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RESUMO 

 

Filiada ao aparato teórico metodológico da Análise do Discurso (PÊCHEUX, 1969), esta tese 
tem por objetivo analisar o funcionamento das determinações históricas que constituem 
discursos sobre as práticas histórico-sociais na contemporaneidade, atravessadas pelo 
movimento da conexão. Para tal, toma como materialidade de análise cinco vídeos de humor 
do grupo denominado Porta dos fundos, publicados no Youtube.com entre os anos de 2014 e 
2015. Através da observação de gestos de leitura produzidos pelo/no discurso humorístico, 
enquanto discurso sobre (MARIANI, 1998) atravessado em sua constituição por sitios de 
significância distintos (ORLANDI, 2007[1996]), constitutivos das práticas histórico-sociais na 
contemporaneidade, depreendemos o modo histórico de significação de sujeitos e práticas. 
Modo que deixa ver uma imbricação, na constituição das formas históricas de existência de 
nosso tempo sócio-histórico, entre sujeito, celular e conexão, no qual o sujeito e(m) suas 
práticas é significado no e a partir do movimento da conexão. Nessa constituição histórica 
contemporânea, o caráter de incompletude dos rituais, marcado pela heterogeneidade das 
práticas histórico-sociais que os constituem,  é posto em pauta na leitura heterogênea produzida 
pelo discurso do humor. Com bases nas compreensões obtidas, promove-se uma discussão 
sobre a questão da relação ideológica entre sujeito, objetos e o que se nomeia de tecnologia, a 
qual propomos tomar como uma instância ideológica direcionadora de práticas, que funciona 
por meio de seus variados objetos. Assim, discute-se o que uma análise discursiva teria a dizer 
sobre a constituição contemporânea de formas históricas de existência vinculadas à conexão e 
sobre os objetos que a possibilitam, dentre eles o celular, foco de nossa observação. Ademais, 
diante da tarefa de pensar os modos de existência do sujeito e(m) suas práticas na 
contemporaneidade através da(s) leitura(s) do humor, busca-se oferecer contribuições teóricas 
que acarretem avanços no que concerne às modalidades de discurso sobre, ao funcionamento 
do discurso humorístico e a uma compreensão ideológica no estudo do que se nomeia de 
tecnologia, pensada na relação entre sujeito, objetos e práticas histórico-sociais. 
 
Palavras-chave: Discurso; humor; sujeito; objeto; conexão. 
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ABSTRACT 

Affiliated to the theoretical and methodological apparatus of Discourse Analysis (PÊCHEUX, 
1969), this thesis aims at analyzing the functioning of historical determinations that constitute 
discourses on historical and social practices in contemporary times, crossed by the movement 
of connection. In order to do so, we take as materiality for analysis five videos of the group 
called Porta dos fundos, published at Youtube.com between the years 2014 and 2015. Through 
the observation of reading gestures produced by/in the humorous discourse, as a discourse 
about (MARIANI, 1998), crossed in their constitution by distinct places of meaning 
(ORLANDI, 2007 [1996]), which compose historical and social practices in contemporaneity, 
we comprehend the historical mode of significance of subjects and practices. In this manner, 
we can see an imbrication in the constitution of the historical forms of existence of our socio-
historical time, between subject, cellular phone and connection, in which the subject and/in 
their practices is meant in and from the movement of connection. In this contemporary historical 
constitution, the incompleteness of the rituals, marked by the heterogeneity of the historical and 
social practices that constitute them, is put in place in the heterogeneous reading produced by 
the discourse of humor. Based on the understandings obtained, we foster a discussion on the 
question of the ideological relation between subject, objects and what is called technology, 
which we propose to take as an ideological instance that directs practices, which works through 
its varied objects. Therefore, we discuss what a discursive analysis would have to say about the 
contemporary constitution of historical forms of existence linked to connection and about the 
objects that make it possible, among them the cellular telephone, the focus of our observation. 
Moreover, in the face of the task of thinking about the modes of existence of the subject and/in 
their practices in the contemporaneity through the reading(s) of humor, we intend to offer 
theoretical contributions that lead to developments in the modalities of discourse about, to the 
functioning of the discourse of humor, and to an ideological understanding in the study of what 
is called technology, considered in the relation between subject, objects and historical and social 
practices. 

Keywords: Discourse; humor; subject; object; connection. 
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APRESENTAÇÃO 

 
[...] Em dez anos de caminhada, noite e dia, por milhares de milhas, nunca encontrara outra 
pessoa andando, nunca, nem uma só vez. [...] Virou por uma rua secundária, fazendo a volta 
para casa. Estava a um quarteirão de seu destino, quando aquele carro solitário virou uma 
esquina, repentinamente, e acendeu um forte cone de luz branca sobre ele. Ficou em transe, 
não muito diferente de uma mariposa, atordoada pela iluminação, e então, atraído para ela. 
Uma voz metálica dirigiu-se a ele: 
-- “Fique parado. Fique onde está! Não se mova!” 
Ele parou. 
-- “Erga as mãos!” 
-- “Mas...”, ele falou. 
-- “Mãos para cima! Ou atiramos!” 
A polícia, claro, mais que coisa rara, incrível; numa cidade de três milhões, restava só um 
carro de polícia, não era isso? Já havia um ano, desde 2052, o ano das eleições, que a força 
policial havia sido cortada de três para um carro. O crime estava desaparecendo; não havia 
necessidade de polícia, exceto este carro solitário vagando e vagando pelas ruas desertas. 
-- “Seu nome?”, disse o carro, num chiado metálico. Ele não podia ver os guardas lá dentro, 
por causa da luz muito forte em seus olhos. 
-- “Leonard Mead”, respondeu. 
-- “Mais alto!” 
-- “Leonard Mead!” 
-- “Negócio, ou profissão?” 
-- “Acho que pode me chamar de escritor”. 
-- “Sem profissão”, disse o carro de polícia, como se falando sozinho. A luz mantinha-o 
transfixado como um espécime de museu, agulha espetada no meio do peito. 
-- “Pode-se dizer que sim”, afirmou o Sr. Mead. Havia anos que não escrevia. Não se vendiam 
mais livros e revistas. Tudo continuava como sempre nas casas-tumbas, à noite, ele pensou. 
Os túmulos, mal-iluminados pela luz da televisão, onde as pessoas sentavam-se como os 
mortos, as luzes cinzentas ou multicoloridas tocando suas faces, mas nunca de fato tocando 
a eles. 
-- “Sem profissão”, disse a voz de vitrola, chiando. – “Que está fazendo aqui fora?” 
-- “Andando”, disse Leonard Mead. 
-- “Andando!” 
-- “Só andando”, ele disse, simplesmente, mas seu rosto gelou. 
-- “Andando, só andando, andando?” 
-- “Sim, senhor.” 
-- “Andando para onde? Para que?” 
-- “Para tomar ar. Andando para ver.” 
-- “Seu endereço.” 
-- “Onze, Sul, rua Saint James.” 
-- “E há ar na sua casa; o senhor não tem um condicionador de ar, Sr. Mead?” 
-- “Sim.” 
-- “E tem uma tela para ver, na sua casa?” 
-- “Não” [...]1 
 

                                                
1 Trecho do conto “O Pedestre”, de Ray Bradbury, de 1951. Tradução disponível em: 
http://www.softaplic.com.br/~edesio/myself/hobbies/pedestre.html. Acesso em 22 de janeiro de 2017.  
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 O trecho acima é um recorte do conto O pedestre2, de Ray Bradbury, publicado em 

1951. Optamos por trazer um trecho deste conto na apresentação de nosso trabalho por 

constituir um dizer, uma produção de linguagem, sobre um funcionamento histórico-social que 

toca, em boa parte, as considerações produzidas por nós aqui: a presença das telas no cotidiano 

dos sujeitos.   

O conto foi classificado, se assim podemos dizer, no campo que se convencionou 

chamar de ficção científica. Nele, o autor, na exacerbação das práticas histórico-sociais, põe em 

questão uma forma de estar sujeito3 em sua época: o estar diante da tela. Essa forma de 

existência, no conto, figura como um amortecimento do sujeito diante de um mundo concreto 

ao seu redor. O personagem, Leonard Mead, engendra um estranhamento pela presença da tela 

no cotidiano dos sujeitos. Sujeitos que vivem nos “túmulos, mal-iluminados pela luz da 

televisão”. Um modo de estar no mundo que marca a existência de um morto (vivo). Uma dupla 

funcionalidade do sujeito. De dia, em uma parte da cidade - num trecho do conto não transcrito 

aqui - as ruas presenciavam uma “trovejante corrente de carros”, apontamento que marca a 

existência do sujeito fora de sua casa, organizado no ir e vir do mundo do trabalho e das 

responsabilidades fora de casa. À noite, restava o vazio, o silêncio, fora das casas, pois dentro 

era o momento da tela presente e dos sujeitos amortecidos, pelo menos no olhar de quem está 

de fora.   

O enunciado “as pessoas sentavam-se como os mortos” aponta a existência de um 

sujeito passivo diante da tela que o cativa, que o chama, que o prende e que o faz prescindir de 

uma existência longe da tela, ao menos à noite. Nesse período, os sujeitos se punham diante das 

“luzes cinzentas ou multicoloridas tocando suas faces, mas nunca de fato tocando a eles”. Não 

seria preciso dizer que o conto constitui um dizer, dentre muitos outros, sobre as práticas sócio-

históricas que se constituíram a partir da presença da tela da televisão no cotidiano dos sujeitos 

de sua época.  

                                                
2 Disponível em inglês em: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YnJld2VyZWR1Lm9yZ3xtci13ZWxsbWFufGd4OjM0N
TYxYmZlY2UxNTYzZGE.  
 
3 Vale ressaltar aqui o porquê de utilizarmos a expressão ‘estar sujeito’ e não ‘constituir-se sujeito’. Isso se dá pois 
queremos apontar o momento em que se dá uma tomada de posição, que poderia ser outra. Isto é, o sujeito, dentre 
as muitas posições-sujeito possíveis em nosso tempo sócio-histórico, toma posição. Essa tomada de posição, que 
não se dá sem os esquecimentos número 1 e número 2, tal como propõe Pêcheux (1997[1975]), indica um modo 
de estar, um modo de fazer. Ainda que configure uma faceta do constituir-se, aponta que é um modo pelo qual o 
sujeito pode funcionar, uma posição que pode ser tomada (ou não). O sujeito é sujeito. Ou seja, ele foi constituído 
sujeito. Mas funciona de maneiras diversas, os modos de estar no mundo são variados, heterogêneos. É isso que 
queremos apontar todas as vezes que nos valermos dessa expressão.  
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Seria possível, com efeito, diante de nossa afirmação, uma contestação: “Mas se trata 

apenas de ficção!” O fato, para nós, é que uma produção de linguagem não está desprendida da 

nossa experiência como sujeitos. Tomamos o texto em questão, portanto, como uma produção 

de linguagem, constituída na/pela história. O autor, que viveu no período de invenção, produção 

e popularização da televisão, escreve sobre o que se coloca diante de seus olhos. Ray Bradbury, 

ao falar sobre sua própria obra, afirmou que a "ficção científica é uma ótima maneira de fingir 

que você está falando do futuro quando na realidade está atacando o passado recente e o 

presente"4. De fato, a partir dessa declaração, não é possível negar que o autor fazia referência 

- ainda que pela exacerbação de seus efeitos, característica comum da ficção científica - à tela 

televisiva presente no cotidiano dos sujeitos.  

No conto, Leaonard Mead, é colocado como um estranho, como um sujeito fora do 

alcance da tela. Ao ser perguntado pelo carro de polícia se ele teria uma “tela para ver, na sua 

casa”, a reposta é negativa. Estava ali um sujeito estranho, feio, em desacordo com a massa que 

se assentava diante da tela. Ele queria andar fora de casa “para ver”. Esse ver, contudo, 

constitui-se na diferença, distingue-se do ver das telas. Duas instâncias estariam significadas 

aqui. A primeira, o ver nas televisões em casa. A segunda, o ver fora delas, no mundo concreto 

a sua volta, sem a tela como mediação. No conto, uma funciona na ausência da outra. O 

personagem, que sai para andar e ver, faz isso porque não tem a tela em sua casa. Ou, talvez, 

seja o contrário. 

Qual seria a ligação desse conto com o nosso trabalho? Os sujeitos diante das telas. No 

nosso caso específico, os sujeitos diante da tela do celular. Se no conto O pedestre os sujeitos 

se punham na frente da tela da televisão, em nosso tempo sócio-histórico os sujeitos se põem, 

em grande escala, diante da tela do celular. Sabemos que não só diante dessa tela, há tantas 

outras que funcionam no cotidiano. Elegemos, porém, o celular como foco de nossa observação 

por constituir, a nosso ver, a tela que mais se faz presente no cotidiano do sujeito na 

contemporaneidade. Em nosso tempo sócio-histórico, não se trata, como no conto, de sujeitos 

sentados como mortos, passivos, diante da tela que corre a despeito de sua prática particular. 

Não cremos que haja, não da mesma maneira, uma passividade dos sujeitos diante dessa tela. 

                                                
4  Matéria veiculada no portal G1, no dia 06/06/2012, disponível em: http://g1.globo.com/pop-
arte/noticia/2012/06/morre-o-escritor-de-ficcao-cientifica-ray-bradbury.html. Acesso em 22 de janeiro de 2017. 
Vale ressaltar aqui que não entraremos na questão literária se o texto literário tem ou não ligação com seu tempo. 
Para nós, a partir do modo como a Análise do Discurso entende ‘texto’, é possível tomar essa produção de 
linguagem como um modo de discursivização das práticas atravessado por uma memória discursiva na qual sujeito, 
prática histórico-social e objeto funcionam imbricados. 
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Há um funcionamento histórico-social, no qual a prática do sujeito está inserida, que buscamos 

compreender.  

Nossa pesquisa se propõe a perguntar se seria possível a tela, a do celular, apontar o 

surgimento de outras formas históricas de existência na contemporaneidade. Isto é, a presença 

material do celular no cotidiano dos sujeitos poderia produzir implicações para nossas formas 

de estar sujeito, para nossas práticas histórico-sociais, para os rituais contemporâneos? 

Agimos assim, pois os eventos históricos - dentre eles as invenções dos mais variados 

objetos, como o celular - não estão, desde sempre, presos, estanques, em uma gama de dizeres 

que os determinam. Os objetos permanecem - diríamos circulando - vagando pela memória, 

prontos para se tornarem outros objetos, objetos de novos/outros dizeres. Nesse funcionamento 

os objetos no mundo recebem sentidos (possíveis) que um dado período sócio-histórico pode 

produzir. Seja na arte, na filosofia, na ciência ou no senso comum, não há clausura possível 

para os objetos, para as palavras. Elas circulam e produzem seus efeitos. Dessa forma, assim 

como a televisão se tornou objeto de falares sobre, dentre eles o conto O pedestre, o celular – 

para nós, a tela primordial de nosso tempo sócio-histórico - também se tornou objetos de 

dizeres, que, de distintas maneiras, configuram sua significação em nosso tempo, bem como a 

do sujeito e(em) suas práticas.  

Arendt (2014[1958]), afirma que “não são as ideias, mas eventos que mudam o mundo”. 

(ARENDT, 2014[1958], p.338). O advento da televisão no Brasil, a tela em questão no conto 

acima, como um acontecimento, foi escopo do trabalho de Dela-Silva (2008). Trabalho que, em 

grande medida, se constitui como inspiração de nossa pesquisa. A autora aponta que o 

acontecimento televisão se tornou acontecimento (discursivo) no Brasil mesmo antes do início 

das transmissões. Isto é, o acontecimento já se fazia presente no Brasil antes dos objetos 

concretos, as televisões. Afirma “o acontecimento discursivo não coincide com o início das 

transmissões televisivas no Brasil, o que ocorre oficialmente em setembro de 1950, após as 

realizações de transmissões esporádicas para teste dos equipamentos”. (DELLA-SILVA, 2008, 

p. 44).  

Tal consideração aponta que, no campo da linguagem, há uma existência, mais ou 

menos independente, dos objetos concretos em si. Existência que se dá a ver nos discursos 

produzidos sobre os eventos (ou inventos) históricos, para nos valer das palavras de Arendt 

(2014[1958]). Dela-Silva (2008) se ocupa de pensar a televisão no Brasil como um 

acontecimento que se dá no discurso, no qual se estabelece sua significação. Para tal se pauta 

no discurso da mídia.  
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No nosso caso, pensamos a presença da tela no cotidiano, na significação das práticas 

sócio-históricas contemporâneas, a partir do discurso do humor e seu modo peculiar de enunciar 

o ordinário do sentido.  Assim como em O pedestre, um conto de ficção científica, comparecem 

efeitos de sentidos para a presença da tela televisiva no cotidiano dos sujeitos em sua época, no 

discurso humorístico contemporâneo comparecem efeitos de sentidos para a presença do celular 

nas práticas histórico-sociais da contemporaneidade. 

Desse modo, coube-nos produzir uma leitura que levasse em conta: 

1 – As práticas histórico-sociais (constitutivas dos rituais contemporâneos) como 

discurso. Isto é, produtoras de sentidos; 

2 – O celular como objeto ideológico;  

3 – Uma imbricação entre sujeito, práticas histórico-sociais e conexão; 

4 – Um olhar pela tela.  

Dissemos um olhar pela tela em virtude de entendermos que os sentidos produzidos 

para o celular em nosso material de análise apontam um para-além tela. A tela em si não 

constitui um objeto do olhar, mas um caminho pelo qual outra instância pode estar visível. Esta 

instância nomeamos de conexão, consequência do advento da internet. Sujeito, celular e 

conexão, dessa maneira, estão imbricados na leitura produzida aqui. Chamaremos, portanto, de 

movimento de conexão esse funcionamento contemporâneo que imbrica sujeito, objetos 

tecnológicos e práticas histórico-sociais na direção de produzir um sujeito da conexão, um 

sujeito que funciona online, no campo estrito da internet. Dissemos movimento porque afeta 

não só o que se pode chamar de vida online, vida na conexão, mas também a vida fora da 

conexão, fazendo com que o sujeito ocupe distintas posições. Não nos valemos do termo 

‘virtual’, pois pode ser entendido, também, como a presença de sentidos não ditos em um dado 

enunciado, bem como como confundir-se com um certo funcionamento da noção de imaginário. 

Dir-se-ia, nessa perspectiva, um leitor virtual, etc. Optamos não nos valer, também, da 

expressão discurso digital ou numérico, por não compreendemos que seja das máquinas e dos 

algorítimos, especificamente, que estamos tratando. Tratamos do movimento do sujeito (e dos 

sentidos).  

Desse modo, em nosso primeiro capítulo nos ocupamos de compreender como o humor, 

enquanto funcionamento discursivo, pode produzir uma leitura para nossa questão, 

configurando um modo de leitura específico no tocante aos rituais contemporâneos, nos quais 

figuram o celular. Leitura essa que põe em cena a contradição histórica. Para isso foi preciso 

empreender uma abordagem sobre a instância nomeada de tecnologia, bem como para os 

objetos de sua prática, situando-os no campo no qual precisam ser pensados: no ideológico.  
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No capítulo dois, nosso foco foi buscar compreender o sujeito, sua relação com o 

inconsciente, no que tange à questão dos objetos, e com a ideologia, no que toca a questão das 

práticas sócio-históricas nas quais os objetos figuram e (se) significam. Unimos sujeito e objeto 

nesse caminho de reflexão. Com isso, tomamos as práticas sócio-históricas como discurso, isto 

é, como produtoras de sentidos, para buscar compreender, tanto os processos de produção de 

sentido para o sujeito, como para o objeto celular, bem como para as próprias práticas nas quais 

se inscrevem sujeito e celular. Sentidos que serão vistos na leitura produzida pelo modo de 

enunciar do humor.  

Em nosso terceiro capítulo nos lançamos às análises de nosso corpus5, que se constitui 

de sequências discursivas6 recortadas de cinco vídeos de humor, produzidos pelo grupo que se 

autonomeia de Porta dos fundos. No quarto, e último capítulo, apresentamos nossos resultados 

de pesquisa, bem como produzimos questionamentos a serem ainda objeto de estudo posterior 

no que tange à imbricação sujeito, tela e conexão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
5 Nosso corpus, bem como os recortes produzidos, encontran-se descritos no capítulo três.  
6 As noções teóricas estão apresentadas no corpo do trabalho. Optamos não colocá-las na apresentação.  
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1 DE ONDE PARTIMOS: CONSIDERAÇÕES SOBRE RITUAIS NA 

CONTEMPORANEIDADE 

“Uma pessoa chega a um velório e inicia uma conversa: 
— Qual é a senha do wifi?  

…vem a resposta: 
— Respeita o defunto!!! 

Ao que replica: 
— Tudo junto?”  

Anônimo 
 

   Orlandi (2007[1990]) afirma: “o dizer (presentificado) se sustenta na memória 

(ausência) discursiva”. (ORLANDI, 2007[1990], p.83) O dizer é uma relação entre presença e 

ausência. Na perspectiva de leitura empreendida neste trabalho, possibilitada pelo aparato 

teórico-metodológico da Análise do Discurso pecheutiana, não é possível tomar as palavras 

somente pelo que elas aparentam dizer. Todo dito traz consigo outros ditos, e esquecidos em 

outras regiões da memória, que, de modo semelhante ao dizer presentificado, corroboram para 

uma dada produção de sentidos em um fato de linguagem. Pelo seu oposto, pela contradição, 

pelo mesmo ou pelo diferente, o dizer se inscreve em redes de sentido nas quais funciona.  

