recordações.
A cenografia de Recordações rejeita todo e qualquer pertencimento às cenografias da
República, e esse repúdio é a força motriz cenográfica. O enunciador não tem
alternativa, senão continuar escrevendo o discurso que, ao mesmo tempo em que é
reflexo da exclusão dos sujeitos negros, é a energia para a produção do discurso
literário, como fica evidente nos enunciados [148] e [150].
Os espaços socioculturais criados pelo ambiente republicano rejeitavam os sujeitos
estigmatizados, inclusive legalmente. Essa rejeição, essa exibição histórica de um nãolugar, é o jogo pelo qual a paratopia de Recordações se marca. Desse modo, não
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podemos desassociar o estudo da paratopia em Recordações do estudo da identidade
do negro, no início do século XX no Brasil.
O capítulo II dessa tese discute a noção de identidade e optamos pela noção de
identidade social e identidade discursiva, conforme Charaudeau, (2009, 2012). A
identidade é plural e está associada ao espaço de fala e de circulação dos sujeitos que
tomam a palavra. No entanto, há sujeitos que têm a identidade, como mencionamos,
reduzidas pelas condições sócio-históricas e culturais de produção. Esse fenômeno,
segundo Goffman (1988), pode ser interpretado como um estigma, fator que se
apresenta enunciativamente e faz com que a identidade do sujeito seja, muitas vezes,
avaliada na hora de compor o seu lugar de fala.
A cenografia de Recordações conduz por toda a enunciação a redução do espaço de
fala dos sujeitos negros e, é nesse vazio enunciativo, na impossibilidade de dizer, que
ela se constrói como enunciação literária.
Para isso, o enunciador assume um ethos discursivo que garante o próprio espaço
enunciativo. Não bastaria construir uma cena validada literária sem, na mesma medida,
compõe um ethos capaz de fiar essa cena. Desse miodo, além da corporificação de um
corpo negro, que sofre as consequências de uma sociedade flagrantemente desigual, o
ethos atenua a noção de enunciador, Isaías Caminha e, às vezes, se mostra como Lima
Barreto na enunciação, em [152] e [191]. Assumir-se em plena cenografia produz um
efeito duplo na paratopia de Recordações; primeiramente, rejeita a estética literária
vigente, segundo, apresenta-se como fiador testemunha das violências etnico-raciais
que, por meio desta fiança, não podem ser questionadas.
O espaço literário é forçado por meio dessa fenda, e, ainda, avança, porque o ethos
discursivo de Recordações evoca ainda mais materialidade a respeito de si. Além de
negro, o ethos se apresenta como intectual, produzindo, mais uma vez, efeito sobre a
cenografia. A intelectualidade permite, no co-enunciador, a leitura de um imaginário
sociocultural positivo, de modo que a má recepção de Recordações, em sua
contemporaneidade, confirma-o como literário e, mais, como genuíno. Afinal, uma
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sociedade nomeadamente racista não poderia receber bem um livro que, frontalmente,
confronta e denuncia o racismo.
Além disso, o ethos discursivo de Recordações, como mencionamos, pressiona o
estigma étnico-racial em uma mobilização discursiva. Ao se incorporar como intelectual,
hábil diante da configuração da sociedade republicana, o estigma é deslocado do sendo
comum que entendia a raça, sobretudo a cor, como elemento biológico de
inferiorização, dada a perspectiva eugênica de raça da contemporaneidade de
Recordações. Isso promove a reflexão sobre o conceito de raça historicamente
circunscrito, o que mostra que não são apenas as condições sócio-históricas e culturais
de produção, que manejam o discurso, mas é ostensiva negociação entre o enunciado
e as condições sócio-históricas e culturais, que promovem a produção de efeitos de
sentido.
Assim, a paratopia de Recordações se marca pelo estigma oriundo do pensamento de
eugenia racial, mas altera-o drasticamente. É a partir do vazio social e histórico criado
pelo estigma sobre os sujeitos de pele preta que a enunciação de Recordações se
marca, criando um lugar e um modo específicos de enunciação; essa especificidade
evoca o absoluto fiador de Recordações, um sujeito que precisa construir a própria
imagem ao longo de seu discurso, dissipando-se da conciliação sócio-histórica e
cultural do próprio estigma.
Segundo Butler (2017), o relato de si acontece, quando uma cena de interpelação
existe, fato que coloca dois sujeitos em concorrência em que um precisa explicar a
própria presença para o outro. Associando essa reflexão a Recordações e ao fato de
que é o estigma o catalisador da paratopia do discurso, podemos dizer que o fiador de
Recordações se define, relatando a si mesmo em sua enunciação.
Assim, para garantir a paratopia de Recordações, o absoluto precisa justitificar a própria
presença pelo engendramento da cenografia e do ethos discursivo, apelando para isso,
na atualização do estigma e pela atualização do ethos.
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Considerando que os sujeitos brancos têm identidade próxima ao que seria concebido
como natural, coube ao sujeito negro, pela alteridade à narrativa do branco, relatar a si
mesmo em vários palcos sociodiscursivos.
Pela via da descontrução histórica da identidade estigmatizada, que se apresenta a
paratopia de Recordações, contudo, na mesma medida em que ela se apoia ao limite
interdiscursivo do estigma, atualiza-o por meio de um relato de si, trazendo polêmica à
FD étnico-racial, que compreendia os sujeitos de pele preta a partir do estigma.
Em um volume de pertencimento à sociedade e não pertencimento nasce a fenda
capaz de construir um discurso constituíte literário que imprime as próprias regras de
seu construçãoo, recriando as arestas discursivas e aceitando os limites que sua
própria construção enunciativa foram capazes de apresentar. Não é à toa, que
Recordações foi considerado à cleff e, é só neste limite, entre pertencer integralmente
ao discurso literário e não pertencer aos espaços socioculturais como um todo, que o
discurso de todos os negros se mantiveram, no início do século XX no Brasil.
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CONCLUSÃO
Essa pesquisa examinou a paratopia do estigma presente no discurso Recordações do
Escrivão Isaías Caminha, 1909, escrito por Lima Barreto. Como consequência de nosso