   Se há algo ali, nas palavras - em uma imagem, em um vídeo, ou em qualquer 

materialidade de linguagem - que remete a uma ausência-presente, há, dessa forma, uma relação 

estabelecida para além do que um dado texto, um dado objeto simbólico - no caso específico 

acima, uma piadinha cotidiana -  poderia supor dizer. “Há silêncio nas palavras”, afirma Orlandi 

(2007[1992], p.12).  

   Isso porque o silêncio, na perspectiva discursiva - a qual postula que as palavras são 

sempre discursos, em sua relação com o sentido -  é fundante, isto é, ele há. Existe entre as 

palavras, as constitui, indica que o sentido pode ser outro, que não se pode tudo dizer. 

Compreender que o sentido se produz nas relações histórico-sociais e não está dado a priori 

constitui procedimento fundamental no modo de trabalho proposto pela Análise do Discurso. 

Nessa concepção, o silêncio é fundante, pois confere, segundo a mesma autora, movimento nos 

sentidos, produzindo uma relação incerta entre mudança e permanência em uma dada produção 

discursiva.   

   Relação incerta, mas não desprendida de direcionamento ideológico. No jogo discursivo 

que o silêncio sustenta materializam-se implicações ideológicas nas formas de significação das 

palavras-discurso. Há um funcionamento de controle dos sentidos, uma política do silêncio, 

para nos valermos da expressão da autora. Isto é, ao dizermos x, não dizemos y. 

Necessariamente, algo se apaga no dito. “Para dizer é preciso não-dizer”. (ORLANDI, 
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2007[1992], p.24). Tal funcionamento do silêncio é nomeado pela autora como constitutivo. 

Uma palavra apaga, necessariamente, outras possíveis, não ditas, mas constitutivas do sentido 

que pode ser produzido. Há ainda dizeres que não podem (nem devem) ser presentificados em 

determinados enunciados - por força de regimes de controle social dos sentidos - tendo em vista 

a conjuntura na qual são produzidos, o que está intrinsecamente ligado ao que pode e deve ser 

dito nos espaços histórico-sociais (possíveis e autorizados) de enunciação (silêncio local). O 

que não implica dizer que os outros sentidos não vistos, não ditos, não lidos, em uma dada 

produção de linguagem não estejam ali, mesmo que pela ausência, produzindo seus efeitos. 

Estar no silêncio, desse modo, não corresponde a estar fora do sentido. Antes, aponta um modo 

singular de habitar o sentido. “Há sentido no silêncio”. (ORLANDI, 2007[1992], p.12).   

   Tal caminho de reflexão encontra seu fundamento nesta pesquisa por entendermos que 

esse funcionamento do silêncio constitui, de maneira singular, a materialidade com a qual 

trabalharemos: vídeos de humor que trazem a presença do celular, enquanto atravessamento, 

nas relações sociais cotidianas. Isto é, o humor, tomado enquanto discurso, ponto sobre o qual 

retornaremos, tem um modo singular de estar no silêncio. Dito de outro modo, o dizer 

humorístico faz um convite, em seu modo de produzir sentido, “a força corrosiva do silêncio 

que faz significar em outros lugares o que não ‘vinga’ em um lugar determinado.” (ORLANDI, 

2007[1992], p.13).  

   É preciso salientar aqui que o que chamamos de humor, de funcionamento discursivo 

do humor, já é resultado de um trabalho de pesquisa e análise realizado por nós em nossa 

dissertação de mestrado, (COSTA, 2011). Em síntese, fizemos uma diferenciação entre o riso, 

o efeito cômico e o humor. Freud (1927) afirma que “o humor não é resignado, mas rebelde”. 

(FREUD, 1927, p.100). O autor, ao buscar compreender as formas de comicidade, produtoras 

de riso, faz distinção entre os chistes, o efeito cômico e o humor. Ao primeiro – os chistes – 

atribui um estatuto de formação inconsciente, assim como os sonhos e atos falhos.  Sobre o 

efeito cômico afirma que “aparece, em primeira instância, [...] derivado das relações sociais 

humanas”. (FREUD, 1905, p.123).  Ao passo que o humor possui duas características: “a 

rejeição das reivindicações da realidade e a efetivação do princípio de prazer.” (FREUD, 1927, 

p.100).  

 Ao estudar os chistes em termos de sua estrutura, há uma desarticulação deste e do efeito 

cômico para apontar a sua relação com a estrutura onírica.  O autor afirma que os chistes, assim 

como os sonhos, deixam ver algo de recalcado, algo que não está acessível ao sujeito, algo de 

ordem inconsciente. Essas duas formações do inconsciente – os sonhos e os chistes – 
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compartilham sensações de absurdos, estranhezas e contradição, que nossa consciência nos 

indica com a finalidade de censurar o recalcado que busca satisfação.   

 Contudo, Freud (1905) considera os chistes, para além de sua relação com o 

inconsciente, como uma das espécies de cômico.  O autor afirma que o desconcerto - o non-

sens que aparece na brevidade do chiste - é o responsável pelo efeito cômico gerado no ouvinte. 

O chiste ocorre no momento em que se dá um estranhamento de sentidos, de ordem 

inconsciente.  No momento em que se faz o chiste, ocorre o non-sens. Entretanto, faz sentido 

outro dando a ver algo recalcado.  O efeito cômico se daria, então, pela produção de efeitos de 

sentido que o chiste possibilitaria na brevidade mesma de sua realização.  Cabe uma ressalva 

para dizer que esses efeitos de sentido não são os mesmos que a Análise do Discurso traz como 

conceito, mas sim algo que tem relação com a ordem inconsciente. Deste modo, afirma o autor, 

“os chistes é a contribuição feita ao cômico pelo domínio do inconsciente”. (FREUD, 1905, 

p.136). O riso aparece, no pensamento do autor, como produto do efeito de comicidade. Freud 

(1905) afirma que “o cômico aparece, em primeira instância, como uma involuntária 

descoberta, derivada das relações sociais”. (FREUD, 1905, p.123). Portanto, guarda sua relação 

com a história. 

 O cômico, portanto, está ligado ao social, de modo que o autor afirma que há casos em 

que o cômico parece “inteiramente dependente das circunstâncias e do ponto de vista do 

observador”. (FREUD, 1905, p.143). O autor ainda afirma que o cômico se baseia no contraste 

entre ideias, que vem pelo desapontamento de uma expectativa.   

 O humor, por sua vez, é colocado pelo autor como uma espécie do cômico. Afirma: “o 

humor é um meio de obter prazer apesar dos afetos dolorosos que interferem com ele; atua 

como um substituto para a geração desses afetos, coloca-se no lugar deles.” (FREUD, 1905, 

p.150).  É poder fazer algo bom com o sofrimento - com os afetos dolorosos - transformando-

o em um meio de se obter prazer. Em outras palavras, seria fazer metáfora, delizar.  Um dos 

exemplos trazidos pelo autor é de um homem, que ao ser levado para a execução pede um lenço 

para cobrir a garganta com o objetivo de não pegar um resfriado. Há uma transformação de 

afeto (e de sentido, ainda que somente para aquele sujeito). Onde se esperaria dor (numa leitura 

possível, legitimada historicamente para essa situação, uma pessoa caminhando para a morte) 

a própria pessoa que sofre o afeto doloroso produz prazer humorístico. Este fato pode ser 

compartilhado ou não.  

 Dissemos acima que, segundo o pensamento freudiano, o humor não é resignado, mas 

rebelde. A rebeldia de que fala o autor se mostra no fato da não aceitação do sujeito com uma 

leitura empreendida pelo social. Aí reside, para nós, o caráter fundamental de nossa abordagem 
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e a base do que chamamos nesse trabalho de efeito humorístico: o humor joga com os sentidos, 

brinca com as possíveis leituras para um objeto de discurso.  

   O humor, portanto, guarda uma relação com o sujeito, com suas dores, bem como com 

o sentido, uma vez que funciona, segundo nossa leitura do pensamento freudiano, valendo-se 

do efeito metafórico para dar a ver outros modos (possíveis) de significação. Guarda, portanto, 

seu caráter histórico, discursivo.7 É nessa perspectiva que compreendemos o efeito humorístico. 

Tal procedimento nos afasta de uma interpretação pautada no senso comum, pela qual se afirma 

que aquilo que produz riso é chamado de humor. Para nós não se trata disso.  

   No tocante ao tempo sócio-histórico, base do recorte para nossa observação, a 

contemporaneidade, cabe uma ressalva. Salientamos que o uso dos termos ‘contemporâneo’ e 

‘contemporaneidade’ constituem uma abordagem na direção do que Agamben (2009) postula.  

O autor, ao falar do “tempo” do seminário que ministrava, afirma: “no curso do seminário 

deveremos ler textos cujos autores [...] distam muitos séculos e outros que são mais recentes ou 

recentíssimos; mas, em todo caso, essencial é que consigamos ser de alguma maneira 

contemporâneos desses textos”. (AGAMBEM, 2009, p.57). A afirmação que o tempo do 

seminário seria a “contemporaneidade” (idem) pode produzir uma ideia errônea de que se trata 

apenas de pensar o próprio tempo,  apenas como existência simultânea. O autor busca esteio 

em Nietzsche para postular que “a contemporaneidade [...] é uma relação singular com o próprio 

tempo”. (AGAMBEN, 2009, p.59). 

   Havia em Nietzsche, segundo Agamben (2009), uma noção de atualidade, uma relação 

com o tempo presente, que comportava uma “desconexão e uma dissociação”. (AGAMBEN, 

2009, p.58). Nesse sentido, há uma não-coincidência entre sujeito e seu tempo. Isso não quer 

dizer que o “contemporâneo seja aquele que vive em outro tempo, um nostálgico...” (ididem, p. 

59). Afirma o autor que “um homem inteligente pode odiar o seu tempo, mas sabe, em todo 

caso, que lhe pertence irrevogavelmente, sabe que não pode fugir ao seu tempo”. (AGAMBEN, 

2009, p. 59).  

   Desse modo, o que o autor chama de contemporâneo não está posto em relação ao tempo 

cronológico. A instância que permite ser ou não contemporâneo reside na possibilidade de saber 

ver uma certa obscuridade, produzir um distanciamento do tempo presente para, só então, poder 

pensá-lo criticamente. “O contemporâneo não é [...] aquele que, percebendo o escuro do 

presente, nele apreende a resoluta luz”. (AGAMBEN, 2009, p. 72). Não se trata, portanto, de 

                                                
7 Para uma leitura mais aprofundada da questão do humor e do caminho que traçamos, recomendamos a leitura do 
texto de nossa dissertação, disponível em: http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/23/TDE-2011-08-
01T135200Z-3034/Publico/Marcos%20Costa-Dissert-texto.pdf.  
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uma capacidade superior de poucos que seriam, por si mesmos, capazes de ver a verdade, como 

se ela existisse. O autor aponta que o contemporâneo é aquele que, “dividindo e interpolando o 

tempo, está à altura de transformá-lo e de colocá-lo em relação com os outros tempos, de nele 

ler de modo inédito a história”. (idem). Não estamos, aqui, exatamente na mesma esteira do 

autor.  

   Não se trata especificamente de uma transformação possível ou de uma característica 

específica do sujeito que o faria compreender de modo inequívoco o seu próprio tempo. Antes, 

trata-se de relacioná-lo com a história e dar a ver que nossas práticas, as que chamamos de 

contemporâneas, não surgiram hoje, não se constituíram pela graça do céu, não são fruto do 

acaso. Há uma memória inscrita em nossas práticas cotidianas que demanda, daquele que visa 

compreender um pouco melhor sujeito e práticas de seu próprio tempo, um olhar responsável, 

comprometido com a história dos sentidos que ali se inscreve, dissimulada pelo efeito de 

evidência próprio da naturalização do tempo presente para quem nele vive. Em última instância, 

ao usarmos o termo ‘contemporaneidade’ fazemos referência a essa tomada de posição diante 

das filiações históricas que determinam nossa conjuntura. Trata-se de um distanciamento 

permitido e produzido pela teoria.  

   Desse modo, é possível afirmar que as relações sociais são afetadas pela história de 

sentidos da presença material dos objetos - que agora também permite o lugar do celular e do 

que ele, enquanto presença material, convoca para o campo da significação das práticas 

histórico-sociais contemporâneas. As práticas, por sua vez, se constituem numa imbricação 

entre sujeito e objetos, dando corpo significativo à configuração ritualística contemporânea. Em 

última instância, importa-nos compreender as formas históricas de existência (possíveis) na 

contemporaneidade, tomando como foco de observação a relação do sujeito com um objeto 

específico: o celular.  

   Entendemos que o celular, tomado nessa perspectiva discursiva, dá a ver campos de 

sentidos para as práticas histórico-sociais contemporâneas, para os sujeitos dessas práticas, bem 

como possibilita uma reflexão sobre as formas de existência legitimadas em nosso tempo sócio-

histórico.  Isto é, a vida cotidiana, em seus rituais, próprios da homogeneidade (ilusória) 

produzida pelo funcionamento ideológico, está significada nessa relação sujeito/objeto/prática 

histórico-social na qual se inscreve. Sobre esse ponto retornaremos adiante.  

   Nessa perspectiva, é preciso dizer que as palavras e expressões da piadinha trazida 

acima - para a qual propomos uma leitura discursiva com o objetivo de introduzir nossa questão 

- velório, defunto, conversa, senha, wifi, tudo junto, devem ser tomadas levando em conta esse 

funcionamento de linguagem que as constitui. Propor uma leitura não afetada pelo ideal do 
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sentido uno é a tarefa do analista do discurso, que pressupõe, sempre, a possibilidade do sentido 

outro. Possibilidade esta bem acolhida pelo jogo discursivo que o humor põe em cena. Vale 

ressaltar que nosso gesto de pesquisa visa à compreensão das formas de existência possíveis na 

contemporaneidade, considerando-as na relação intrínseca entre sujeito, objeto e prática 

histórico-social, relação que, para nós, constitui a base ideológica dos processos de significação 

dos rituais. Nesse processo, a memória vem dar a ver suas possibilidades.  

   Isto porque há memória nas palavras, pela qual campos de sentidos são postos em 

relação na trama do dizer de modo a produzir as significações possíveis de um enunciado em 

uma dada conjuntura sócio-histórica. Isto porque, no funcionamento de linguagem, há 

contradições, equívocos, deslizamentos, oposições, repetições e distanciamentos, uma série de 

relações que se estabelece a despeito do sujeito que as pronuncia. Relações essas que devem 

ser postas em causa no modo de leitura proposto pela disciplina que fundamenta esta pesquisa.  

   Propomos, assim, uma leitura discursiva da piadinha acima, para que, através desse 

gesto, possamos explicitar qual será o escopo de nosso trabalho. Optamos por chamar de 

piadinha, esse diminutivo com carga semântica pejorativa, para dar a ver o caráter que constitui, 

a nosso ver, a produção discursiva humorística. De certo modo, o humor se torna indesejável 

em lugares determinados de produção de discurso. Ao menos um certo tipo de humor. Dito 

discursivamente, os efeitos de sentido produzidos pelo humor, por apresentarem o múltiplo, o 

instável, a incerteza, por trazerem consigo o deslizar das significações, remetem a uma 

instabilidade que vai contra a “necessidade universal de um mundo semanticamente normal, 

isto é, normatizado”. (PÊCHEUX, 2006[1983], p.34) Dessa maneira, o efeito ideológico 

elementar da evidência, o qual permite que “cada ‘sujeito’ saiba e veja que as coisas são 

realmente assim”, tal como nos afirma Pêcheux (1997[1975], p.224, grifo nosso), fica abalado 

pela corrosão do sentido produzida pelo humor, pela desestabilização do sentido uno, pelo 

desalojar das certezas do sujeito. 

   A nomeação piadinha também aponta, para nós, um funcionamento que nos importa 

compreender: o modo de circulação de determinados sentidos. Ora, os sentidos não circulam, 

como já citamos, livremente. Há um funcionamento que determina o que pode e deve ser dito 

nos lugares determinados. Nessa perspectiva, uma piadinha se constitui em uma via de escape 

para o sentido apagado, uma possibilidade de visibilidade, um recurso. Se em dados lugares de 

produção de discurso só haveria espaço para os sentidos do discurso hegemônico, na piadinha 

caberia a resistência, o apagado, o não-legitimado, o estranho. O humor, para nós, vem 

funcionar discursivamente trazendo à tona sentidos presentes na memória de uma época. 

Contudo, sentidos que não estão legitimados como hegemônicos. Tal funcionamento nos 
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impele a afirmar que o discurso dominante de uma dada época nunca é o do humor. Segundo 

Orlandi (2006[1983]), “o que existe é um sentido dominante que se institucionaliza como 

produto da história: o ‘literal’”. (ORLANDI, 2006[1983], p.144). Assim, o humor não poderia 

nunca ocupar tal posição, uma vez que a polissemia é constitutiva de seu processo enunciativo, 

o qual se mostra sensível às diversas (e por vezes contraditórias) regiões de sentidos que estão 

inscritas na memória.   

   O termo ‘piadinha’ vem trazer esse caráter corrosivo do humor, de certo modo 

indesejável. Se tomarmos como funcionamento dominante uma “imperiosa necessidade de 

homogeneidade lógica” (PÊCHEUX, 2006[1983]. p. 33), ele vem dar visibilidade às fissuras 

nos sentidos. Desse modo o saber e o ver, para nos valermos dos termos pecheutianos, do sujeito 

ficam abalados no que tange às suas certezas subjetivo-ideológicas. Seria possível dizer que o 

modo de leitura proposto pelo humor - no caso particular do que buscamos compreender, as 

práticas cotidianas atravessadas e significadas pelos efeitos de sentidos da presença do celular 

- lida com o não-contingente, com o que transborda, com o indesejável. Por considerar a 

heterogeneidade constitutiva do discurso em sua produção de sentidos, o humor abala a 

necessidade de homogeneidade lógica, dando visibilidade ao "caráter oscilante e paradoxal do 

registro do ordinário do sentido” (PÊCHEUX, 2006[1983], p. 52, grifo nosso). Pode-se, pois, 

desse modo, compreender nossa opção de chamarmos piadinha a produção discursiva 

selecionada para apresentar nossa questão.  

   É nesse registro do ordinário do sentido que o humor vem produzir um corte nos 

sentidos, dando a ver as fendas pelas quais o sentido escorre, infiltra, desaloja, se esparrama.  A 

piadinha, que tem seu modo de circulação restrito a conversas corriqueiras, cotidianas, aos 

guetos e ruelas, aos espaços histórico-sociais de entremeio, infiltra-se no processo discursivo 

produzido pelos modos dominantes de produção de sentido para dali extrair sua eficácia, para 

apresentar sua rebeldia ao sentido uno, sua inconformabilidade semântica.  Isto é, a piadinha 

não toma a forma do sentido dominante, ela o confronta, abrindo espaço para os sentidos não 

vistos na produção dominante.  

   De antemão, é preciso dizer que o modo de leitura que a Análise do Discurso propõe 

está pautado na desconstrução do tecido de evidências que se instaura no momento mesmo da 

instalação de uma (e não outra) interpretação. O ponto fundante desse procedimento de leitura 

reside no entendimento de que “não há ‘fato’ ou ‘evento’ histórico que não faça sentido, que 

não peça interpretação, que não reclame que lhe achemos causas e consequências”. (HENRY, 

1984, p. 47, grifo nosso). Isso porque “tanto o sujeito quanto os sentidos são determinados 

histórica e ideologicamente”. (ORLANDI, 2006, p.08). 
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   Desse modo, não nos propomos a fazer uma leitura, como se possível fosse depreender 

o sentido contido ali. Diferentemente, descreveremos montagens discursivas que apontam 

processos distintos de produção de sentido para um gesto, muito presente na atualidade, que 

buscamos compreender: o gesto de tomar o celular nas mãos e colocá-lo diante dos olhos. Gesto 

que chamarei, doravante: um olhar pela tela. 

   Desse modo, nossa pesquisa se aloja, especificamente, na necessidade de pensar os 

efeitos de sentido para a presença do celular - e do estar conectado, ponto que nos surgiu como 

imbricação incontornável na significação do celular na contemporaneidade - nas práticas 

cotidianas. Isto é, quais efeitos de sentido para as práticas cotidianas, para os rituais discursivos 

do dia a dia, podem ser depreendidos, tomando como objeto de análise o modo de leitura 

empreendido pelo humor para essas relações cotidianas afetadas pela presença material do 

celular. Que implicações tal presença pode produzir para a significação das formas históricas 

de existência na contemporaneidade? Estaríamos vivendo um tempo sócio-histórico no qual os 

rituais estão significados, de algum modo, pela presença de dispositivos de conexão, dentre os 

quais o celular vem ocupar um lugar?  

   Com efeito, objetivamos investigar se é possível afirmar que a conexão, elemento 

imbricado na significação do celular na contemporaneidade, funciona como fundamento 

ideológico de uma reorganização do conjunto de práticas histórico-sociais contemporâneas. 

Tomamos o celular em nossa investigação por conceber que, de muitas maneiras, ele 

materializa a possibilidade de conexão do sujeito nos mais diversos espaços histórico-sociais, 

nas mais diversas relações sociais, nas quais o sujeito vem tomar posição dentro de um conjunto 

de práticas legitimadas em nosso tempo sócio-histórico.  Se possível for realizar tal afirmação, 

a de que a conexão, dada a ver na significação do celular e do sujeito na contemporaneidade, 

funciona na reorganização de um conjunto de práticas discursivas contemporâneas, quais 

seriam seus efeitos de sentido? Isto é, que posições-sujeito, que possibilidades de tomadas de 

posição são produzidas nessa conjuntura se levarmos em conta essa presença material do celular 

nas relações sociais cotidianas? Que novas/outras formas de estar sujeito seriam legitimadas 

nesse funcionamento? 

   Um outro procedimento, adjacente ao já proposto acima, reside na investigação dos 

efeitos de sentido produzidos pelo discurso humorístico no que tange à significação do sujeito 

na contemporaneidade. Que sujeito está significado na produção discursiva do humor? E o que 

desse sujeito pode ser tomado no bojo de compreensão das formas de existência na 

contemporaneidade? Como o humor produz sentidos para a tensão, própria de seu 

funcionamento discursivo, entre os muitos sentidos produzidos diante das diversas urgências 
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de significação para as práticas histórico-sociais na contemporaneidade, afetadas pela presença 

material do celular?   

   Nesse ponto, a noção de tecnologia, sobre a qual nos debruçaremos mais detidamente a 

frente, parece impor uma produção discursiva de uma multiplicidade de pequenos campos de 

sentido para legitimação de seus objetos na prática cotidiana, de modo a produzir o efeito de 

necessidade tão caro a sua presença nos mais variados campos da vida social. Importa-nos 

compreender tais questões pelo modo de leitura empreendido pelo humor para as relações 

sociais. Passemos a apresentação do caminho de formulação do que propomos aqui.  

   A constituição discursiva da piadinha se pauta num entrecruzamento de filiações de 

sentido, presentes na memória discursiva, entendida como   
aquilo que, em face de um texto que surge como acontecimento a ler, vem 
restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, 
elementos citados e relatados, discursos transversos, etc.) de que sua leitura 
necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível. (PÊCHEUX, 
2007[1999], p. 52, grifo nosso) 
 

O acontecimento a ler que tomamos como fundante em nosso trabalho é o gesto que se apresenta 

na constituição de um olhar pela tela, o tomar o celular nas mãos e colocá-lo diante dos olhos. 

A materialidade, cujo modo de leitura desse ato simbólico nos interessa compreender, constitui-

se de vídeos de humor que trazem a presença material do celular enquanto atravessamento na 

vida cotidiana do sujeito. Sobre as bases dessa opção retornaremos à frente. 

   É no entrecruzamento de ditos pré-construídos, discursos-transversos, elementos 

citados e relatados, que se coloca em cena, na enunciação humorística em questão (a piadinha, 

precursora em nosso gesto teórico-analítico, e responsável pela opção feita no que tange ao 

corpus) o confronto (de sentidos) que nos interessa. As relações de legibilidade de tal fato de 

linguagem se instauram nas condições de leitura nas quais é produzido. Isto é, a piadinha faz 

sentido hoje e buscamos compreender o que ela dá a ver sobre um funcionamento do 

movimento de conexão materializado em dispositivos eletrônicos, produzindo efeitos de 

sentido para os rituais na contemporaneidade, significando sujeito e suas práticas.  

    O texto que surge como um acontecimento a ler, o fato de linguagem que se apresenta 

aqui na piadinha, se coloca num lugar de leitura do qual não se pode prescindir as diversas 

histórias dos sentidos que ali estão inscritas, pela presença ou pela ausência, pelo 

entrecruzamento, etc. A questão é “saber onde residem esse famosos implícitos, que estão 

‘ausentes por sua presença’”. (PÊCHEUX, 2007[1999], p. 52). É nesse funcionamento que se 

constitui a noção de discurso como efeitos de sentido. Efeitos resultados de filiações, as quais 

são organizadas, pelo trabalho social de organização das leituras (desejáveis, possíveis, 
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autorizadas, etc.), em redes de sentido num dado estado de sociedade. (PÊCHEUX, 2010[1990], 

p.81) 

   ‘Velório’ e ‘defunto’, portanto, são palavras que se constituem nesse funcionamento 

discursivo que as atravessa. Elas trazem consigo sentidos de sofrimento, de dor, de contrição, 

de reflexão e, de alguma maneira, de silêncio, no sentido de ausência de som/ruído. Um ritual 

é trazido à cena no momento mesmo da presentificação dessas palavras. Elas trazem consigo 

campos de sentidos que giram em torno do perder, do separar-se, do estar sozinho, do adeus, 

do não-mais-visto. Campos semânticos que vão ser colocados em confronto quando postos em 

relação à palavra ‘conversa’. Dissemos confronto porque há uma memória inscrita nas palavras 

‘velório’ e ‘defunto’ que traz à tona um tipo determinado de conversa, que na relação com 

outros campos de sentidos convocados à enunciação humorística, nos quais a palavra ‘conversa’ 

pode funcionar na atualidade, poderá deslocar sentidos.  

   A memória inscrita na palavra ‘conversa’, numa relação com os campos de sentidos 

convocados pela palavra ‘velório’, gira em torno de conversas familiares, palavras de consolo, 

lembranças de momentos memoráveis de convívio, geralmente agradáveis - boas lembranças -

, de projeções para o tempo do não-será-mais-visto, conversas entrecortadas por lágrimas, 

abraços e reaparições, assinaturas e autorizações burocráticas, planejamento de palavras a 

serem ditas no momento-fim, instante que confere ao adeus o caráter de não-sentido da perda, 

etc.  

   A cena marca uma inscrição dos sujeitos - e dos sentidos - nesse contexto estrito de 

funcionamento. Um velório, no qual os enquadres das práticas dos sujeitos podem ser 

mensurados com base num acordo, uma espécie de consenso prévio pelo qual se pode 

compreender o que é ou como funciona um velório em um dado período sócio-histórico. 

Referimo-nos aqui ao conceito de pré-construído. Uma instância que produz um caráter de 

normatividade que confere aos sujeitos uma certa estrutura de práticas discursivas, suporte do 

que se deve ou não fazer nesse espaço de sentidos, no ritual chamado velório. 

   Tomar o velório como um ritual em que se materializa uma discursividade (dentre as 

possíveis em uma dada conjuntura) consiste em compreender que ele é determinado pelo 

período sócio-histórico no qual se inscreve. Nele estão inscritas não apenas os sentidos de vida 

e morte, como também as crenças, efeito das religiões que coexistem em uma sociedade, 

sentidos legitimados socialmente para o que vem a ser uma boa morte, uma morte ruim, etc. 

Dessa maneira, como em todo ritual discursivo, nele se inscreve seu caráter ideológico. Os 

sujeitos e suas práticas são constituídos em redes de sentidos nas quais funcionam e das quais 

não se pode excluir a possibilidade do equívoco. Pêcheux (1997[1975]) afirma que “apreender 
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até seu limite máximo a interpelação ideológica como ritual supõe reconhecer que não há ritual 

sem falhas.” (PÊCHEUX, 1997[1975], p.300-301)  

   O caráter de incompletude dos rituais dá a ver a possibilidade da falha, que lhe é 

constitutiva. Desse modo, não é possível pensar numa configuração ritualística homogênea.  A 

falha é constitutiva. O que implica dizer que a noção de falha, apresentada pelo mestre francês, 

não nos permite afirmar que há um antes, sobre o qual a falha viria recair. Desse modo, ritual, 

a partir do autor, deve ser entendido num batimento entre permanência e mudança, no qual as 

práticas histórico-sociais que o constituem deixam ver o caráter de heterogeneidade e de 

incompletude que nele se apresentam. 

   A normatização, esse efeito de mundo normatizado do qual nos fala Pêcheux 

(1997[1975]), produto do ideológico que inculca sentidos - nos e pelos sujeitos -, confere a um 

dado conjunto de práticas histórico-sociais seu caráter de ritual a ser seguido, mantido, 

transmitido(?). Tal funcionamento produz, no mesmo movimento em que se instalam as 

adequações, também, as inadequações. É aceitável dizer que toda normatização implica em 

sanções, produzidas para assegurar o bom andamento do ritual tal como concebido e aceito 

(legitimado) no âmbito social no qual se inscreve (e é possível).   

   Uma importante questão reside em saber como tratar aquilo que foge à regra no ritual. 

Isto é, o que desliza, que desestabiliza. Dito de outro modo: os rituais, em sua constituição 

discursiva, apresentam formas históricas de existência legitimadas por um funcionamento 

ideológico dominante. Não obstante, sabemos não ser possível apagar os rastros de sentidos 

que se produzem nesse processo de legitimação de um e não de outro modelo de ritual. Os 

outros sentidos apagados não são extintos. Eles continuam a produzir seus efeitos, ainda que 

não sejam vistos da mesma maneira que os sentidos dominantes. Tal relação entre o dito e o 

não-dito, entre uma configuração de prática e outra, constitui, de maneira semelhante, o ritual. 

Nessa perspectiva, a noção de ritual não pode encerrar em sua compreensão uma tomada de 

posição positivista pela qual se afirmaria que ele é algo, isso ou aquilo, e o resto seria corrosão 

de seu verdadeiro sentido. Não há verdadeiro sentido nos rituais, há funcionamento dominante. 

Os outros (sentidos) vêm, em algum momento. Nisso se constitui o trabalho da memória, os 

sentidos vêm requerer seus lugares. É possível desse modo pensar que os rituais são sempre 

palco de vicissitudes.  

   Um velório, ritual vivido e experienciado, inevitavelmente, por todos(?) os sujeitos 

alguma vez na vida. Fato que retoma um caráter fundamental da existência humana, a despeito 

do ideológico: continuamos a ser seres biológicos, ainda que não só.  Aquilo para o que nos 

dirigimos parece não deixar de se inscrever nas mais simples e cotidianas tarefas. Somos 
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cercados, a todo momento, de rituais a serem seguidos. Nas práticas mais fundamentais há um 

antes, sempre-já posto para cada prática (possível) do sujeito em um dado período sócio-

histórico, ainda que esse antes não configure um conjunto fechado de possibilidades, podendo 

sempre, e a qualquer momento, instalar-se, pelo espanto, terror, ou simples diferença, um 

impensado, um nunca ocorrido.  Do não fundamental ao bebê até o limite máximo de toda a 

possibilidade de negatividade, a morte, o sujeito se vê diante de rituais, de modelos, através dos 

quais, e somente através deles, é possível tomar lugar, construir uma existência, já construída e 

ofertada a todo nascituro. O ritual do velório funciona nessa lógica do transmissível (efeito 

dissimulado da instância ideológica). No ritual o espaço para um movimento singular do sujeito 

é restrito, cabendo ao sujeito enquadrar-se.  

   O tipo de conversa, portanto, convocado pela memória das palavras ‘velório’ e 

‘defunto’, vem sofrer afetações quando a palavra ‘conversa’ é significada para além do que é 

dito entre sujeitos num mesmo espaço de significações, que tem por fundamento a noção de 

ritual. O caráter ritualístico do velório parece sofrer afetações por uma presença, antes (a ainda?) 

inconcebida. Outros campos de sentido, para além do ambiente ‘velório’, são convocados à 

cena na qual as palavras vêm apontar algo para além do momento-presente-referente da 

produção do dito. A relação de sentido, inscrita nas palavras ‘velório’, ‘defunto’ e ‘conversa’, 

é afetada por outras filiações de sentido - já existentes na memória discursiva e convocadas à 

disputa discursiva que se instaura. Vêm unir-se, nesse processo de significação, produzindo 

afetações, as palavras ‘senha’, ‘wifi’ e a expressão ‘tudo junto’. Tal funcionamento nos aponta 

que o ritual está inscrito na história e é constituído de permanência (repetição) e mudança 

(deslocamento).  

   Outras relações, portanto, passam a ser estabelecidas a partir da inserção dessas 

palavras, com os campos de sentidos aos quais remetem, podendo, desse modo, deslocar o 

sentido de ‘conversa’ para outro campo semântico, não aquele que se esperaria de uma situação 

fúnebre. Parece haver aqui um deslocamento no processo de significação do ritual. Processo 

que parece produzir também uma outra significação para o sujeito. Ocorre uma espécie de 

passagem a outra cena, um apontamento de que algo nos rituais da contemporaneidade deve ser 

pensado no que tange as suas (incontornáveis) vicissitudes.  

   ‘Senha’ e ‘tudo junto’ vem fazer par com um funcionamento convocado pela memória 

da palavra ‘wifi’. É preciso dizer que muitas questões, aqui, entram como pressupostas. À 

presentificação da palavra ‘wifi’, posta na pergunta sobre qual seria a senha da rede de internet 

disponível naquele local, corresponde uma produção discursiva contemporânea que produz um 

sentido - que se quer dominante - que aponta um sujeito que deve estar conectado. 
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Independentemente das filiações diversas pelas quais sentidos do dever estar conectado se 

produzem, alguns pressupostos são produzidos pela relação que a palavra ‘wifi’ estabelece com 

‘senha’ e ‘tudo junto’, convocando uma memória sobre o funcionamento da internet na 

atualidade. Dentre esses pontos, destacamos alguns:  

* há conexão;  

* há sujeitos conectados;  

* há dispositivos móveis que permitem a conexão do sujeito em espaços histórico-sociais 

diversos;  

* há senhas que são disponibilizadas para usuários de determinados espaços públicos, privados, 

etc.;  isto é, uma certa ubiquidade da possibilidade de conexão. 

   Muitos outros poderiam ser elencados aqui. O fato de linguagem que nos chama atenção 

reside naquilo que, para além dos pressupostos que se colocam na imbricação entre filiações, é 

apontado na enunciação humorística: algo que vai na direção de uma atualização das filiações 

de sentido que sustentam sua produção. Um funcionamento que relaciona memória e atualidade.  

Um algo que foge de uma relação pura e simples com uma ideia de memória tomada enquanto 

passado, como se o dizer só se constituísse de antiguidades que lhe conferem bordas. 

   Há, na enunciação posta em questão, uma atualidade que se instaura na produção 

discursiva do dito. Para além de sujeitos conectados, de dispositivos móveis que permitem uma 

espécie de mover-se conectado, de senhas e redes sem fio para conexão à internet - pontos para 

os quais já é possível afirmar haver uma memória inscrita em práticas na contemporaneidade - 

parece haver também incômodos no que tange à presença dessa mobilidade da conexão, que se 

apresenta numa relação entre memória e atualidade. Incômodos que dão a ver outros sentidos 

possíveis para os sujeitos e práticas daquele ritual.  

   Um incômodo que se dá a ver, pela enunciação humorística, do interior de um ritual. 

Uma semente de discordância, um outro sentido, movimento, escanção, um sujeito-outro, que 

não um sujeito pleno do funcionamento ritualístico que um velório seria capaz de sustentar. 

Algo da instância do diferente pode inscrever-se no momento mesmo em que o furo produz 

uma lacuna (nos sentidos). O confronto de sentidos que se mostra presente na discursividade 

em questão faz-nos conceber que a contemporaneidade constitui um momento paradoxal - tal 

como o mestre francês nos apontou sobre o registro do ordinário do sentido - no qual os rituais 

são, ao mesmo tempo - talvez pelo confronto/divergência resultado da coexistência de três 

gerações, duas que nasceram e cresceram sem dispositivos tecnológicos ligados à internet, 

outra, mais recente, que nasceu e cresce tendo esse funcionamento como parte de muitos rituais, 
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os mais simples do cotidiano - uma e outra coisa, memória e atualidade, antiguidades e 

modernidades, o velho e o novo.  

   Torna-se tangível tal postulação, uma vez que a produção de um sentido outro se 

instaura. Não mais, apenas, o sentido restrito do ritual tal como concebido na memória social. 

Outras possibilidades de estar no ritual, de estar no mundo, se estabelecem com o deslocamento 

polissêmico da expressão ‘respeita o defunto’. Ela produz uma hiância no dizer. Pontos de 

deriva são postos em jogo pela enunciação humorística de modo a produzir distanciamento das 

interpretações comuns, dos modos específicos dentro dos quais o ambiente velório 

deveria/poderia ser pensado.  

   Em confronto, duas posições: uma que - pautada numa região da memória que não 

legitima a presença dos dispositivos de conexão - aponta sentidos de que o estar no mundo se 

configura pela presença do corpo do sujeito, da sua voz, do seu olhar. Uma configuração que 

considera desrespeito estar ali e, de algum modo, não estar ali por conta de um outro espaço de 

significações que se infiltra  naquele ambiente, o espaço da conexão. Por outro lado, temos uma 

outra posição que produz (legitima?) sentidos de que esse modo conectado de estar no mundo 

caracteriza não só o ritual do velório, como tantos outros rituais que constituem a cotidianidade 

das relações sociais na contemporaneidade.  

   A polissemia se instaura na fenda engendrada pela expressão ‘respeita o defunto’. Na 

língua se materializa tanto um funcionamento ideológico estabilizado para este ritual, um 

campo de sentido suporte do prévio, pelo qual o diferente, o sujeito com o dispositivo na mão 

buscando conexão, figuraria enquanto erro, enquanto desordenamento, desrespeito, como um 

outro, cujos apontamentos nos permitem postular que há uma produção de sentidos que 

conferem uma certa normalidade para o fato de um sujeito estar conectado nesse ambiente. 

Nessa posição, a expressão ‘respeita o defunto’ é alçada, no discurso, ao estatuto de senha do 

wi-fi e não de um chamado de atenção, por um dizer reprovador de tal prática.  

   O confronto discursivo de posições - talvez seja possível dizer de duas formações 

discursivas, entendidas como matrizes de sentido que determinam “o que pode e deve ser dito” 

(ORLANDI, 2007[1990], p.43) numa dada conjuntura sócio-histórica - é posto em cena pela 

ruptura do sentido uno que a expressão ‘respeita o defunto’ poderia produzir. Dois rituais dentro 

de um só? Seria possível afirmar isso? Memória e atualidade, permanência e mudança, 

repetição e deslocamento. Para nós, cabe pensar em como o humor põe em cena a zona de 

confronto que se estabelece entre uma memória (já legitimada na memória do passado) e 

atualidade (a ser constituída e absorvida na memória discursiva do presente/futuro), se 

pensarmos no funcionamento da memória tal como propõe Mariani (1998). 
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   A expressão ‘respeita o defunto’, dessa maneira, não é tomada no discurso por seu 

caráter de inteligibilidade. No campo da língua, uma expressão é inteligível se pode ser 

entendida, se não fere as normas de estruturação própria da uma língua específica. Caminha no 

campo da codificação, tal como trabalha Orlandi (2006). Se a expressão figurasse como 

‘defunto respeita o’ poderíamos afirmar que não seria inteligível no campo da língua 

portuguesa, especificamente nos que tange a sua sintaxe. No discurso não funciona assim. A 

expressão terá, ao menos, duas possibilidades de interpretação, tal como posto acima. 

Interpretação e inteligibilidade se fundamentam em funcionamentos distintos. Esta no campo 

estrito da língua, tomada em sua estrutura organizacional, “pensada na linguística sob o modo 

de oposição ou regra” (ORLANDI, 2007[1996], p.46), aquela no campo do discurso, no qual a 

língua abre possibilidade a ideologia, materializando a contradição. Ao analista importa 

considerar as distintas interpretações, o trabalho da história na constituição dos sentidos, a 

palavra como forma material, na qual se inscreve “sua ordem: ordem simbólica, ordem do 

discurso”. (ORLANDI, 2007[1996], p. 46). 

   Nessa tomada de posição se produz o que busca o analista: a compreensão. Segundo 

Orlandi (2006), “sem teoria não há compreensão”. (ORLANDI, 2006, p. 117). Entender, 

portanto, o modo como a língua inscreve a instância ideológica é compreender como um dado 

“objeto simbólico (enunciado, texto, pintura, música etc) produz sentidos” (ORLANDI, 

2007[1990], p.26), é apreender o funcionamento das interpretações. “Compreender […] é saber 

que o sentido pode ser outro.” (ORLANDI, 2006, p. 116). 

   O humor, nessa perspectiva, faz o combate entre interpretações alçar voo e ser visto. É 

palco de disputa dos sentidos. Se o sentido da expressão é tomado em torno de um clamor por 

respeito a um momento fúnebre - um incômodo, portanto - produzido a partir da presença 

material do dispositivo que permite conexão, ou se é tomado como um ditar descomprometido 

de uma senha de internet, pouco importa para o humor. Parece não ter importância, na 

enunciação humorística, uma tomada de posição partidária.  