objetivo central, essa tese analisou a identidade do negro brasileiro, mais
especificamente, na cidade do Rio de Janeiro, em meio às condições sócio-históricas e
culturais do início do século XX. Nossos objetivos estavam atrelados a este problema
de pesquisa: como se constitui o direito à fala do discurso Recordações do Escrivão
Isaías Caminha, que admite a identidade negra em uma sociedade estruturalmente
racista?
Para a execução da pesquisa,filiamo-nos ao arcabouço teórico-metodológico da AD,
sobretudo o que preconiza o estudioso Maingueneau (1997,1998, 2006, 2007, 2008a,
2008b, 2010a, 2010b, 2010c, 2013, 2014, 2015). Nesse sentido, selecionamos as
categorias discursivas: interdiscurso, discurso constituinte literário, cenografia, ethos e
paratopia, para formular uma resposta satisfatória ao problema de pesquisa.
Por meio das diretrizes dadas pela AD, entendemos o corpus como discurso
constituinte literário. Isso impõe que a constituição do discurso Recordações do
Escrivão Isaías Caminha como corpus de pesquisa esteja atrelada à revisão das
condições sócio-históricas e culturais, que envolvem a produção e a propagação dos
efeitos de sentido emergentes do enunciado na mesma proporção em que avaliamos a
constituição enunciativo-discursiva do corpus.
Para a delimitação de nosso corpus, por conseguinte, constituímos nosso quadro de
análise, recuperando as condições sócio-históricas e culturais de produção de
Recordações do Escrivão Isaías Caminha, com base na resenha da literatura acerca do
corpus, bem como na biografia de seu autor, Afonso Henriques de Lima Barreto.
Revelamos, nesse sentido, que a observação das condições sócio-históricas e culturais
de produção de nosso corpus tem dois eventos históricos como centrais. O primeiro, a
lei 3353, de 1888, assinada pela Princesa Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela
Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon e Bragança, conhecida como Princesa Isabel,
ou Isabel do Brasil, que tornava ilegal a escravidão negra no Brasil. Essa lei ficou
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popularmente conhecida como lei Áurea e é uma das raras leis assinadas por uma
mulher no país, no final do século XIX. O segundo é a proclamação da República, em
1889, fator que organizaria e preconizaria as diretrizes políticas nacionais por meio da
ideia de meritocracia e trabalho livre.
Ainda sobre a recuperação das condições sócio-históricas e culturais de produção,
apresentamos a intersecção entre as condições dos sujeitos negros na República
brasileira e, por isso, observamos teorias a respeito de questões raciais e a forma com
a qual os sujeitos recém-libertos foram tratados no início do século XX, no Rio de
Janeiro. Essa intersecção necessitou de apoio de teóricos da História, Antropologia e
da Sociologia, que produziram importante aparato da historiografia no Brasil e sobre o
racismo à brasileira.
Recuperar as condições sócio-históricas e culturais de nosso corpus nos permitiu
relacionar os interdiscursos, que corroboraram para a produção das cenografias
presentes no discurso, especificamente aquelas que eram identificadas como unidades
não tópicas do discurso, chamadas nessa tese de formações discursivas republicanas e
formações discursivas étnico-racial.
Quanto à estrutura enunciativo-discursiva, Recordações do Escrivão Isaías Caminha foi
tratado como discurso constituinte, categoria da AD, que entende que há enunciados
limites, capazes de instaurar sua própria imersão no interdiscurso. Podemos dizer, a
partir da AD, que os discursos constituintes são auto e heteroconstituintes: enunciados
em zonas de fala limite, capazes de construir, em um só golpe, um espaço de
enunciação e configurar quais os limites para a participação nessa enunciação.
Esse tratamento inicial do corpus impôs a necessidade de compor um exame capaz de
observar, de maneira concomitante, a organização do enunciado e a imagem de
enunciador que emerge desse enunciado, porque, por meio de pressupostos
enunciativo-discursivos, entendemos que todo enunciado marca, por um regime de
marcas linguístico-textuais, a presença de seu enunciador.
Assim, pareceu-nos adequada uma análise iniciada por meio da cenografia de
Recordações do Escrivão Isaías Caminha, pois essa categoria corresponde à
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construção enunciativo-discursiva dos marcadores sócio-históricos e culturais, que
compreendem a produção literário, no início do século XX, no Rio de Janeiro.
Por meio da análise dessa categoria, observamos a produção dos espaços de uma
cenografia avessa às normas cenográficas comuns à belle époque; naquela cenografia,
foi comum perceber a apresentação de narrativa focada em questões sociais,
especialmente, as que revelavam a situação de homens e mulheres negros. A análise
da cenografia permitiu-nos, ademais, a observação de palcos sócio-discursivos
(GOFFMAN, 1986), que impunham os relatos de si, categoria apresentada por Butler
(2017).
Analisar a cenografia nos ofereceu recurso para o estudo do ethos discursivo pois,
considerando que a cenografia se trata de um espaço efetivo do enunciado, pudemos
resgatar a imagem que emerge do enunciador. Assim, apreendemos o ethos a partir da
análise do ethos dito e do ethos mostrado,e, depois disso, observamos a emersão de
um ethos nomeadamente negro e intelectual, numa conjuntura severamente hostil para
um ethos com essas características.
A análise da cenografia e do ethos discursivo só foi possível, nesta tese, por meio da
reflexão interdisciplinar com a Antropologia, a Filosofia e os estudos culturais, que
cooperaram com os conceitos de raça, estigma e relato de si, respectivamente.
Esses conceitos contribuíram, desde a produção de nossa pergunta de pesquisa, até a
finalização desta tese. Podemos dizer, por outros termos, que de certo modo o
problema de pesquisa perseguido nesta tese tem espaço, também, na Filosofia, por
exemplo.
Um arquivo é, sabemo-lo, indispensável para restituir os Negros à sua
história, mas é uma tarefa especialmente complicada. Na realidade, tudo
que os Negros viveram como história não tem forçosamente de ter
deixado vestígio; e, nos lugares onde foram produzidos, esses vestígios
não foram preservados. Assim, impõe-se saber: na ausência de
vestígios e de fontes com factos historiográficos, como se escreve a
história? (MBEMBE, 2017, p. 59)