   A partir de Orlandi (2006), é possível afirmar que a enunciação está para a formulação, 

como o enunciado está para a constituição. Por conseguinte, propomos estabelecer a distinção 

entre enunciação humorística e enunciado humorístico. A enunciação, segundo Guimarães 

(2005), é “um acontecimento de linguagem perpassado pelo interdiscurso, que se dá como 

espaço de memória no acontecimento”. (GUIMARÃES, 2005, p.70). Fica estabelecida, assim, 

a intrínseca relação entre enunciação e interdiscurso, entendido como “o conjunto do dizível, 

historicamente e linguisticamente definido”. (ORLANDI, 1992, p.87).  
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   Isso corresponde a dizer que na enunciação há um processo de seleção de regiões da 

memória discursiva que vão apontar “séries de formulações que derivam de enunciações 

distintas e dispersas que formam em seu conjunto o domínio da memória”. (ORLANDI, 1992, 

p. 87-88). Tal seleção pode ser entendida pelo menos de duas maneiras. 

    Por um lado, há em alguns processos de enunciação um direcionamento 

homogeneizante dos sentidos, produzindo um apagamento de muitos dos enunciados-produto 

dessas séries de enunciações distintas que constituem o domínio da memória, produzindo, 

assim, enunciados que se pretendem homogêneos. A mídia estaria inscrita nesse 

funcionamento, pois enuncia a partir de uma dada posição, com um dado direcionamento, 

“ainda que os jornalistas possam afirmar que eles se pautam pela objetividade dos 

acontecimentos”. (GUIMARÃES, 2001, p. 15). Segundo o mesmo autor, “enunciar na mídia é 

enunciar segundo a interdiscursividade que determina as formulações da mídia”. (idem).  Isto 

é, as formulações da mídia têm uma determinação prévia, um direcionamento constitutivo de 

seu modo de enunciar. Não se produz qualquer enunciado de qualquer lugar.  

   Por outro lado, teríamos o processo de enunciação que constitui o que estamos 

chamando de enunciação humorística. A enunciação humorística, tal qual a concebemos e 

segundo o que temos notado em nosso trabalho, produz, em seu processo de seleção, uma 

agitação nas séries de formulações que derivam de enunciações distintas e dispersas que 

formam em seu conjunto o domínio da memória. Isto corresponde a dizer que a enunciação 

humorística é sensível aos diversos modos de dizer, às diversas, e por vezes divergentes, 

formulações que constituem o domínio de memória no qual se inscreverá o enunciado.  

   O enunciado da mídia se produz sob a ilusão do sentido uno, do homogêneo, o do humor 

dá a ver a polissemia, o diferente. A enunciação humorística, portanto, acolhe em seu modo de 

dizer sentidos diversos, divergentes, contraditórios. Ela aceita e promulga a contradição.  Na 

enunciação humorística diferentes regiões da memória são convocadas a constituir o dito. Com 

isso, é possível afirmar que a mídia enuncia a partir de uma posição e que esta é definida pela 

formação discursiva que a constitui. Com o humor não é assim. O humor é permeável, não é 

partidário. Ele não enuncia de uma posição determinada, essa ou aquela, mas de um espaço 

discursivo de entremeio.  

   Lembro-me de uma charge que recebi logo após o carnaval de 2016, a qual trazia data 

de 2013. Mostrava uma família, constituída de pai, mãe e filho, caminhando em uma rua da 

cidade, na qual estava o enunciado:  

— Filho, que escola você queria ver campeã em 2013?   

— A pública, pai!  
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   A convocação de regiões distintas da memória discursiva faz com que a polissemia 

possa se instaurar na enunciação humorística. O jogo de sentido que o humor produz se dá 

justamente na quebra da expectativa que seria produzida para a palavra ‘escola’.  Em virtude 

da proximidade temporal do carnaval - havia acabado de terminar - o termo ‘escola’ faria 

retornar sentidos da festa comemorada. Mas o humor faz fenda no processo de produção de 

sentidos. Isto porque há fenda no funcionamento da linguagem. Ele só pôde fazer fenda que dá 

a ver outros sentidos porque na memória havia formulações outras, diversas, séries de 

formulações que derivam de enunciações distintas e dispersas. Se não houvesse, no 

interdiscurso, no conjunto do dizível, uma memória que coloca a escola pública como 

perdedora, não haveria sentido humorístico possível no enunciado em questão. Note, o que 

chamamos aqui de o sentido humorístico corresponde justamente a essa quebra, esse convocar 

de distintas regiões de sentidos, essa permeabilidade entre formações discursivas.  

   O humor, enquanto funcionamento discursivo, não parece se importar com uma tomada 

de posição no que tange a uma ou outra interpretação possível. Ele, o humor, está mais para pôr 

em cena o confronto do que para tomar partido (nos sentidos). O modo de leitura dos rituais na 

contemporaneidade que o humor possibilita chamou nossa atenção, pois a ele não importa juízo 

de valor, mas sim pôr em cena o que está em movimento, dando a ver aquilo que tende a ser 

apagado nos campos específicos de sua produção. Isto é, nos lugares específicos de produção 

de discursos, a tomada de posição sempre marcará um direcionamento tendo em vista os 

caminhos possíveis. No humor, importa dar visibilidade a um e a outro, a contradição, o 

apagado com o visível. Eis aqui a primeira justificativa para nossa opção de trabalhar com o 

humor.  

   É nessa perspectiva que queremos tomar o gesto que constitui um olhar pela tela. 

Enquanto prática do sujeito, tal gesto produz no seio social uma série de formulações que 

derivam de enunciações diversas e dispersas. Não seria possível um estudo que pretenda abarcar 

todos os modos possíveis de enunciação para tal gesto. É preciso delimitar nosso escopo. O 

humor reside aqui como objeto de estudo, como leitura possível dessa questão, por convocar 

um certo desequilíbrio nos sentidos para seus enunciados. Dito de outro modo, o humor põe em 

cena a contradição. Por fazer isso, dá a ver regiões de sentidos apagadas no processo histórico 

de legitimação do sentido dominante, aquele que se quer verdadeiro. Desse modo, torna-se 

possível compreender a constituição contemporânea das formas históricas de existência, tendo 

como horizonte uma gama de enunciações contraditórias, as quais coexistem nos mais diversos 

espaços de enunciação, mas que nem sempre são vistas por todos. A enunciação humorística 
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põe em relação o visto e o não visto, o dito e o dito em outro lugar e de outro modo. Ela não se 

dobra diante da política do silêncio, para usarmos as palavras de Orlandi (1992).  

 

1.1 Leituras no humor: enunciação humorística, contradição, equívoco. 

 

   Do ponto de vista da Análise do Discurso, há, no modo de leitura do humor, uma 

afetação no que tange ao campo de confronto de sentidos de uma dada época. A enunciação 

humorística parece ter uma aptidão para fazer furo, para trazer o não-visto, para dar a ver o 

esquecido, para entrecortar o efeito de inteireza, aquilo para o qual não haveria necessidade de 

leitura outra. O humor produz agitações nos dizeres, nos sentidos. Por isso, entendemos que o 

humor se constitui num campo discursivo, entendido como um campo, afetado pelo 

entrecruzamento das formações discursivas, presentes na memória do dizer, que dá sustentação 

a um processo discursivo-enunciativo, podendo ser mais ou menos heterogêneo. Isto é, um 

campo discursivo pode dar lugar a um processo de produção de sentidos que se paute em uma 

região de sentidos já legitimada por um discurso dominante, o que tenderia a produzir sentidos 

na direção do sentido uno, dominante. Tenderia, dessa maneira, à homogeneização. De outro 

modo, o campo discursivo que sustenta um processo discursivo-enunciativo humorístico, por 

exemplo, pode dar a ver os deslizamentos possíveis das formulações em uma dada conjuntura, 

seus sentidos possíveis, silenciados, apagados, etc. Desse modo, a permeabilidade dos sentidos 

ficaria mais visível, dando a ver a heterogeneidade de sua constituição. O campo discursivo, 

para nós, que fundamenta a possibilidade do humor, privilegia o confronto entre regiões de 

sentidos suportes dos processos de produção de sentidos para a configuração ritualística 

contemporânea. O que nos permite empreender um estudo sobre as formas de existência em 

nossa conjuntura sócio-histórica.  

   Diante desse funcionamento discursivo do humor o termo ‘conversa’ também vai 

adquirir caráter flutuante na produção de sentido. Fora da lógica do entendimento pleno - ilusão 

de comunicação - o termo vai ser significado enquanto embate (de sentidos). Da 

impossibilidade da comunicação, dentre outras coisas, se trata o enunciado humorístico em 

questão. A piadinha desloca as posições-sujeito no campo discursivo - dentro do qual 

enunciação é pensada em relação à história, à memória do dizer, à ideologia, nunca em relação 

a um sujeito-origem do dizer. Deslocamento, portanto, para fora do pragmatismo que afirma 

que, em uma situação de interlocução, é possível saber do que se fala, como se o referente fosse 

unívoco em sua tomada no discurso.  
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   ‘Conversa’, para além do fato de linguagem entre sujeitos do discurso na situação de 

enunciação acima, abre fenda, espaço no dizer que possibilita a inserção de tantos outros 

sentidos possíveis diante do funcionamento evocado pela memória do termo ‘wifi’, tais como: 

conversas de WhatsApp; postagens (conversa) em redes sociais; mensagens (conversa) de texto 

acertando detalhes do sepultamento; e-mails (conversa) de trabalho, avisando da situação-

surpresa; entre outros. 

   Uma tomada de posição que tome a significação da pergunta sobre a senha - logo, a 

conexão à internet e o que ela possibilita, seja por celular, tablets, computador, ou qualquer 

dispositivo que permita isso remotamente - no campo do desrespeito ao morto não seria somente 

parcial, mas também deixaria de considerar tantos outros funcionamentos (campos de sentidos) 

possíveis nesse movimento de conexão do sujeito na contemporaneidade. Seria desconsiderar 

que, na contemporaneidade, talvez, os rituais estejam sendo ressignificados, deslocados, ou, ao 

menos, que existem indícios de que dois modelos ritualísticos (estamos certos de que esta 

denominação não é a melhor) funcionam nesse movimento ritualístico do sujeito do cotidiano. 

   O equívoco é o convidado de honra do humor. A enunciação humorística vem pôr em 

xeque o sentido uno, o direcionamento antecipado, o tomar partido, uma única interpretação 

para os rituais. Ela aponta que há silêncio nas palavras, mas também há tagarelice, posta nos 

jogos de antecipação possibilitados pela memória do dizer. Isso porque algo pode estar 

funcionando de maneira outra.  

   Tomar partido (que é diferente de tomar posição) não é o ponto forte do humor. Há um 

funcionamento discursivo que determina, de maneira singular, as formulações (possíveis) do 

humor, postas em relação às formulações (possíveis, realizadas ou não, esquecidas, apagadas, 

silenciadas,  legitimadas, etc.) da memória do dizer de uma dada época. Tensão entre o dito e o 

possível, entre memória cristalizada inscrita em práticas e sentidos outros que se apresentam 

também nas práticas histórico-sociais, conferindo um caráter de incompletude aos rituais. 

Relação entre memória do passado e memória do futuro, tal como propõe Mariani (1998)8. O 

humor dá a ver a contradição inscritas nos modos de estar no mundo, nas maneiras de 

discursivização dos objetos, nas práticas cotidianas, etc. Ele aponta a falha, faz fenda, desloca, 

aponta que há possibilidades, faz valer a incompletude.  

                                                
8 A autora afirma que “o discurso jornalístico contribui na constituição do imaginário social e na cristalização da 
memória do passado, bem como na construção da memória do futuro.” (MARIANI, 1998, p. 61, grifo nosso)  
Talvez não seja apenas o discurso jornalístico que, na discursivização de sua posição, coloque em movimento esse 
espaço entre memórias. O humor, em seu modo peculiar de enunciar, na sua relação específica com o cotidiano, 
põe, de modo distinto do discurso jornalístico, em cena a relação entre memórias, dando a ver uma tensão na co-
existência de divergentes tomadas de posição. É uma das materializações da contradição.  
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   O fato de linguagem trazido aqui aponta um funcionamento contemporâneo que precisa 

ser melhor compreendido: o estar conectado; o buscar conexão; esse funcionamento que parece 

convocar sujeitos nos mais diversos espaços histórico-sociais, do campo à cidade, com seus 

dispositivos móveis nas mãos.  

   O fato específico que nos chama atenção, o qual entra em nossa reflexão enquanto 

atravessamento incontornável, reside na presença material desses dispositivos móveis de 

conexão, dentre os quais o celular ganha destaque no cotidiano subjetivo contemporâneo. 

   Aí funciona mais um pressuposto produzido na enunciação humorística objeto de nossa 

reflexão até aqui: a presença (material) do que tenho chamado aqui dispositivos de conexão. Na 

piadinha trazida acima, é produzido, enquanto pressuposto, um sentido de que o sujeito produtor 

da pergunta sobre a senha do wifi carrega consigo um dispositivo de conexão, dentre os quais, 

é possível supor ser o celular. Ele, o celular, tem sido objeto de produção de dizeres em diversos 

campos: legislativo; pedagógico; familiar; social, em uma compreensão mais geral; etc. Sempre 

relacionado, vale dizer, com a possibilidade de conexão permitida por sua presença 

(funcionalidade). É dessa presença significativa (material) que tratamos aqui, o que se colocou, 

para nós, como ponto de partida. 

   Se levarmos em conta que o texto em foco aqui materializa sentidos para um ritual 

(quiçá mais de um), o velório, é possível retomar algumas questões. O ritual - prática 

legítima(da) em uma dada conjuntura, sob a égide do funcionamento ideológico - é determinado 

e funciona num espaço de previsões, por meio das quais é possível dizer o que se pode e deve 

esperar. Já vimos que isso não exclui o fato, possível em todo ritual, do equívoco, do sentido 

outro, do deslizar. É sabido que essa determinação não se dá de maneira plena.  

   Há possibilidades de rupturas, deslocamentos, equívocos, falhas nesse funcionamento 

determinado. Isso porque há um “ponto em que o ritual se estilhaça no lapso”. (PÊCHEUX, 

1997[1975], p. 301). O estilhaçar-se, aqui, não deve ser entendido como destruição ou 

desconfiguração plena da estrutura do ritual. O que se estilhaça é o sentido uno que nele 

pretendia se inscrever. Pela radicalidade de sua intervenção na significação, o lapso vem 

inscrever seus efeitos. Neste ponto, vale trazer algumas considerações sobre essas formas de 

estilhaçamento. 

   Ainda sobre essas possibilidades de ruptura do ritual, Pêcheux (1997[1975]) também 

afirma: “estou querendo designar o prazer sistemático, compulsivo (e incompreensível pra 

mim), que eu tinha em introduzir a maior quantidade possível de chistes”. (PÊCHEUX, 

1997[1975], p.303). Trazemos a nossa reflexão aqui elementos que podem configurar 

possibilidades de ruptura (do sentido uno) nos rituais.  Um deles é o chiste, tal como na tradução 
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da palavra original do alemão (Witz) para o português. Vale ressaltar que na tradução do 

pensamento freudiano ela é traduzida como chiste, Lacan preferirá tirada espirituosa. No inglês, 

segundo nota da tradução brasileira, o termo será Joke.  

   A questão do chiste nos fisga pela relação possível que mantém com a problemática da 

enunciação humorística. Dissemos que a enunciação humorística se mostra afetada pelas 

diversas leituras para um mesmo acontecimento. Na ocasião, debruçamos sobre o gesto que 

temos chamado de um olhar pela tela. Dissemos também que o equívoco é o convidado de 

honra do humor, pois não se permite, por ele, que o sentido seja domesticado. Entendamos o 

que queremos dizer.  

   Feu (2012) aponta que no Witz (o autor utiliza o termo da língua de origem) “o equívoco 

é ressaltado, transita-se pelos desvios do texto, nas brechas que se abrem por sua 

ambiguidade, para desvelar o próprio do absurdo de uma situação, conservando-se, assim, as 

possibilidades de interpretação no desvio textual”. (FEU, 2012, p.89, grifo nosso). Nota-se 

que estamos aqui falando de um funcionamento de linguagem, da língua. Isto já estava posto 

em Freud, em seu livro sobre os chistes, de 1905. Nesse texto Feu (2012) busca compreender a 

técnica dos chistes como uma técnica verbal, na qual as palavras vêm produzir seus efeitos e 

mostrar suas possibilidades. Afirma o autor retomando Freud: “não pode haver dúvida de que 

é precisamente dessa estrutura verbal que dependem o caráter do chiste como chiste e o seu 

poder de causar riso”. (FREUD, 1905, p. 27).  

   É, pois, de um funcionamento na língua que se trata na análise dos chistes. Sabemos que 

não só, pois estes guardam sua relação o inconsciente, ponto que não será escopo de nossa 

abordagem aqui, pois queremos dar a ver o caráter social, linguageiro e, por isso, discursivo 

dos chistes. Desse modo, é possível compreender melhor o que chamamos de enunciação 

humorística. Incluímos aqui a relação entre inconsciente e ideologia, que operam se ocultando, 

conforme afirma o mestre francês.   

   Não sei se é possível concordar com Feu (2012) no que tange ao desvelamento do 

próprio absurdo, tal como o autor propõe na citação trazida anteriormente. Nem mesmo no 

exemplo dado por Freud (1905), do familionário, retomado por Lacan no seminário 5 e 

trabalhado por Feu (2012) no texto referido. Para nós, não se trata, em todos os casos, do 

desvelamento do absurdo. O sentido outro que pode se instaurar, o non-sens momentâneo 

produzido pelo chiste, os desvios do texto que se abrem como brechas a outras interpretações 

parecem dar conta de apontar que o que ocorre no chiste é um deslizamento, um não fechamento 

de sentido. Dizer que o chiste desvela o absurdo talvez seja privilegiar essa ou aquela 

interpretação. Procedimento que permitiria uma leitura direcionada, pautada em algo de 



   38 

normatizado, no qual o fora, o absurdo, faria corte. Preferimos dizer que o chiste abre espaço a 

sentidos outros.  

   No que tange ao funcionamento da linguagem, Feu (2012) afirma que no Witz 

“trapaceia-se com a linguagem, extraindo-se um pensamento novo a partir do non-sens do 

significante, ali onde algo falha na interpelação ideológica e na veiculação de um sentido 

discursivo”. (FEU, 2012, p. 89, grifo nosso). Nesse ponto localizamos o funcionamento 

discursivo do humor. A enunciação humorística convoca o equívoco, dá visibilidade à 

contradição, às brechas nas palavras, às lacunas produzidas na história dos sentidos para as 

práticas histórico-sociais, deslocando sentidos, produzindo outros, dando a ver regiões de 

sentidos apagadas. Conforme o autor, o “Witz introduz na linguagem o funcionamento a partir 

do equívoco”. (FEU, 2012, p. 89). O witz desvela algo do inconsciente, assim como o lapso. No 

chiste pode-se rir, mas isso ocorre numa relação com a linguagem (Outro), sendo convocado 

um outro ou não. No humor, o efeito humorístico parece convocar o outro, apesar de jogar com 

a linguagem.  

   No chiste há um trabalho com a língua. “O equívoco trabalha a língua, seja modificando-

a neologicamente [... seja] apresentando um sentido novo ao sentido veiculado pelo discurso”. 

(idem). É aqui que alojamos os dois enunciados humorísticos por nós trabalhados até aqui: na 

atribuição de um novo sentido. Vale ressaltar que o funcionamento dos neologismos não 

comparece em nosso corpus de análise. O deslocamento de sentido que é produzido pelas 

expressões ‘respeita o defunto’ e ‘escola’ dão a ver esse caráter polissêmico da enunciação 

humorística que, ao convocar regiões distintas da memória discursiva, dá visibilidade ao 

equívoco, põe em cena a contradição, produzindo, assim, um desalojar das significações 

prontas. O neologismo não ocorre nos casos por nós analisados. Nem todo chiste funciona por 

neologismo.  

   Do ponto de vista da Psicanálise, essa técnica do chiste, para usar a expressão freudiana, 

destaca na estrutura dos chistes “aquilo que Lacan aponta como sendo a primazia do 

significante sobre o significado”. (JORGE, 2005, p. 120, itálicos do autor). No caso da piadinha 

e da charge analisadas até aqui, é possível dar a ver que “as palavras são um material plástico, 

que se presta a todo tipo de coisas”. (ibidem, p. 121). Tal funcionamento, o de deixar visível a 

primazia do significante, não comparece nos vídeos analisados. Ocorre, em muitos casos, um 

deslizamento de sentidos, mas não relacionados a esse funcionamento específico de linguagem.  

   É importante pontuar, aqui, que a linguagem serve tanto ao funcionamento do 

inconsciente, como ao funcionamento do ideológico, uma vez que o sujeito é, ao mesmo tempo, 
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constituído pela ideologia e dividido pelo inconsciente9. O caráter do chiste que, segundo Jorge 

(2005), retomando o pensamento freudiano, representa uma “das mais férteis fontes de chiste” 

(JORGE, 2005, p.122), reside na linguagem. É na linguagem que se dá a ver a primazia do 

significante sobre o significado. Este funcionamento, dá a ver o funcionamento do inconsciente, 

bem como é base de um funcionamento ideológico que faz o sentido outro da memória retornar 

na fenda entre significante e significado.  O duplo sentido, para nos valer do termo utilizado 

por Jorge (2005), ou ainda para nós, a polissemia, se instaura por haver um discursivo prévio 

que engendra tal possibilidade, tal jogo com as palavras que uma espécie de humor chistoso 

pode produzir. Talvez se possa afirmar, a partir disso, que nem todo humor é chistoso.  

   Por isso dissemos que o equívoco é o convidado de honra do humor. A construção da 

enunciação humorística “implica um manejo da língua no qual passamos de um sentido prévio 

ao non-sens e daí a um novo sentido, construído nesse jogo com as palavras”. (FEU, 2012, p. 

91). Trata-se de dar lugar a outras leituras, oferecer espaço a interpretações diversas, distintas, 

contraditórias, de não domesticação dos sentidos, de não-fechamento, de deixar vivo e visível 

o caráter de incompletude da linguagem, de apontar que há outras posições possíveis que o 

sujeito pode ocupar. Funcionamento ideológico, discursivo.  

   Uma outra ressalva deve ser feita aqui. Se o equívoco é convidado do humor e este se 

constitui de modo semelhante ao chiste, torna-se necessário apontar o que não é convidado. O 

lapso, tropeço que assalta o sujeito à sua revelia, não é o mesmo que chiste, cujo trabalho com 

a linguagem constitui um procedimento necessário ao deslocamento dos sentidos. No lapso o 

sujeito é surpreendido, desconcertado, por algo da ordem inconsciente que fala nele a sua 

revelia. Também não associamos o chiste ao riso, nem ao cômico, distinção que será feita 

quando tratarmos das relações entre humor e sujeito. Importa-nos apontar aqui que o chiste 

guarda seu caráter discursivo no funcionamento da enunciação humorística, bem como guarda 

seu caráter social. Caráter este determinado, pela legitimação de um terceiro. Isto é,  
por um lado, é necessário que o Witz se dirija a um sujeito real, concreto, com 
quem partilhamos, por assim dizer, um certo número de referências; por outro 
lado, esse sujeito é visado para além dessas referências comuns, de forma 
supraindividual, no plano simbólico abstrato em que o Witz é autenticado. (FEU, 
2012, p. 100, grifo nosso)  

    

   É importante destacar alguns pontos dessa citação. Um deles reside no direcionamento 

do chiste e em que ele se sustenta. Ou seja, é com base em um certo número de referências 

comuns, de efeitos de sentidos circulantes no social, que o chiste pode ser endereçado a um 

                                                
9 Sobre esse funcionamento retornaremos, apresentando o referencial teórico, no capítulo seguinte. 



   40 

sujeito. Em outros termos, o chiste guarda uma intrincada relação com os sentidos circulantes 

em uma dada época, com a memória discursiva. Isto não significa dizer que ele se dirige a um 

sujeito específico, mas a uma forma de estar sujeito num dado tempo sócio-histórico, diríamos. 

Outro ponto: para que ele seja autenticado não é necessário o campo específico do sujeito no 

sentido individual, mas sim um plano simbólico, diríamos discursivo. 

   Tal funcionamento pode ser demonstrado nos enunciados trazidos a análise por nós, 

bem como no exemplo freudiano do traduttore-traditore!. (FREUD, 1905, p.41). Neste caso, o 

deslocamento de sentido não seria capaz de produzir deslizamentos se não houvesse, já-

constituídos, na memória, sentidos sobre “uma série de pensamentos em torno da conhecida 

infidelidade das traduções”, como nos afirma Feu (2012, p. 91). Nos nossos casos exemplares 

ocorre de maneira semelhante. O deslocamento de sentido nas expressões ‘respeita o defunto’ 

e ‘escola’ só é possível porque há sentidos, já constitutivos da memória discursiva de nossa 

época, que validam tal produção discursiva. Isto é, independente dos sujeitos específicos aos 

quais poderia se dirigir - o chiste - o enunciado humorístico se dirige ao simbólico, ao 

funcionamento da linguagem.  

   Por isso dissemos anteriormente que o discurso dominante nunca é o do humor. Ele 

confronta a univocidade lógica do funcionamento da língua, apontando brechas pelas quais 

escorrem sentidos outros, possibilidades outras. Nessa perspectiva, é possível concordar com a 

afirmação de que o “Witz é, de todo direito, um acontecimento de discurso”. (FEU, 2012, p. 

93). É possível, com isso, que a enunciação humorística se dirija não a sujeitos, mas ao discurso. 

Para ser mais preciso, a enunciação humorística, por vezes, se dirige ao efeito do um, efeito 

elementar de toda produção discursiva.  

   Desse modo, é possível apresentar mais uma das razões que nos fizeram optar por 

trabalhar com a materialidade do humor. Ao produzir sentidos para os rituais contemporâneos 

nos quais os sujeitos estão inscritos, com seus dispositivos de conexão, a enunciação 

humorística não se pautará nos campos de sentidos determinados pelo discurso dominante. 

Antes, empreenderá um trabalho na língua para dar a ver os desvios, desníveis e cruzamentos 

entre formações discursivas, que fixam em um dado momento, em uma dada conjuntura sócio-

histórica, o que deve e pode ser dito em um espaço histórico-social, bem como os pontos de 

apagamento produzidos, no mesmo movimento, nesse processo de produção de sentidos para 

os rituais contemporâneos.  Torna-se possível, dessa maneira, compreender as formas históricas 

de existência dos sujeitos em nosso tempo sócio-histórico dando a ver as contradições que o 

político inscreve na língua e nas materialidades significantes. (LAGAZZI, 2009).  
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   Um outro modo pelo qual se pode buscar compreender os rituais nos quais se inscrevem 

os sujeitos, isto é, as formas de existência legitimadas por um dado estado de sociedade, é 

lançando um olhar para a ficção científica de uma dada época. A ficção científica da atualidade 

projeta, de um modo inconcebível para nós hoje, como a presença da tela, dos dispositivos de 

conexão, da internet, pode afetar, por sua ubiquidade, as relações entre sujeitos, apontando uma 

dependência inevitável e alienante às máquinas, sobretudo as máquinas que nos conectam. 

Talvez, alguns lampejos contrários poderiam ser produzidos tendo em vista a alusão à ficção 

científica e seu discurso, em muitos casos, pautado num absurdo exponencial temporário, 

quando, na verdade, “ninguém deu até agora (à ficção científica) a atenção que merece como 

veículo dos sentimentos e desejos das massas”. (ARENDT, 2014[1958], p.2). 

   Um desses modos de discursivização construídos pela ficção pode ser tomado numa 

série britânica de ficção científica chamada Black Mirror, que foi ao ar, originalmente, em 2011 

e posteriormente chegou à Netflix10, quando ganhou repercussão internacional. Em sua coluna 

em O Globo do dia 06 de janeiro de 2016, Raphael Montes, ao falar sobre a série, afirma que 

ela “provoca o espectador, levando-o a reflexões sobre a relação entre a tecnologia e o homem 

ao tratar dos possíveis rumos funestos de uma sociedade cada vez mais conectada às mídias 

digitais”.  

   É necessário pensar no que se torna objeto elegível para os filmes de ficção científica 

ao longo da história e também nos tempos atuais. Não mais, hoje, viagens interestelares, nas 

quais se pensava na existência de vida fora da terra e a possibilidade de chegar a lua, tais como 

em Da terra à lua, E.T, o extraterrestre, Star Wars; não mais uma relação do homem com o 

tempo da física, o qual poderia ser suplantado a partir da teoria da relatividade, tais como em O 

exterminador do futuro, A máquina do tempo, De volta para o futuro; não mais sobre 

experiências com humanos para demonstrar a capacidade de manipulação do corpo prometida 

pela ciência, tal como em Frankenstein, ou em Robocop. Talvez, ainda que muitos não tenham 

compreendido o vislumbre de tais apontamentos ficcionais nas épocas em que foram 

produzidos, a ciência médica já tenha “provado”, com a Dolly e muitos outros casos, que o que 

foi “pré-dito” pela ficção realizou-se, ainda que variações pudessem se colocar nesse caminho.  

   Em alguns filmes ficcionais da atualidade a tela tem presença preponderante. Ainda que 

os mesmos temas sejam postos em questão (os que giram em torno dos discursos sobre 

evolução, avanço, benefícios, etc., construído assim um imaginário de necessidade para o que 

se nomeia de tecnologia) uma relação com a tela marca fortemente sua presença. Uma janela 

                                                
10 Plataforma de exibição de filmes online, mediante pagamento de mensalidade. Uma espécie de “evolução” das 
locadoras.  
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que dá a ver a relação homem-tela (tecnologia) no campo da ficção. Lugar para o qual o homem 

é, de alguma maneira, convocado a tomar posição numa imbricada relação homem/máquina. 

Relação na qual o homem passa a ser, se não totalmente, pelo menos parcialmente, maquinaria 

tecnológica. Tal como em Robocop, ou em Eu, robô, para não falar de uma visada mais radical, 

a que sustenta o paradigma ficcional de Matrix, produção que constrói sentidos de um para-

além máquina, do hardware ao software, da presença física para a presença na conexão, espaço 

no qual o sujeito se tornaria algoritmo (digital), parte de uma grande equação matemática 

produzida pelo discurso numérico. Seria completamente absorvido pela tela e só teria seu 

funcionamento/existência nela.   

   Na série em questão, Black Mirror, o caso entre tecnologia e homem ocupa lugar central 

na trama construída de maneira distópica, em alguns casos. Para o autor da série, Charlie 

Brooker, segundo Raphael Montes, “a tecnologia é uma droga; então, quais seus efeitos 

colaterais?” Não se trata de dizer que ela deve ser controlada ou não, mas sim de nos expor a 

exacerbação de seus efeitos (colaterais, segundo o autor da série) para dar a ver em que, se é 

possível alguma previsão, estamos nos transformando. Sobre quais os efeitos da tecnologia nas 

relações humanas mais fundamentais são os episódios da série, os quais não têm, bem de acordo 

com o tecnológico na atualidade, sequência. Eles se organizam de maneira a não serem 

organizados, tal como os clicks produzem descontinuidades no zapear dos sujeitos no campo 

da conexão, que antes era realizado no controle da televisão, e antes disso, não fazemos ideia.  

   Em um dos episódios, o único sobre o qual tecerei considerações aqui, Quinze milhões 

de méritos, o mais distópico de todos segundo Raphael Montes, os sujeitos são levados a 

produzirem eletricidade pedalando em bicicletas. Tudo se passa em uma grande cidade 

construída apenas para isso, cujo objetivo é gerar energia para manter uma vida conectada, 

pautada na visibilidade extrema que as telas conferem. Cada bicicleta fica voltada para uma 

tela, o que faz do sujeito que pedala produtor e, ao mesmo tempo, consumidor da energia que 

produz. Não somente da energia que produz, mas também do caráter de ultravisibilidade que 

aquela organização social engendra.        

   Numa relação de visibilidade extrema, os sujeitos são postos a todo momento diante da 

tela. No momento em que pedalam, quando almoçam, quando urinam - diante do mictório há 

uma grande tela, - e quando se deitam. O momento do deitar-se, talvez, seja o mais contundente, 

pois cada sujeito tem um pequeno espaço quadrado, cujas paredes são telas do chão ao teto, 

num completo ângulo de 360 graus. Nesse ambiente apenas uma cama. As propagandas visuais 

são incontornáveis. Caso o sujeito não queira assistir, por estar enfadado com o excesso delas, 

ele precisa pagar por isso. Um deslocamento de um funcionamento atual, no qual o sujeito paga 
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para tornar publico seu produto e não o sujeito-alvo paga para não ver. Um caráter distinto de 

visibilidade se instaura. São descontados, dessa maneira, pontos, produzidos pela capacidade 

de cada um de pedalar: seu salário, que também é vinculado a conexão. 

   Todo o episódio se passa como se cada um habitasse um mundo privado, um mundo 

coletivo sem o outro, no qual o relacionamento intersubjetivo se dá apenas pelo contato por 

meio da conexão de seus representantes, seus avatares. O sujeito, personagem principal, acorda, 

toma banho, escova os dentes diante do espelho, que também é uma tela touch, através da qual 

podem ser vistos tanto quanto ele tem, o valor de seu trabalho, como quanto custa cada produto, 

desde a pasta de dente até a música que ouve. A presença maciça de propagandas incessantes 

também fecunda aquela tela. Com uma espécie de fones nos ouvidos, os sujeitos entram no 

elevador em direção ao local de trabalho, organizado em andares, como um prédio gigante do 

qual não se sai, cada um no seu próprio universo, não conversam, nem trocam olhares. Eles 

estão sempre voltados para alguma tela. Segundo Raphael Montes, “o espelho negro do título 

refere-se justamente à tela fria e escura da TV, do iPad, do smartphone ou do monitor a que 

vivemos ligados (ou viciados?) 24 horas por dia.”  

   Um mundo pautado na visibilidade, no qual as palavras aparecem apenas pela tela. O 

ponto que mais chama atenção é que os “méritos”, postos no título, fazem referência aos pontos 

do personagem principal que, num primeiro momento, são doados para uma mulher pela qual 

ele se interessa, por ouvi-la cantar no banheiro. Os pontos são doados para que ela participasse 

de um show de talentos, era o valor da inscrição. Daí os méritos. Ela, apesar de ter talento vocal, 

foi convidada para ser estrela de um canal de pornografia. A voz, o som, deu lugar ao paradigma 

da visibilidade. Não era uma voz, bonita, mas sim um corpo, visível, desejável enquanto 

imagem produzida. A visibilidade do consumo. Consome-se o visível, não a coisa em sim. O 

produto é o que se pode ver, assistir. Daí a tela ocupar caráter fundamental no paradigma 

filmográfico que sustenta a trama. Por ser visível, ela teve seu valor.  

   Decepcionado pela impossibilidade da presença física que lhe convocara, através do 

som da voz daquela mulher, ele decide participar do show de talentos para virar o jogo e se 

vingar dos jurados. O preço necessário? Mais Quinze milhões de méritos (pontos).  

   O personagem, em momento de fúria pela perda daquela que lhe convocara pelo som 

de sua voz, não pelo visível do seu corpo, quebra uma tela, pega um pedaço de caco de vidro, 

põe no bolso e aguarda seu momento. Diante das câmeras, após pagar o valor devido para estar 

ali, ele saca o caco de vidro, pressionando-o contra a garganta, e faz um discurso de revolta, 

que é assistido atenta e silenciosamente pelos três jurados - os únicos corpos presentes na cena 

além do protagonista - bem como por uma plateia de milhares de avatares, representantes de 
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milhares de pessoas que, naquele momento, estavam em seus quartos cercados pela tela 

onipresente, visíveis na trama do filme por flashs que conferem instantes de visibilidade às 

imagens virtuais dos sujeitos, não aos sujeitos (?).  

   A fala de revolta não é tomada enquanto revolta, nem enquanto resistência. Ele termina 

absorvido pelo campo do visível. Recebe uma proposta para trabalhar em um outro canal, pois 

o que ele falava, mais precisamente o modo como ele falava, de posse de um caco de vidro 

pressionado contra a garganta, numa cena de iminente suicídio, produziu visibilidade.  

   Tal episódio faz pensar sobre quais são as possibilidades que o sujeito tem, diante de 

um mundo que se pauta cada vez mais no visível, de não se enquadrar. Não é possível destacar 

no episódio os “não vistos” na cena. Pontos apagados são deixados para dar a ver o campo da 

visibilidade. Não é preciso muito para perceber que há, sempre, pontos dos quais não se fala. O 

Estado é um deles, figura enquanto ausência.  

   Parece que a possibilidade de ficção nos dias atuais tende a materializar, de maneira  

exacerbada, a presença da tela, bem como, exponencialmente, potencializar seus (possíveis) 

efeitos nos rituais humanos. Não faremos aqui uma análise pormenorizada deste episódio. 

Apenas apontamos que algo, no campo da existência humana em sua relação com a chamada 

tecnologia,  e na constituição do que temos chamado de um olhar pela tela, tem sido alvo de 

pensamentos, de reflexões, nas mais diversas áreas do saber humano, não apenas no campo do 

conhecimento científico. 

   Investigar possíveis implicações históricas nas relações sociais na contemporaneidade 

a partir presença do celular, a qual materializa um funcionamento de conexão que lhe é 

adjacente na atualidade, se torna, de algum modo, um ter de lidar com a memória dessas 

relações, com o choque entre gerações, com o estabilizado e com a movência que constituem 

os rituais, com o esquecer e, agora, o dever de tudo lembrar, guardar, ponto que permite um 

ideal de visibilidade se instaurar. Seria possível pensar que quem é visto não é esquecido? Seria 

possível questionar se os bustos vistos nos locais tradicionais das cidades e museus conferem 

algum tipo de lembrança ou se constituem de imagem sem sentido para a maioria. O visível 

sustentaria mesmo a possiblidade de lembrança? 

   O questionamento que se coloca, para nós, pode ser enunciado dessa maneira: Que 

efeitos de sentidos são produzidos para as formas históricas de existência na contemporaneidade 

se tomarmos como ponto de observação o modo de leitura empreendido pelo humor para as 

relações sociais permeadas pela presença material do celular?  

   Importa-nos compreender como se constitui esse gesto que produz um olhar pela tela, 

quais suas implicações na contemporaneidade, como sujeito, objeto e prática histórico-social 
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são significados nesse gesto. É importante dizer que a expressão um olhar pela tela pretende 

evocar todo um funcionamento ideológico que fundamenta essa possiblidade de olhar, de ver, 

essa instância de visibilidade que se coloca como (oni?)presença na vida cotidiana dos sujeitos.  

   Que implicações seriam produzidas pela presença dessa tela dos celulares - fazendo 

alusão a todas as outras telas que circundam a prática cotidiana - nas relações sociais na 

contemporaneidade? Que funcionamento ela evoca e como o sujeito hoje toma posição em meio 

a esse funcionamento cada vez mais presente (dominante)? Na busca pelas respostas a essas 

perguntas, compreenderemos também os efeitos de sentidos que configuram um certo conjunto 

ritualístico contemporâneo que se pauta, em grande medida, nessa relação do sujeito com a tela.  

   Essas são questões fundamentais em nossa pesquisa e nos levam a outras. Uma delas 

guia o passo seguinte: Seria possível propor que a cada mudança na concepção de homem (a 

cada novo modo de conceber o sujeito em suas condições materiais de existência) produzida 

pelo pensamento científico ao longo do tempo, houve também, e necessariamente, uma 

reorganização (ressignificação) dos rituais fundamentais da existência social? Os marcos no 

pensamento sobre o homem, desde sua constituição biológica, na qual um sujeito da ciência se 

estabelece, passando pela desestabilização de nossa casa, a Terra, com a invenção de Galilei, 

depois o tornar-se objeto da ciência, com o surgimento da noção de homem das ciências 

humanas, até o desalojar definitivo, golpe dado pelo pensamento freudiano, não mudaria em 

nada nossas relações? Haveria implicações, para além do campo restrito da produção de 

conhecimento científico, na vida cotidiana dos sujeitos que passaram por esses períodos de 

mudanças no pensamento? É sobre o que nos debruçamos agora.  

 

1.2 Vicissitudes histórico-subjetivas: Efeitos discursivos do pensamento científico na 

significação dos sujeitos e(m) suas práticas  

 

   Para nós, o movimento produtor de um olhar pela tela presentifica, a despeito das 

singularidades inscritas nas condutas particulares, um funcionamento em cuja face se inscreve 

uma gama de paradigmas contemporâneos que sustenta os jogos ritualísticos. Dentre eles está 

o paradigma informático, que 
tem ocupado lugar central nessa ressignificação do mundo: no campo político-
administrativo, com a implementação de governos eletrônicos (e-gov) e cidades 
digitais; no campo econômico, como a virtualização do capital e a criação de grandes 
redes econômicas através da globalização; no campo da Educação, com programas de 
Ensino a Distância (EAD) alfabetização digital, computador nas escolas; no campo 
das Artes, com as artes digitais; no campo da Geografia (SIG). (DIAS, 2012[2004], 
p. 15, grifo nosso)  
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   São amplas as possibilidades de exemplificação. Importa-nos pensar, a partir daí, nos 

modos como esse paradigma se presentifica na vida dos sujeitos. O funcionamento da conexão 

não ocorre sem os dispositivos de sua prática. Não há nada no homem, em sua constituição 

enquanto ser, que permita a conexão a essa rede de paradigmas da qual o homem atual não pode 

fugir. A internet não se conecta ao homem. Ele tem acesso a ela por meio de dispositivos 

práticos, os quais adquiriram um caráter de normalidade na vida cotidiana, nos rituais mais 

simples da vida humana na atualidade. Isto é, eles estão presentes na vida do sujeito comum, 

no dia a dia do movimento familiar, escolar, empresarial, nos deslocamentos nas ruas, nos 

rituais religiosos, no funcionamento do mercado, nos shoppings, etc. Torna-se uma tarefa difícil 

nos tempos atuais determinar lugares, cujo funcionamento não seja afetado, de alguma maneira, 

pela presença desses dispositivos. Tarefa igualmente difícil seria exemplificar, exaustivamente, 

todos os ambientes nos quais a presença dos dispositivos seria notada.  

 Não saio de casa sem o meu. Se eu esquecer em casa, volto pra buscar. Estou sem 

bateria. Esses, dentre muitos outros, são dizeres que circulam, recentemente, em nosso tempo. 