Por meio da noção de identidade, (CHARAUDEAU, 2008, 2009 e 2012), torna-se
evidente que a produção do discurso de sujeitos brancos e sujeitos negros, no Brasil,
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no período recortado para a composição de nosso corpus, não era equânime. É função
de nosso tempo, retomar a história que foi narrada por uma perspectiva única e dar-lhe
o efetivo tratamento racial, capaz de resgatar os traços da história de mulheres e
homens, cujas vozes foram silenciadas por inúmeros processos de violência e controle.
Essa premissa nos permitiu associar, ainda, os estudos de nossa tese às pesquisas
executadas nos limites dos estudos identitários. Nesse ponto, aliamos à noção de
identidade, às supramencionadas noções, estigma e relato de si. A noção de estigma
nos permitiu pensar que, quando se trata de enunciados de sujeitos de pele negra, no
início do século XX, no Rio de Janeiro, os papéis instituídos pelos gêneros recebem a
marca da cor da pele. Assim, enquanto os sujeitos não negros podem exercer
livremente os papéis de comunicação dos gêneros do discurso, sujeitos de pele negra
recebem a interferência dos imaginários sócio-culturais, que recaem sobre a sua cor.
Desse modo, os sujeitos negros passam a produzir discursos racializados, marcados
pelo estigma da cor e historicamente construídos de maneira negativa.
Esse processo de racialização discursiva produz a necessidade do relato de si,
categoria da Filosofia, que observa que para sujeitos, cujas identidades passam por um
processo de categorização, como é o caso dos negros e negras brasileiros, é
necessário que, em alguns espaços, esses mesmos sujeitos justifiquem a própria
presença. Pareceu-nos conveniente, à vista disso, associar a análise da cenografia e do
ethos discursivo, aos inúmeros relatos de si presentes em Recordações do Escrivão
Isaías Caminha.
Nesse ponto, foi fundamental o entendimento da noção de gênero de discurso,
categoria da AD que deu condições de entender que toda enunciação exige a
participação efetiva de enunciadores por meio de um contrato de enunciação. Sem a
participação nesse contrato da enunciação, o discurso estará comprometido.
Dizer que o gênero de discurso é um contrato significa afirmar que ele é
fundamentalmente cooperativo e regido por normas [...]. Todo gênero de
discurso exige daqueles que dele participam que aceitem um certo
número de regras mutuamente conhecidas e as sanções previstas para
quem as transgredir. Evidentemente, esse “contrato” não necessita ser
objeto de um acordo explícito: É justamente porque o contrato de
comunicação é fundador do ato da linguagem que inclui sua própria
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validação. O outro interlocutor-destinatário é considerado como
subscrevendo
antecipadamente
os
termos
do
contrato.
(MAINGUENEAU, 2013, pp. 78 -79)