Dizeres que põem em cena não só o celular, mas um sujeito que se significa na relação com e 

através dele.  

 Enquanto professor, em sala de aula, era cada vez mais frequente a necessidade de 

chamar atenção dos alunos adolescentes para o que estava sendo dito, na tentativa de atrair os 

olhares, que estavam sempre mais interessados nas telas dos celulares em suas mãos do que nas 

atividades propostas, ainda que fossem lúdicas e evolvessem filmes e músicas. Nenhuma outra 

tela parecia ser mais atraente do que a tela nas mãos. Ao caminhar pelas ruas, salta aos olhos o 

número de pessoas que andam com seus telefones celulares nas mãos, ora escrevendo 

mensagens, ora conversando no Whatsapp, Snapchat, tuitando, postando fotos no Facebook, 

Instagram, curtindo publicações, atualizando seus perfis no Linkedin, fazendo ligações, outras 

vezes com seus fones de ouvido ouvindo músicas e, às vezes, com uma tagarelice solitária 

falando com alguém que não vemos e até pensamos sermos nós, tirando fotos de tudo e de si 

mesmas, filmando e sendo filmadas, mostrando e sendo mostradas, enquanto caminham em 

qualquer direção, no movimento complexo da cidade. 

 Em restaurantes não é difícil encontrar famílias, com seus pais e filhos, cada um com 

sua telinha nas mãos, parecendo estar em mundos distantes um do outro (ou distintos?). Seria 

possível afirmar que são mundos separados? Em shows também não é difícil encontrar artistas 

que pedem para cada um dos presentes levantarem seus celulares no mesmo momento em que 

as luzes se apagam e, sem nenhuma surpresa, todos estão com suas telinhas. Ainda nos shows, 

nos de música sobretudo, também não é raro vermos sujeitos que preferem fotografar os artistas 
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do que tocá-los quando se tem a chance, fazendo parecer existir, nos rituais da 

contemporaneidade, uma hierarquização de importância. Isto é, o registro (o caráter de 

visibilidade que se inscreve em cada momento elegível para constituir imagem a ser guardada, 

vista, compartilhada) do momento seria de mais valor que o próprio momento. Seria possível 

pensar numa ressignificação da própria noção de experiência?  

Benjamin (1985[1933]) nos deixa um questionamento: “quem tentará, sequer, lidar com 

a juventude invocando sua experiência?” (BENJAMIN, 1985[1933] p.114). Tal 

questionamento nos leva a indagação sobre o que é experiência. Segundo o autor, já em 1933, 

o homem viveria uma certa “pobreza de experiência”. (ibidem, p. 115). O autor liga a noção de 

experiência a noção de transmissão. Isto é, algo que era transmitido através das gerações por 

meio da palavra. Afirma ele: “sabia-se exatamente o significado de experiência: ela sempre fora 

comunicada aos jovens”. (BENJAMIN, 1985[1933], p. 114).  

Nesse sentido, a experiência é algo que é transmitido pela linguagem. O autor nomeia, 

dentre outras formas de transmissão, a autoridade da velhice que, muitas vezes, era transmitida 

por meio de provérbios, pelos quais a noção de experiência funcionava. Isto é, não era algo a 

ser ensinado, mas sim transmitido. O sujeito não seria capaz de aprender uma experiência, ele 

precisaria vivê-la para conhecê-la.  

O autor nomeia a primeira grande guerra como um campo de vivência “das mais 

terríveis experiências da história”. (idem). Contudo, os soldados voltavam mais pobres de 

experiências comunicáveis, afirma o autor. Não havia experiências a serem transmitidas boca a 

boca. Um dos motivos que leva o autor a postular que a experiência nos foi subtraída reside no 

“monstruoso desenvolvimento da técnica, sobrepondo-se ao homem”. (BENJAMIN, 

1985[1933], p. 115). Nesse ponto, as reflexões de Agamben (2005[1978]) a partir da leitura de 

Benjamin (1985[1933]) nos servirão de esteio e ponto de passagem. 

Agamben (2005[1978]) afirma que não é preciso uma catástrofe, tal como a grande 

guerra no pensamento de Benjamin (1985[1933]), para a destruição da experiência, “a 

existência cotidiana e uma grande cidade é, para esse fim, perfeitamente suficiente”. 

(AGAMBEN, 2005[1978]). O autor afirma que a vivência de eventos não é suficiente para que 

estes se transformem em experiência. Isto aponta uma distinção entre vivência e experiência. A 

experiência era pautada não no conhecimento, “mas na autoridade, ou seja, na palavra e no 

conto, e hoje ninguém mais parece dispor de autoridade suficiente para garantir uma 

experiência”. (AGAMBEN, 2005[1985]. p. 23). Tal funcionamento produz uma lacuna entre 

gerações, restando a geração seguinte a não-aceitação da experiência transmitida. 
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O advento da ciência é colocado pelo autor, em boa medida, como o responsável pela 

decadência da noção experiência. Isto porque “a experiência é incompatível com a certeza, e 

uma experiência que se torna calculável e certa perde imediatamente a sua autoridade. Não se 

pode formular uma máxima nem contar uma estória lá onde vigora uma lei científica”. 

(AGAMBEN, 2005[1978], p. 26). Nesse sentido, a criação de objetos, cada vez mais produtores 

de certezas, não deixa lugar para a existência de uma noção de experiência que não seja 

cientificamente comprovada através dos instrumentos tecnológicos do campo que se nomeia de 

tecnológico. Há uma divergência entre o sujeito do conhecimento científico, aquele pautado na 

certeza operada pela comprovação do experimento, e o sujeito do senso comum, do qual 

emanava a experiência. Nas palavras do autor, há um sujeito do conhecimento que apenas pode 

fazer experiências, sem jamais tê-la, e um sujeito da experiência que pode apenas ter 

experiência, sem jamais fazê-la.  

A questão fundamental que o autor propõe, e sobre a qual nos debruçamos aqui, reside 

no fato de que, para se tratar da problemática da experiência, necessário é “deparar-se com o 

problema da linguagem”. (AGAMBEN, 2005[1978], p. 54). Tal consideração é radical, no 

sentido de estar na raiz da questão, uma vez que “nós não encontraremos jamais o homem 

separado da linguagem”. (ibidem, p.60). Nesse caminho, o autor aproxima a noção de 

experiência do pensamento freudiano, com a postulação do inconsciente. A partir daí postula 

uma noção de experiência que entrelaça sujeito e linguagem. É nessa direção que o autor propõe 

a noção de experiência como um experimentum linguae, isto é, “aquilo de que se tem de 

experiência é a própria língua”. (AGAMBEN, 2005[1978], p. 11).  

Dessa perspectiva, é possível problematizar a questão da experiência a partir dessa 

relação com a linguagem. Como se dá essa relação na contemporaneidade? O autor propõe 

pensar na experiência a partir do cotidiano, por meio dos eventos que poderiam se tornar 

experiência. Há, segundo o autor, uma “incapacidade de traduzir-se em experiência” (ibidem, 

p. 22) os eventos do cotidiano. O que aponta uma existência pouco pautada no funcionamento 

da linguagem enquanto instância constituída de lacunas, intervalos e descontinuidades, na qual 

o inefável vem marcar seu funcionamento no sujeito. 

Desse modo, a noção de experiência, quando se pauta no sujeito da ciência, aquele que 

faz experiência e não a tem, ficaria de lado, relegada ao desaparecimento. De outro modo, se a 

noção de experiência consiste, segundo uma certa leitura do texto de Agamben (2005[1978]), 

em uma relação com a linguagem, relação esta que dá a ver um funcionamento lacunar, 

intervalar, não-contínuo, o sujeito contemporâneo teria deslizado do experimentun linguae para 

o registro, para o guardar?  
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Benjamin (1985[1936]), em seu texto O narrador, parece dar continuidade à reflexão 

sobre a problemática da experiência. Se Agamben (2005[1978]) pôde apresentar a proposição 

de que a experiência é de fato uma experiência de linguagem, ele o fez a partir das considerações 

feitas em O narrador. Benjamin (1985[1936]) afirma que “é a experiência de que a arte de 

narrar está em vias de extinção”. (BENJAMIN, 1985[1936], p. 197). O autor vincula a arte de 

narrar, a narrativa, à noção de experiência, afirmando que “o narrador retira da experiência o 

que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas 

à experiência dos ouvintes”. (BENAJAMIN, 1985[1936] p. 201).  

A partir desse pensamento, o autor procura justificar o que nomeia da morte da narrativa 

e, por isso, da experiência, já que associa as duas. As causas apontadas para a morte da narrativa 

estão no romance, que não procede nem alimenta a tradição oral, e na imprensa, que produz 

uma nova forma de comunicação (palavras do autor), a informação. Nesses dois 

funcionamentos não se colocam os elementos da narrativa tal como trata o autor. “O saber, que 

vinha de longe [...] dispunha de uma autoridade que era válida mesmo que não fosse controlável 

pela experiência. Mas a informação aspira uma verificação imediata”. (ibidem, 203). A 

distinção entre ‘saber’ e ‘informação’ deixa uma lacuna no processo histórico que faz do sujeito 

um ser pensante. O saber, transmitido pelas narrativas orais, produzia algo no sujeito, uma 

reflexão, tal como nos provérbios. Não havia nada que fosse “imposto ao leitor”. (ibidem, 

p.203). A informação aloca o sujeito em um polo do só pode ser assim, polo verificável, passível 

de comprovação. O leitor da narrativa “é livre para interpretar a história como quiser, e com 

isso o episódio narrado atinge uma amplitude que não existe na informação”. (BENJAMIN, 

1985[1936], p. 203).  

Nesse ponto é possível traçar um paralelo entre o pensamento do autor e as condições 

de produção em nosso tempo sócio-histórico. Se em 1936 o autor estava as voltas com as 

implicações da imprensa para a noção de experiência, o que pensar sobre a contemporaneidade? 

Quantas outras formas de “informação” são produzidas, operando consequentemente uma 

confirmação da morte da narrativa? O leitor hoje, especialmente no ambiente da conexão, se dá 

a pequenas leituras, postas em forma de legendas nas imagens circulantes no funcionamento do 

campo do visível produzido pela conexão. As narrativas, construídas a partir da experiência, 

são descartadas. Tudo se passa como se a imagem fosse capaz de contar essa experiência. Ou 

ainda, seria possível pensar que a noção de experiência fica deslocada. Isto é, experiência é 

aquela que pode ser mostrada e não narrada. Parece não ser suficiente (ao menos não mais) 

dizer que fez uma viagem e contar a experiência de estar lá, bem como contar a forma como o 
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estar lá afetou o sujeito. Desse modo, não seria verificável. A imagem, na contemporaneidade, 

dá conta de mostrar que a experiência é a do estar visível. Não está mais na ordem do narrar.  

Na narrativa, o leitor é livre pra interpretar, para ser autor de sua experiência a partir da 

narrativa. No mostrar, o leitor é passivo, domesticado pelas legendas que são postas em cada 

imagem oferecida às vistas. A narrativa perdura, “a informação só tem valor no momento em 

que é nova”. (BENJAMIN, 1986[1936], p.204). Isto é, a postagem de ontem não tem mais 

valor. Importa a foto (a ordem) do dia. O tempo passa a ser o do agora. A narrativa não se 

entrega, a imagem se apresenta. Afirma o autor:  
A narrativa [...] Ela não está interessada em transmitir o ‘puro em si’ da coisa 
narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do 
narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime a narrativa a marca do 
narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. (BENJAMIN, 1985[1936]. p. 205, 
grifo nosso)  

 

Desse modo, a conexão, com seu funcionamento muito pautado no campo do visível, 

marcaria um espaço que não ofereceria lugar a narrativa. O mergulhar a coisa na vida do 

narrador não se torna possível quando a imagem, com sua legenda, pretende tudo dizer. Sempre 

pautada no ideal vigente do que pode e deve estar visível, a imagem tem a sua amplitude 

simbólica apagada. No momento mesmo em que ela se enquadra em um ideal a ser repetido, 

sem reflexão ou crítica alguma, com suas legendas que, ilusoriamente, parecem tudo dizer, a 

imagem deixa de ter a porta aberta para a interpretação. Seu caráter simbólico fica apagado pelo 

funcionamento da conexão, que a tira de um possível lugar de narrativa e a coloca em um lugar 

de informação, como se uma imagem pudesse dizer tudo de uma dada experiência.  

O autor ainda afirma que “o homem conseguiu abreviar até a narrativa”. (BENJAMIN, 

1985[1936], p. 206). Diríamos hoje, com efeito, que o homem conseguiu transformar as formas 

de narrar ou ainda que ele desalojou a narrativa do seu lugar. Quando no campo da conexão a 

imagem é o veio principal de seu funcionamento, que lugar teria a narrativa? Narrar hoje seria 

apenas legendar? A narrativa precisaria da imagem para funcionar? Por um lado, fico pensando 

naqueles e-mails que trazem o dizer: “leia até o final!”. Por que um dizer desse teria de estar 

ali? Por outro, se uma imagem é recebida, ela é logo visualizada. Parece que nos tornamos mais 

observadores do que leitores. Importa, em nosso trabalho, compreender como se dá essa noção 

de experiência na contemporaneidade, considerando o funcionamento da conexão. 

No funcionamento da conexão parece não haver obrigações, imposições 

(aparentemente). Os sujeitos são livres e, de modo igualmente livre, escolhem, por sua própria 

vontade, manter-se nesse funcionamento, nos mais variados espaços da vida social. Contudo, 

as (possibilidades de) escolhas já estão previamente feitas (pelo funcionamento ideológico que 
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determina as opções). Parece não haver necessidade de o sujeito participar da narrativa, 

produzir uma interpretação. Ele se adequa enquanto leitor curtidor de fotos, produtor de likes, 

compartilhador de posts etc. Onde ficaria a experiência? Veremos nas análises que o espaço 

histórico-social que cerca o sujeito funciona, na conexão, como pano de fundo, como cenário. 

O sujeito fora da conexão não narra sua experiência, ele deixa estar visível os lugares por onde 

passou, o que fez, o que comeu, imagens sempre acompanhadas de suas legendas 

direcionadoras de leitura. O sujeito caminha pela cidade, mas a conexão caminha com ele, 

demandando material para alimentar a vida conectada.  

No Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro é possível ver torres de tomadas elétricas, 

com várias pessoas de pé ao redor, como se fosse uma fonte de recarga de energias humanas, 

da qual não se pode prescindir. No aeroporto de Guarulhos observamos um ponto ainda mais 

significante: cada cadeira tem sua própria tomada, ou seja, cada sujeito tem o seu lugar para 

plugar seu aparelho, reabastecer as energias, do celular, para que não fique fora de alcance. Ou 

ainda, o sujeito sofreria a consequência mais ampla dessa falta de energia: ficar desconectado - 

por ter as baterias de seus celulares descarregadas. O lugar na cadeira, com sua fonte de energia, 

lhe asseguraria um espaço alhures, do qual não se poderia estar fora: a internet. 

 Seria possível aqui relatar tantas outras ocorrências que nos saltam aos olhos nos 

espaços urbanizados. O fato de haver torres para recarregar celular – que têm como evolução a 

chamada chargebox – nos aeroportos, shoppings, pontos turísticos, para que cada sujeito, com 

seu celular, possa “recarregar-se” e não ficar fora de um dado funcionamento social que reclama 

sua presença, pode apontar que os rituais, através dos quais se inscrevem os modos de estar no 

mundo, estão em movimento na contemporaneidade? 

   Fato é que eles, os dispositivos de conexão, estão aí, produzindo efeitos, constituindo 

práticas, significando o sujeito, que se inscreve nas posições possíveis na conjuntura em que 

vive. De que maneira isso ocorre? Cabe a nossa pesquisa pensar desse lugar.  

   A constituição ideológica de um olhar pela tela evoca um conjunto de práticas histórico-

sociais (discursivas, produtoras de sentido), no qual os sujeitos vêm se inscrever, tomando 

posição em meio aos diversos modos possíveis (possibilitados) na atualidade. Dias 

(2012[2004]) afirma que “uma outra territorialidade se organiza … (através da qual) nossa 

sociedade reestrutura seu modo de atuação, produzindo e produzida por uma cultura digital”. 

(DIAS, 2012[2004], p.16). O que nos importa compreender reside em um conjunto de 

questionamentos: que implicações (se houver) essa “mudança profunda na estrutura social”, 

segundo palavras da autora, conferida numa digitalização do mundo, produz 
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(produziu/produzirá) nas relações humanas? Há implicações? As relações humanas sofreram 

mutações - ressignificações, reordenamento - a cada mudança ao longo da história? Vejamos. 

   Pensar a existência humana na contemporaneidade impõe delimitações e generalidades. 

Delimitações, pois não é possível tudo dizer, sendo necessário, em algum momento, especificar 

de que nesga da existência desse homem estamos tratando. Generalidades porque, ainda que 

haja uma especificação sobre os campos da vida desse homem a serem postos em questão num 

dado caminho de reflexão, haverá, sempre, pontos que se tocam, se entrelaçam, numa teia fora 

da qual o homem não pode ser pensado.  

 De antemão, é preciso delimitar de que noção de homem uma pesquisa pode se valer 

para pensar os paradigmas que determinam os rituais na contemporaneidade. Wolff (2012), no 

movimento de compreensão do homem na atualidade, parte das três perguntas fundamentais 

que o homem pode se fazer, oriundas do pensamento kantiano:  “‘O que devo fazer?’, é a 

questão prática (ou moral); ‘O que posso saber?’ é a pergunta teórica (ou especulativa); ‘O que 

posso esperar?’ é a pergunta metafísica e religiosa.” (WOLFF, 2012, p. 37). De uma outra 

pergunta, por neles produzir seus efeitos mais radicais, dependem os questionamentos 

anteriores: “o que é o homem?” (idem)  

 A resposta a esta última pergunta, segundo o autor, direciona todas as outras respostas, 

uma vez que esta se localiza como supracategórica, alocando no bojo de sua compreensão o 

que se deve fazer, o que se pode saber e o que se pode esperar. Uma certa definição de homem, 

portanto, segundo o autor, vai também definir o fazer, o saber e o esperar que tal concepção 

poderá produzir. Ou seria o contrário? De todo modo, as práticas subjetivas são determinadas 

pela (e determinam a?) compreensão do que vem a ser “homem”. Com efeito, cumpre elencar, 

a partir do pensamento do autor, as mutações pelas quais passou a noção de homem e situá-la, 

tendo como período sócio-histórico de referência a contemporaneidade, em nossa pesquisa.  

 Wolff (2012) retoma o pensamento aristotélico para pôr em questão uma definição de 

homem que se pauta no fato de ele ser um ser vivo. Afirmativa certa, porém incompleta, afirma 

o autor, pois não se torna capaz de diferenciar “o homem de todos os outros seres vivos.” 

(WOLFF, 2012, p.39) 

 Segundo o autor, sempre foi dito que a definição aristotélica de homem colocava o 

homem como animal político ou como animal racional. Entretanto, o autor afirma que no 

pensamento aristotélico a referência não era específica a animal, mas a ser vivo. A nuance se 

torna importante no sentido de diferir a noção de homem da noção de deuses. Se não se pode 

afirmar que os deuses são animais, é possível afirmar que são vivos. A questão que se coloca 

reside no fato de que dizer, apenas, que o homem é um ser vivo não produz nenhuma 
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especificidade no que tange a sua existência, antes, o coloca no mesmo nível das “três espécies 

de ‘faunas’ que convivem no universo, cada uma no seu lugar: há os animais, os homens e os 

deuses.” (WOLFF, 2012, P.39) 

 O que produziria uma escansão neste modo de compreensão das caraterísticas 

intrínsecas de uma certa humanidade de um ser vivo? O autor aponta duas possibilidades postas 

pelo que chama de concepção antiga de homem: pela pólis ou pela razão. O logos, termo 

aristotélico, significa tanto  
linguagem (capacidade de se comunicar) como razão (capacidade de raciocinar). Ora 
o que faz para ele a especificidade da linguagem humana é o fato de que não se trata 
de um simples meio de veicular informações ou de expressar emoções, mas uma 
capacidade de formular enunciados com ‘estrututa predicativa’, isto é: com 
afirmações ou negações, proposições que permitem dialogar, opor-se um ao 
outro sobre a mesma coisa. (WOLFF, 2010, p. 40, grifo nosso) 

 

 O logos, entendido dessa maneira, seria capaz de distinguir a “‘voz’, presente em outros 

animais, da fala humana”. (idem). Desse modo, o homem seria definido como homem não 

somente em relação a esse logos, mas também em relação a polis, uma vez que aquela noção 

se apresenta nesta, e só nesta é possível uma vivência com o outro, através da qual o movimento 

de opor-se poderia realizar-se. 

 Polis, dessa maneira, define não somente uma certa caraterística social do homem. 

Segundo o autor, “o homem não é apenas um animal social - Aristóteles sabe muito bem que 

existem outros animais sociais (as abelhas, as formigas, as vespas, os grous, etc.) que não 

conseguem viver isoladamente sem o socorro da coletividade”. (WOLFF, 2010, p. 40). A noção 

de homem como ser político, por sua vez, não se resume a uma coexistência pautada na 

sobrevivência, uma existência cuja maior importância seria a noção de utilidade - não morrer 

de fome ou ser aniquilado por outras espécies, tal como explicita o autor. Antes, viver 

politicamente resume o ideal do “viver bem”. Isto é, o homem viveria para ser feliz, segundo o 

autor. 

 Essa concepção de homem - como animal racional, pautada numa classificação em 

classes, cujo compartilhamento de traços identitários naturais seria capaz de localizar um ser 

vivo, sendo possível, a partir daí, agrupá-lo em categorias - congrega em si mesma uma certa 

hierarquização de seres vivos no universo. A existência humana não pode ser pautada numa 

noção de horizontalidade e sistematicidade de classes imbricadas umas nas outras, mas como 

“uma relação de ordem, uma série vertical e hierarquizada de seres colocados uns embaixo dos 

outros, do mais elevado ao mais baixo: os deuses, seres vivos imortais, estão encabeçando a 

escala”. (WOLFF, 2011, p. 41). O autor afirma que, na terra, é o homem - em razão de ter 
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acesso ao conhecimento racional - que ocupa essa posição mais elevada, encerrando abaixo de 

si todos os outros animais.  

 Na passagem da concepção antiga para a concepção clássica assiste-se um 

deslocamento, ainda que se possa dizer que as duas concepções permitem fundar as ciências da 

natureza, uma vez que o homem, até então, é tomado enquanto sujeito da ciência e não enquanto 

objeto da mesma. O homem, ainda no domínio da concepção clássica, não é “objeto científico”. 

(WOLFF, 2010, p. 46)  

 A virada da concepção antiga para a clássica se dá no momento em que o homem deixa 

de ser concebido como animal racional, tal como no pensamento aristotélico, e passa a ser 

entendido como coisa pensante, a partir de Descartes. O pensamento se coloca como ponto de 

oposição, o traço que definiria o homem para além de sua animalidade. Pensamento e 

animalidade, consciência e corpo.  

 Há um deslocamento da noção de animal para a de coisa pensante. Esta última, em certa 

medida, se coloca como independente do corpo, uma vez que “o pensamento é o que sobra 

quando eu suprimo tudo o que é corporal.” (WOLFF, 2011, p. 43). Duas categorias são 

produzidas com isso: a substância pensante, o homem, “res cogitans”,  e a substância estendida, 

“res extensas”, o corpo, “de que é constituído tudo o que vemos ou tocamos”. (idem). Dentro 

da qual a natureza é pensada.  

 Ao homem, portanto, é dado o lugar do conhecimento. Se ele é capaz de pensar, logo é 

capaz de conhecer. É possível ver “como essa definição de homem pela consciência é 

correlacionada a um projeto científico de conhecimento da natureza. A natureza pode ser um 

objeto conhecível pelo homem porque ela é apenas corpo”. (WOLFF, 2010, p. 44). A 

especificidade do homem, portanto, a partir de Descartes, é a consciência. A característica 

própria da prática humana é o pensamento, através do qual se pode apreender a natureza 

enquanto objeto científico, um exterior que constitui, assim, apenas um fora a ser 

compreendido, conhecido. “O homem é sujeito pensante […] todo o resto é objeto - de 

conhecimento”. (WOLFF, 2010, p.45).  

 A possibilidade das ciências humanas, não mais apenas as ciências da natureza, se dá 

no momento em que o homem “vai poder se tornar objeto científico”. (WOLFF, 2010, p. 46). 

A partir do pensamento foucaultiano, o autor se debruça sobre uma mudança no estatuto 

epistemológico do homem, na medida em que ele se torna entidade conhecível cientificamente. 

De alguma maneira, o objeto científico estava fora do homem, num para além conhecível pelo 

pensamento cartesiano, o qual encerra as coisas no mundo sob a égide da consciência humana.  
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 Tal mudança não poderia deixar de ser perceptível nos rituais humanos. A partir do 

pensamento do autor, é possível perceber que a mudança se apresenta não apenas na noção de 

homem, mas implica reordenamento da própria noção de ciência, que até então era feita fora 

do homem, ou considerando-o apenas como animal, como biológico, “embora várias disciplinas 

já tivessem estabelecido como objetivo o estudo dos fatos propriamente humanos, por exemplo, 

a ‘riqueza’ ou a ‘gramática’”. (WOLFF, 2010, p.46). A noção de ciências humanas, desse modo, 

foi produzida e produziu, ao mesmo tempo, uma ressignificação de práticas, nas quais o homem 

deixa de ser tomado apenas como animal racional, para ocupar o lugar de “coisa pensante” e, 

partir daí, ser também objeto de seu próprio pensamento. Um deslocamento que produzirá, 

posteriormente, consequências na concepção das doenças, antes concebida no campo, apenas, 

biológico. Não é contraditório perceber que as práticas e rituais vão sofrer alterações ao longo 

do tempo, uma vez que estão intrinsecamente ligados à conjuntura sócio-ideológica nos quais 

são realizados e mantidos (ou transformados).  

 Quando o homem deixa a posição de sujeito soberano, portanto, hierarquizado na terra 

como os deuses no céu, tal como era concebido na era antiga a partir do pensamento aristotélico, 

organizado em divisões em classes, ele vem ocupar uma posição “ambígua de objeto de um 

saber e de sujeito cognoscitivo.” (WOLFF, 2010, p.46). Tal deslocamento possibilitou uma 

redefinição da noção de homem: Não mais  
o homem em geral, mas o que nele há de propriamente humano: as instituições ou 
as relações sociais para a sociologia, a cultura para a etnologia ou a antropologia 
cultural, o destino dos povos para a história, as funções intelectuais para psicologia, o 
inconsciente para a psicanálise, a linguagem articulada para a linguística, etc. 
(WOLFF, 2010, p. 46, grifos nossos) 

  

 Com essa virada, afirma o autor, “o que muda […] é a imagem global do homem, e 

ela leva na sua mutação todos os objetos esparsos que giravam em torno dele.” (ibdem, p. 

47, grifo nosso). Aqui encerramos uma compreensão mais apurada sobre as mutações 

consequentes de mudanças nos paradigmas através dos quais o homem deve ser pensado em 

cada tempo sócio-histórico. Os objetos, os dos rituais e práticas humanas, giram em torno do 

homem, são apreendidos no campo subjetivo de sua experiência, nele são significados. São, 

também, de igual modo, causa e efeito das mudanças que podem ser observadas através da 

relação do homem com eles em sua prática diária.  

 O autor afirma que a mudança na imagem global do homem traz implicações para a 

apreensão dos objetos, que são afetados, de alguma maneira, por alterações no modelo de 

pensamento que os sustenta. Pode-se também afirmar que a invenção de novos objetos, além 

de constituir indício de que algo já estava em processo de mudança - isto é, de que algo já se 
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colocaria como instável, o que motivaria a invenção, o desejo do novo, do outro, do diferente - 

também aponta outras mudanças possíveis a partir de sua presença e de seus modos de 

funcionamento. Tal compreensão corresponde à postulação de que os objetos das práticas 

humanas são, ao mesmo tempo, causa e efeito de processos mutacionais históricos. Ou seja, 

eles demonstram, por sua própria presença, que os paradigmas que sustentavam o pensamento 

e o modus vivendi de uma dada época já estavam, de alguma forma, abalados, dando, assim, 

lugar ao novo. Daí a própria noção (e necessidade) do ato de inventar.  

 No momento em que o homem deixa de olhar a natureza enquanto dominador e passa, 

ele mesmo, a se colocar como objeto de reflexão, algo aí desliza. Não mais o homem e os 

objetos, alvos do seu movimento científico. O homem agora passa a ser também objeto de 

conhecimento. O início dessa virada, segundo o autor, se dá no século XVIII, se estende ao XIX 

e, de maneira muito mais acentuada, se manifesta no século XX. É nesse último período que 

Freud (1996[1917]) vem estabelecer uma ruptura radical com o pensamento cartesiano, 

postulando que “o ego não é o senhor da sua própria casa.” (FREUD, 1996[1917], p.151). 

 Wolff (2010) aponta essa virada afirmando que o homem não é nem sujeito 

cognoscitivo, uma vez que “ele não sabe o que é, e cabe então a ciência dizê-lo […] nem sujeito 

de ação (pouco importa o que ele pensa, ele não domina suas próprias ações)”. (WOLFF, 2010, 

p.47). Com isso, o homem passa a ocupar lugar daquele que não tem domínio sobre o seu querer. 

As três perguntas iniciais, tomadas por Wolff (2010) do pensamento kantiano, pelas quais seria 

possível entender o que é o homem, ficam, desse modo, profundamente abaladas. O que devo 

fazer? O que posso saber? O que posso esperar? Questões que vão sofrer o abalo da incerteza 

subjetiva trazida na postulação freudiana. A dúvida cartesiana, que possibilitava duvidar de 

tudo, menos de sua própria existência, pois “o fato de existir é indubitável para cada um de nós, 

desde que tenhamos consciência disso” (WOLFF, 2010, p. 42), cai diante da descoberta 

freudiana do inconsciente. Postulação que faz da consciência uma instância “de percepções 

incompletas e de pouca confiança”. (FREUD, 1996[1917], p. 151) 

 Wolff (2010) apresenta esse movimento subjetivo na história como uma das mutações 

na concepção de homem, Freud (1996[1917]) insere-o no que nomeia de “três severos golpes” 

que o “narcisismo universal dos homens” sofreu. (FREUD, 1996[1917], p.147). Nomenclatura 

distinta para tratar do mesmo assunto: mudança no paradigma científico, logo restruturações 

das práticas. O primeiro deles abalou a crença de que o homem, “em seu domicílio, a Terra, era 

o centro estacionário do universo, com o sol, a lua e os planetas girando ao seu redor”. (FREUD, 

1996[1917], p. 147). Freud (1996[1917]) afirma que a posição central da Terra era para esse 

homem, na percepção dos seus sentidos daquilo que, para ele, não se movia, “um sinal do papel 
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dominante desempenhado por ela no universo e parecia-lhe ajustar-se muito bem à sua 

propensão a considerar-se o senhor do mundo”. (idem).  

 Toda a vez que o homem se punha a uma “visão sem obstáculos, encontrava-se no centro 

de um círculo que abarcava o mundo exterior”. (idem). O desmantelamento dessa ilusão, desse 

efeito de certeza pelo qual o homem teria a capacidade de conhecer tudo, de tudo saber, por 

estar no centro da existência, surge com a obra de Copérnico, no século XVI. O autor afirma 

que não se configurou, em fundamento, uma novidade o que se deu com a descoberta de 

Copérnico, pois outros pensadores, tais como os pitagóricos já “haviam lançado dúvidas sobre 

a posição privilegiada da Terra, e, no século III a.c., Aristarco de Samos havia declarado que a 

Terra era muito menor que o sol e movia-se ao redor deste corpo celeste”. (FREUD, 

1996[1917], p.148). 

 Sobre a virada a partir dessa descoberta, Arendt (2014[1958]) afirma: “O que Galileu 

fez e que ninguém havia feito antes foi usar o telescópio de tal modo que os segredos do 

universo foram fornecidos à cognição humana ‘com a certeza da percepção sensorial’”. 

(ARENDT, 2014[1958], p.322). O que estava em Galileu, portanto, era uma espécie de 

confirmação da “imaginação matematicamente treinada dos astrônomos Copérnico e Kepler (os 

quais haviam) desafiado a noção de mundo finito e geocêntrico que os homens conservavam”. 

(ARENDT, 2014[1958], p.320). 

 Conservação e desafio, antigo e novo, dois modelos de pensamento em conflito. O que 

permitiu essa mudança não foi apenas o pensamento científico pautado na descoberta-hipótese 

posta por Copérnico. “As especulações não confirmadas empiricamente quanto ao movimento 

da Terra em torno do Sol” (ARENDT, 2014[1958], p.321) não foram suficientes para deslocar 

o pensamento e instaurar um novo paradigma científico. O empirismo dado pelo gesto de 

Galileu “colocou ao alcance de uma criatura presa à Terra e de seus sentidos presos ao 

corpo aquilo que parecia estar para sempre além de suas capacidades - na melhor das 

hipóteses, estava aberto às incertezas da especulação e da imaginação”. (ARENDT, 

2014[1958], p.322, grifos nossos). Isso produziu uma “diferença de relevância entre o sistema 

copernicano e as descobertas de Galileu”. (idem). 

 A mudança foi profunda, pois “os cientistas organizavam-se em busca de caminhos e 

meios que lhes permitissem capturar a natureza na armadilha de experimentos e instrumentos, 

de modo que ela fosse forçada a revelar seus segredos.” (ARENDT, 2014[1958], p.345, grifo 

nosso). O que, segundo a autora, prescreveu regras de comportamento e, por conseguinte, novos 

critérios de julgamento. A captura, possibilitada pelo instrumento, foi alçada ao patamar de 

comprovação científica. O que nos leva a uma suspeita sobre a existência de possíveis rastros 
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desse movimento na atualidade. Rastros que conferem a captura valor de comprovação, de 

narrativa. O mostrar no lugar do narrar, tal como a narrativa de Copérnico e de Kepler só pôde 

ser “aceita”, legitimada, no momento em que passou ao campo do visível, através da invenção 

de Galileu. 

 O realojamento das crenças, produzido por uma virada no pensamento científico, não 

sem efeito no campo das práticas histórico-sociais comuns, não foi fruto de um paradigma 

científico que perdurava, mas sim, de uma reorganização da prática científica que vai, a partir 

de agora, exigir comprovações. Não foi, portanto, a razão, concebida na capacidade da coisa 

pensante de elaborar hipóteses no campo teórico, que operou um deslocamento, “mas um 

instrumento feito pela mão do homem, o telescópio, que realmente mudou a concepção 

física do mundo […] a ativa interferência do homo faber, da atividade de fazer e fabricar”. 

(ARENDT, 2014[1958], p. 340). 

 É notório que há uma força de estabilização nos estados de sociedade, de modo que toda 

mudança é vista, primeiro, como uma ameaça. A autora afirma que, ao tomar conhecimento do 

julgamento de Galileu e de sua retratação, Descartes “foi momentaneamente tentado a queimar 

todos os seus papéis porque, diria ele, ‘se o movimento da Terra é falso, todos os fundamentos 

de minha filosofia também são falsos’”. (ARENDT, 2014[1958], p. 340). É notável como todo 

movimento de mudança implica resistência. Tal fato é possibilitado pelo funcionamento 

ideológico, o qual organiza as instâncias sociais de modo a produzir uma certa coesão nos 

modos de existência. Contudo, não há ideologia sem sujeitos.  E aí, talvez, nós, os homens, 

sejamos resistentes à mudança porque mudar talvez seja doloroso (e se não for, ao menos 

trabalhoso é) desde a mudança primeira, do útero ao mundo.    

 A mudança, pois, produzida perdurou e realinhou o rumo das ciências, bem como de 

muitas práticas. Uma mudança de olhar foi instaurada. Deixou-se o campo das “especulações 

inspiradas” para adentrar a um universo “demonstrável”. (ARENDT, 2014[1958], p. 323). A 

autora afirma que esse movimento produziu uma alienação do mundo, um movimento que 

redireciona o olhar “da terra para o universo e do mundo para o si-mesmo [self]”. (ARENDT, 

2014[1958], p. 7). A dicotomia entre céu e Terra, que perdurava por séculos no pensamento 

científico e filosófico, dá lugar a dicotomia “entre o homem e universo”. (ARENDT, 

2014[1958], p. 335). 

 A autora se vale de três eventos históricos para afirmar esse movimento: as grandes 

navegações, que corroboraram para a alienação do ambiente terreno imediato da vida humana, 

juntamente com a invenção do aeroplano, que fez o homem deixar, de alguma maneira, a 

superfície terrestre para tomar posse do planeta; a descoberta de Copérnico, mais 
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especificamente a comprovação dada pelo instrumento produzido por Galileu, que fez o homem 

se voltar para um além da Terra, o universo; e a reforma religiosa do século XVI, que por meio 

da expropriação do campesino, resultado da expropriação da propriedade da igreja, foi o fator 

mais importante, segundo a autora, no declínio e colapso do feudalismo. Isso porque foi 

possível estabelecer o que autora chama “de as condições modernas de instalação de uma 

economia do desperdício” (ARENDT, 2014[1958], p.312-313) e um processo contínuo de 

acúmulo de riqueza.  

 Como efeito específico da reforma a autora também aponta uma espécie de perda de fé, 

um “eclipse da transcendência, da crença em um além”. (ARENDT, 2014[1958], p. 314). Ora, 

quando o homem não pode se colocar mais como centro do universo, pela descoberta-

comprovação que fez o sistema geocêntrico perder seus adeptos a favor de um sistema 

heliocêntrico, nem se concebe mais a ideia de um além, pois o além agora, em termos 

científicos, fica fora dos limites planetários e não numa ideia de transcendência religiosa, o 

homem é lançado para dentro de si. Tal movimento produz uma “alienação em relação ao 

mundo, e não, como pensava Marx, a autoalienação.” (ARENDT, 2014[1958], p. 314). 

 Nesse movimento, portanto, de olhar além, de expandir os limites, “a família e a 

sociedade foram substituídas pelo pertencimento a uma classe e pelo território nacional, a 

humanidade começou a substituir as sociedades vinculadas nacionalmente, e a Terra a substituir 

o restrito território do Estado”. (ARENDT, 2014[1958], p. 318). O cidadão, agora, é cidadão 

do mundo e não mais de um país apenas.  

 O fato preponderante nesses eventos, que nós destacamos aqui como ponto fundamental 

de uma virada para o paradigma da era moderna, tal como a nomeia a autora, foi a invenção do 

telescópio. A ideia de mundo finito deixou de existir pela comprovação, que só se tornou 

possível, por meio de um instrumento científico: o telescópio. O que antes era desafio do 

pensamento com Copérnico e Kepler, transformou-se em confirmação factual com Galileu. O 

homem perdeu seus limites terrenos. Se é possível conhecer além, de alguma maneira, o homem 

se desprende de sua realidade imediata para pensar o alhures.  

 O fato é que, em Copérnico a questão figurava enquanto hipótese, com o telescópio 

instaura-se uma instância pautada no visível, por meio da qual o homem pôde “comprovar” 

cientificamente o que antes era crença, fazendo parte, apenas, de postulações fruto do 

pensamento humano. Mutação que, para nós, produz seus efeitos na concepção de homem na 

contemporaneidade - bem como em suas práticas, pautadas, cada vez mais, em uma noção 

muito forte de visibilidade necessária - por ainda estar em jogo o que se pode conceber como 

campo do visível, âmbito no qual a narrativa perderia seu vigor.  



   60 

 A vontade de conhecer o para-além parece, sempre, alimentar a megalomania humana. 

Isso não parece ter sido abalado, mesmo com as postulações freudianas. O homem ainda parece 

sonhar com uma posição privilegiada de controle de mundo e da natureza. É desse ideal que a 

chamada tecnologia, esse hiperônimo indiscernível na contemporaneidade, dada a ver no seu 

incontável arsenal de objetos (instrumentos?), se vale nas mais variadas formas e parece, assim, 

constituir uma instância que tende a produzir implicações para muitos dos rituais 

experienciados na contemporaneidade. Por meio dela, o homem, a despeito de todos os golpes 

que levou, insiste em dizer para si mesmo que é possível controlar, é possível dominar o 

exterior. O que não muda o fato de que não se controla nem o interior. 

 Freud (1996[1930]) já apontava tal caraterística humana de se empenhar em produzir 

possibilidades de controle de si e do que está ao redor. A invenção de objetos, através dos quais 

as limitações naturais do homem seriam superadas ou, ao menos, suavizadas, materializa, “a 

direção para a nossa atividade” humana. (FREUD, 1996[1930], p. 94). Assim como o telescópio 

possibilitou uma mudança no olhar, da Terra para o universo, os instrumentos da prática 

humana, como causa e efeito das transformações que lhes são decorrentes, podem instaurar 

outras instâncias.  

 Vale salientar que o fim de uma era, de um mundo não é o mesmo que o fim do mundo.  

Afinal, “o mundo se apresenta com uma nova face cada vez que mudamos a nossa perspectiva 

sobre ele”. (DUARTE JUNIOR, 2004, p.11). A cada mudança de modelo de pensamento é 

possível afirmar que se vive o fim de um mundo. Objetos são ressignificados, abandonados, 

repensados; práticas caem em desuso, mantêm-se ou reestruturam-se; os homens se movem, os 

sentidos deslizam. É possível afirmar que um mundo onde o curso de datilografia existia já se 

mostra, hoje, obsoleto. A máquina de escrever, hoje, já pode ser considerada objeto de coleção. 

Uma caracterização, que não deixa de ser ideológica, bem distinta da que vigorava há 20 anos, 

momento em que era possível afirmar que os homens precisavam aprender a datilografar. Hoje, 

tal curso já não funcionaria mais, muito menos o avanço dele, o curso de digitação. É, de certa 

forma, inconcebível a necessidade de ensinar um adolescente a digitar. As redes sociais hoje, 

as salas de bate-papo há cinco anos, com ou sem as regras dos dedinhos - asdfg ; çlkjh -, ensinam 

os adolescentes/crianças a guiarem seus dedos para as tarefas que lhes são propostas diante das 

telas.  