Por estes termos, evidenciamos o nosso problema de pesquisa dentro dos limites da
Linguística, por meio da AD, pois, a partir do pressuposto do estigma, sujeitos negros
exercem sua participação nos discursos de maneira desnivelada quando comparados a
sujeitos brancos.
Da análise dupla, de cenografia e ethos discursivo, reparamos a construção da
paratopia do discurso Recordações do Escrivão Isaías Caminha. A materialização
dessa paratopia se marca pela noção de estigma (Goffman, 2012). Por conseguinte, é o
estigma o fio condutor da enunciação e sua menção é feita, por meio de relatos de si,
ao longo do enunciado.
A paratopia é uma atividade criadora dos discursos constituintes (MAINGUENEAU,
2006). Contudo, impõe-se a esta categoria o fato de que os sujeitos de pele negra no
Brasil tiveram a própria identidade mediada por um processo variado de violências
históricas, o que nos impedia de entender a paratopia em Recordações do Escrivão
Isaías Caminha pelos termos da identidade, ou seja, pelos termos do direito à fala.
Dadas essas condições, foi possível demonstrar e defender a tese de que há, em
Recordações do Escrivão Isaías Caminha, a paratopia do estigma, pois a atividade
criadora revelada pela análise do ethos e da cenografia no discurso parte do estigma
dos sujeitos de pele negra, para produzir o fio condutor do discurso constituinte literário.
É essa paratopia a responsável pelo engenho cenográfico e é por meio dela que se
percebe o ethos discursivo.
Para mais, essa paratopia possibilita a rearticulação da identidade do negro nas
condições sócio-históricas e culturais do início do século XX, no Rio de Janeiro, pois
desafia a constituição da identidade social e do estigma dos sujeitos de pele negra, por
meio da reflexão crítica do pós-abolição e da República, no Brasil. De maneira rebelde
ao difundido pela noção de hegemonia racial, a paratopia se articula de maneira eficaz
contra as formações discursivas, que colaboraram com a exclusão da mulher e do
homem de pele negra.
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Embora essa tese esteja debruçada ao corpus Recordações do Escrivão Isaías
Caminha, entendemos que o tratamento étnico-racial aqui defendido, a partir da noção
paratopia do estigma, possa ser observado em outros discursos constituintes literários,
que revelem em suas condições sócio-histórico e culturais facetas da desigualdade. A
paratopia, categoria da AD, mostrou-se efetiva para produção de análise linguística,
mas, além disso, para a reflexão sobre o direito à fala de sujeitos historicamente
silenciados.
Acreditamos, finalmente, que esta tese contribua para pesquisas vindouras na
Linguística interessadas no processo enunciativo-discursivo de produção da identidade,
e que possa reverberar, de maneira interdisciplinar, cooperando com o avanço científico
e com a reflexão política, para o reparo das questões étnico-raciais pungentes na
sociedade brasileira.

A denúncia revelada em Recordações do Escrivão Isaías

Caminha parte de um processo de revelação da própria identidade do negro.
Esperamos

que

não

tenha

sido

em

vão.
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