 O caminho de nossa proposição, desse modo, obedece a uma série de eventos - 

invenções - que possibilitaram mudanças nos paradigmas que sustentavam estados passados de 

sociedade, pelos quais foi possível observar o fim de alguns modelos de mundo, com suas 

concepções e crenças. Com o telescópio, o olhar do homem passa da Terra (como centro) para 
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o universo. Com os navios e aeroplanos, o homem deixou de considerar os limites que os 

sentidos humanos lhes podiam apontar para se lançar além. Com o celular (e a internet) o que 

é posto em jogo? Quais limites humanos são fragilizados (deslocados)?  

 Com efeito, o telescópio não estava presente na vida do homem comum, muito menos 

a possibilidade de voar, ou ainda de navegar. Tal fato, entretanto, não impediu que um 

apequenamento do globo terrestre fosse produzido em larga escala, isto é, não impediu que ele 

fosse sentido, experienciado, pela grande maioria da humanidade. O globo terrestre nas salas 

de estar do homem que nunca se lançou além indicava que o novo paradigma abarcava a todos, 

independente da participação efetiva no movimento de comprovação das hipóteses científicas. 

Afirma-se, de fato, que o homem foi a lua, mas, ainda que poucos homens lá tenham pisado, 

não nos é permitido postular outra coisa.  

 O que buscamos apontar com isso reside no fato de que as mudanças de paradigma que 

ocorreram ao longo do tempo nem sempre tiveram, em sua constituição, um grande número de 

sujeitos envolvidos diretamente. Mas os seus efeitos, inevitavelmente, atingiram a todos, de 

modo mais ou menos pontual. Hoje, os celulares (conectados à internet) estão presentes na vida 

de uma grande maioria de sujeitos, mas sabemos que não alcançam a todos. O que não implica 

dizer que seus efeitos não sejam, de alguma maneira, produzidos e legitimados no bojo do 

discurso dominante, o da instância ideológica que chamados de tecnologia, ponto sobre o qual 

retornaremos.  

 Com efeito, é parte do humano debruçar-se na invenção de objetos que possam trazer 

melhor adequação ao (seu) mundo, atendendo suas necessidades naturais, bem como suas 

necessidades criadas e experienciadas socialmente, as quais adquirem legitimidade pelo 

funcionamento ideológico que rege as relações entre homem e suas condições materiais de 

existência no tempo sócio-histórico no qual se constitui. Conforme Arendt (2014[1958])  
o tempo excedente do animal laborans jamais é empregado em algo que não seja o 
consumo, e quanto maior é o tempo de que ele dispõe, mais ávidos e ardentes são seus 
apetites. O fato de que esses apetites se tornam mais sofisticados, de modo que o 
consumo já não se restringe às necessidades da vida, mas, ao contrário, 
concentra-se principalmente nas superfluidades da vida, não altera o caráter dessa 
sociedade, mas comporta o grave perigo de que afinal nenhum objeto no mundo 
esteja a salvo do consumo e da aniquilação por meio do consumo. (ARENDT, 
2014[1958], p. 165, grifos nossos)  

  

 Em 1958 a autora afirmava que se vivia um grave perigo: os objetos no mundo estavam 

sendo tomados na esteira do consumo. A partir dessa afirmação, tornou-se possível deslocar a 

noção de instrumento em nosso trabalho. Do movimento inicial de invenção, “se remontarmos 

[…] às origens, descobriremos que os primeiros atos de civilização foram a utilização de 
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instrumentos [etc.]. Através de cada instrumento, o homem recria seus próprios órgãos motores 

ou sensoriais, ou amplia os limites de seu funcionamento.” (FREUD, 1996[1930], p. 98). A 

noção de instrumento, portanto, está intimamente ligada à noção de fim. O instrumento é 

pensado a partir da realidade que se pretende transformar através de sua utilização.  

 De fato, as realizações do homem, das quais se orgulha, em muito se assemelham a 

noção de progresso posta no senso comum, para a qual se reserva a ideia de que o avanço no 

domínio da técnica produz melhorias. Posicionamento que deixa de lado o caráter ambíguo (ou 

seria polissêmico?) de qualquer invenção. Caráter percebido no pensamento freudiano, que vai 

pôr em relação as invenções e seus efeitos (imprevisíveis) na vida humana. Afirma o autor: “o 

poder recentemente adquirido sobre o espaço e o tempo, a subjulgação das forças da natureza 

[…] não aumentou a quantidade de satisfação prazerosa que [os homens] poderiam esperar da 

vida e não os tornou mais felizes.” (FREUD, 1996[1930], p. 95). 

 No campo das invenções do homem, portanto, configura-se um ideal pelo qual se aponta 

que o próprio homem se beneficiaria de suas invenções, como se delas só pudessem ser 

extraídos os pontos positivos localizados nos modos de utilização. Com efeito, não podemos 

destituir o objeto inventado de seu caráter instrumental, isto é, da finalidade para a qual foi 

pensado primordialmente. Contudo, reduzi-lo a noção de instrumento seria deixar de considerar 

que aquele que põe em cena o ato de inventar produz, a despeito de sua vontade, um campo de 

possibilidades, que, nem sempre, estarão ligadas a uma prevista função para o invento. Isso 

implica dizer que uma invenção traz consigo  
o fardo da irreversibilidade e da imprevisibilidade, do qual o processo de ação 
extrai sua própria força. […] Os homens sempre souberam que aquele que age nunca 
sabe completamente o que está fazendo; que sempre vem a ser ‘culpado’ de 
consequências que jamais pretendeu ou previu; que, por mais desastrosas e 
imprevistas que sejam as consequências do seu ato, jamais poderá desfazê-lo; 
que o processo por ele iniciado jamais se consuma inequivocamente em um único 
ato ou evento, e que o verdadeiro significado jamais se desvela para o ator. 
(ARENDT, 2014[1958], p.289, grifos nossos)   

 

   Da invenção do avião, do seu caráter original (no sentido de origem) de 

instrumentalidade, ao seu lançamento contra prédios, há um abismo que se produz. O seu 

caráter de instrumento, de meio de transporte, não impediu, ao longo do tempo, deslocamentos 

em seus modos de utilização: transporte de tropas; lançamento de bombas; instrumento de 

terror; consumo; status social; etc. A possível consequência, o porvir de todo invento, não está 

nas mãos de quem o colocou em cena, mas no processo de absorção desse invento no campo 

das práticas humanas. O acontecimento, o evento nas palavras da autora, passa a ser trabalhado 

na história. Trabalho que foge ao escopo do inventor e jamais se consuma inequivocamente, 
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pois a contradição própria ao funcionamento ideológico está posta de antemão nesse jogo, que 

faz do equívoco o caráter fundamental da falibilidade ritualística.  

 Desse modo, é preciso descolar a noção de instrumentalidade dos inventos para pensar 

nas consequências produzidas ao longo do tempo. Desde a invenção de Graham Bell, o fardo 

da imprevisibilidade que carrega todo invento tem feito trabalhar na história o acontecimento 

invenção do telefone, produzindo consequências jamais pensadas. A questão é: onde podemos 

observar tais consequências?  

  Freud (1996[1930]), quando se debruça sobre as invenções de sua época observando 

suas implicações, busca pensar o sujeito em sua constituição psíquica. Nós buscamos 

compreender os jogos ritualísticos fundamentais da vida humana em sua constituição 

ideológica, nos quais a presença do celular materializa movimentos de identificação diante dos 

muitos enunciados-imagem que dão a ver o caráter múltiplo da interpelação ideológica na 

contemporaneidade.  

 A humanidade, afirma o autor, “efetuou um progresso extraordinário nas ciências 

naturais e em sua aplicação técnica, estabelecendo seu controle sobre a natureza de uma maneira 

jamais imaginada”. (FREUD, 1996[1930], p.95). Controle que se dá através dos objetos de sua 

prática, dos instrumentos construídos para tais fins, cujos efeitos são, sempre, imprevisíveis. 

Um mesmo invento pode ser, ao mesmo tempo, a despeito do inventor, positivo e negativo, tal 

como apontado por Arendt (2014[1958]). Nessa percepção inscreve-se também a afirmação de 

Freud (1996[1930]): “não existe, então, nenhum ganho no prazer, nenhum aumento 

inequívoco no meu sentimento de felicidade, se posso, tantas vezes quantas me agrade, escutar 

a voz de um filho que está morando a milhares de quilômetros de distância”. (FREUD, 

1996[1930], p. 96, grifos nossos).  

 Com isso, o autor põe em cena a significação humana mais radical de todo invento: a 

noção de ganho. Noção que encerra em seu seio a de progresso, compreendido enquanto 

avanço. Diante de cada expectativa criada no seio social para cada instrumento (objeto), o autor 

se questiona sobre o paradoxo de sua existência. Afirma:  

 
Se não houvesse ferrovias para abolir as distâncias, meu filho jamais teria deixado sua 
cidade natal e eu não precisaria de telefone para ouvir sua voz; se as viagens 
marítimas transoceânicas não tivessem sido introduzidas, meu amigo não teria 
partido em sua viagem por mar e eu não precisaria de um telegrama para aliviar minha 
ansiedade a seu respeito. Em que consiste a vantagem de reduzir a motilidade infantil, 
se é precisamente essa redução que nos impõe maior coerção na geração de filhos? 
(FREUD, 1996[1930], p. 96)  
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 A possibilidade hipotética da não existência do invento, posta na partícula se, 

relacionada ao futuro do pretérito negativo de suas possíveis consequências põe em cena o 

caráter paradoxal de todo invento. Cria-se, com isso, uma escala de necessidades humanas, 

produzidas a partir dos inventos, que demandam outros ainda, na visada de constituição de uma 

rede de objetos que possam dar conta dos problemas humanos e de seus anseios. O caráter de 

ganho, bem como o seu oposto, portanto, ficam estritamente vinculados a uma noção de prática, 

pois é possível dizer que se ganha e se perde ao mesmo tempo. A finalidade, posta no termo 

“para”, indicaria a função primordial, aquela concebida pelo senso comum. Telefone, na 

posição e época do autor, é para falar; o telegrama é para receber notícias e assim aliviar 

ansiedade. As ferrovias e os navios são para se alcançar o longe. Num sistema de objetos, no 

qual cada elemento faz trabalhar o equívoco, a contiguidade é constitutiva. Isto é, um invento 

cria, no momento mesmo de sua constituição, a necessidade social de outro.  

 O fardo da imprevisibilidade da ação, postulado por Arendt (2014[1958]), ocupa, 

portanto, seu lugar num sistema de objetos, num jogo de substituições e demandas criado por 

cada novo objeto. Os rastros da história do homem, em boa medida, concentram-se na utilização 

de objetos para transformar sua realidade imediata, num contínuo sem fim, tal como no 

pensamento freudiano uma coisa puxa outra.  

 Arendt (2014[1958]) afirma que o empenho de seu trabalho teórico foi para  
rastrear até sua origem a moderna alienação do mundo, em sua dupla fuga da 
Terra para o universo e do mundo para o si-mesmo [self], a fim de chegar a uma 
compreensão da natureza da sociedade, como esta se desenvolvera e se 
apresentava no instante em que foi suplantada pelo advento de uma era nova e 
ainda desconhecida. (ARENDT, 2014[1958], p.7, grifo nosso) 

  

 O nosso é de buscar rastros discursivos, próprios da natureza da sociedade 

contemporânea, que apontem uma ubiquidade dos dispostos de conexão, logo da rede de 

internet, nos rituais mais fundamentais de nossa existência, a fim de compreender se é possível 

afirmar que vivemos um outro marco sócio-histórico de suplantação de um estado de sociedade 

para outro pelo advento de uma era nova e ainda desconhecida.  

 A autora, no movimento para buscar compreender o que chama de “natureza da 

sociedade”, afirma:  
ainda que esse processo de conquista encontre seu limite na fronteira 
inexpugnável da presença simultânea do mesmo corpo em dois lugares 
diferentes, tornou a distância irrelevante, pois nenhuma parcela significativa de 
uma vida humana - anos, meses ou mesmo semanas - é agora necessária para que se 
atinja qualquer ponto da Terra. (ARENDT, 2014[1958], p.309-310, grifos nossos) 
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 A fronteira inexpugnável, instaurada pelas leis da física moderna, da presença 

simultânea do mesmo corpo em dois lugares, parece buscar ser suplantada pela velocidade que 

permite ao homem contemporâneo estar em dois (ou até mais) lugares ao mesmo tempo. Fica, 

aqui, a ressalva de que falamos de presença do homem e não do seu corpo biológico.  

 Ainda que não se trate de presença corporal, matéria biológica constitutiva de todo 

homem, há presenças que se marcam em distintos lugares ao mesmo tempo. A autora, a seu 

tempo, já apontava, no momento em que os primeiros passos na criação de uma rede mundial 

de computadores eram dados, que o movimento natural do homem era romper fronteiras, 

ampliar limites, de modo a tornar a distância irrelevante.  

 A velocidade, dessa forma, para a autora, dá à luz “um processo de avizinhamento” e 

“um “encolhimento do espaço.” (ARENDT, 2014[1958], p.310). O resultado disso é a abolição 

da distância, não somente pelos deslocamento possibilitados pelas ferrovias, navios a vapor e 

aviões, mas também pela capacidade perquiridora da mente humana, que possibilitou, antes que 

tivéssemos contornado a Terra, trazer “o globo à nossa sala de estar, para tocá-lo com as mãos 

e girá-lo ante nossos olhos”. (idem).   

 O apequenamento do globo, que permitiu um processo de avizinhamento no mundo, 

permitido pelas invenções de meios de deslocamentos cada vez mais rápidos, é dado a ver na 

sala de estar dos sujeitos daquele período sócio-histórico. A “nossa sala de estar”, o poder “tocá-

lo” e “girá-lo ante os nossos olhos” ganham contornos ainda mais significativos nos dias atuais, 

nos quais tudo isso se mostra na palma das mãos, na tela que nos convoca. A autora afirma: 

“Os mapas e cartas de navegação das primeiras etapas da era moderna anteciparam-se às 

invenções técnicas mediante as quais todo espaço terrestre se tornou pequeno e ao alcance das 

mãos”. (ARENDT, 2014[1958], p.310). 

 O celular, hoje, é o próprio globo (em movimento) na sala de estar. Os seus mapas - tal 

como o Google Earth, programa que apresenta um modelo tridimensional do globo terrestre - 

e toda a instância de visibilidade que lhe constitui permitem ao sujeito um olhar pela tela de 

todos os lugares: ruas, pessoas, trânsito, placas, casas, através do street view, ferramenta que 

possibilita ver fotos das localidades e não apenas desenhos típicos dos mapas impressos.  

 É importante ressaltar que, em nossa pesquisa, foi possível perceber que a significação 

do celular na contemporaneidade está estreitamente vinculada às possibilidades de conexão. 

Não foi possível observar, em nenhum material recolhido sobre nossa questão ao longo dos 

anos de pesquisa, o celular fora da lógica da conexão. Portanto, quando vinculamos, em nossa 

escrita, celular e conexão, o fazemos a partir de um procedimento teórico que nos permitiu 

afirmar tal imbricação.    
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 Desse modo, o tocar as mãos no globo, tal como postula Arendt (2014[1958]) em 1958, 

dá lugar na atualidade ao touch na tela do celular, com muitas outras consequências, as quais 

precisam ser pensadas. Tanto o globo que se girava com as mãos, como o globo na 

representatividade da esfera terrestre percorrida no instante de um click estão assim conjugados 

nas palmas das mãos dos sujeitos na contemporaneidade.  

 O girá-lo diante dos olhos, na sala de estar, tal como a autora afirma, se materializa hoje 

em muitos outros espaços histórico-sociais, não mais apenas na sala de estar. A capacidade 

perquiridora da mente humana, pelos dispositivos de conexão produzidos e fornecidos a todo 

sujeito, possibilita que esse olhar perquiridor seja possível em muitos outros lugares.  

 Um caráter de visibilidade está aí posto, “ante nossos olhos”. (ARENDT, 2014[1958], 

p.310). A Terra tornou-se terreno único, sala de estar disponível na conexão. O homem, como 

habitante ao mesmo tempo da Terra e do seu país, adquiri um caráter ainda mais volátil na rede. 

Os deslocamentos permitidos pelo desenvolvimento dos meios de transporte alçam voo, são 

postos em outro patamar, e transportam, agora, o sujeito a qualquer lugar do mundo com apenas 

um toque. O sujeito, em seu click, vira dados a serem transportados pela rede ao redor do 

mundo, expondo o caráter visual que já estava posto no passado.  

 Distância encurtada, olhar aproximado, possibilidades, mudanças. Parece ser esse um 

caminho possível para localizarmos algumas afetações observadas pela presença do celular nas 

mãos dos sujeitos. A partir de Arendt (2014[1958]) pode-se postular uma possível origem dessa 

necessidade de ver, dessa instância do visível, desse espetáculo, que “é ao mesmo tempo parte 

da sociedade, a própria sociedade e seu instrumento de unificação” (DEBORD, 2003[1967], 

p.14, grifo nosso), que determina, por seu caráter ideológico, modos de estar no mundo na 

atualidade.  

 O primeiro evento histórico trabalhado pela autora na postulação de mutações que 

instituíram a era moderna foi, em suas palavras, “o mais espetacular dos três eventos”. 

(ARENDT, 2014[1958], p.308). O caráter espetacular do evento se deu pelas possiblidades de 

conhecimento e descobertas de “continentes desconhecidos e de oceanos jamais sonhados”. 

(idem). O conhecer, possibilitado pelo ver das descobertas, deu a esse evento o que a autora 

nomeia de caráter espetacular. Não sem efeito dessa leitura, certamente, Debord (2003[1967]), 

nove anos depois da publicação de A Condição Humana, publica A sociedade do espetáculo. 

Vinculando informação, propaganda, publicidade e consumo direto do entretenimento, postula 

que “o espetáculo constitui o modelo presente na vida socialmente dominante. Ele é a afirmação 

onipresente da escolha já feita na produção, e no seu corolário - o consumo”. (DEBORD, 

2003[1967], p.6, grifo nosso). 
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 A espetacularidade da instância do visível parece ter data de nascimento, ao menos no 

pensamento científico. Fazemos a restrição da data do nascituro ao pensamento científico, uma 

vez que tal instância já estava posta na figura bíblica de Tomé, nos estudos sobre o belo, sobre 

estética, nas telas das pinturas que sempre, desde a arte rupestre, ocuparam lugar na vida 

humana. Com efeito, a tela do celular não foi a primeira tela a ocupar lugar, e produzir efeitos, 

na vida do homem.  

  

1.3 Ideologia e tecnologia: a legitimidade de um discurso e o apagamento da história 

 

   O espetáculo do visível é apresentado desde muito cedo. Na contemporaneidade, uma 

criança, mesmo antes de falar, aprende a manusear um celular. Sabe, com isso, que na hora da 

comida uma musiquinha com animações coloridas materializa-se em movimento na tela para o 

entreter. Imagem-som a ser consumida na mais tenra idade. Elas não sabem de onde vem essa 

musiquinha. Não se dão conta de que a internet funciona muito bem nessa função de entreter o 

sujeito. Não sabem que há um mercado que se empenha em produzir consumidores o mais breve 

possível.  

   O mexer nas máquinas de entreter, o tocar nas telas responsivas, o perceber como elas 

funcionam, isso não precisa ser ensinado. Só de olhar, em pouco tempo, as crianças se dão conta 

de que o dedinho pode ser usado para fazer deslizar coisas na tela, trocar de imagem, mudar de 

vídeo, etc. A tela, que na grande maioria dos celulares é touch, passa a ocupar um lugar na vida 

do bebê na atualidade (ressalvadas as possibilidades do não-visto, isto é, das poucas zonas em 

que esse funcionamento mundial não adentrou). Já se tem relatos de bebês que passam o 

dedinho na tela da televisão, na expectativa de que algo ali deslize, tal como ocorre na tela dos 

celulares e tablets. 

   Esse funcionamento não precisa ser ensinado e ocorre a despeito da vontade dos pais. 

Antes que as palavras se organizem nos lábios do bebê, algo já está lá, produzindo nele uma 

espécie de aprendizagem que prescinde de um professor específico.  

   Estamos certos de que aprender não é o melhor termo para o funcionamento ao qual nos 

referimos. Ao menos, não no sentido que se toma a aprendizagem no âmbito do discurso 

pedagógico. Não se trata de algo que o sujeito quer ou tem que aprender, mas daquilo que, sem 

perceber, lhe é constitutivo. Uma instância de transmissão que, por seu caráter ideológico, e 

presente nos rituais mais simples da vida cotidiana, constitui o sujeito de maneira que um dado 

funcionamento seja tomado como normal, lhe seja evidente.  
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   Há um campo comum da experiência subjetiva no qual os objetos no mundo são 

capturados, muito antes que algo possa ser dito a seu respeito ao sujeito introduzido em suas 

práticas. Isto é, o sujeito se depara com modelos de funcionamento, rituais cotidianos, 

constituídos a priori pelo trabalho da memória. Cabe ao sujeito inscrever-se, escolhendo dentro 

das alternativas que já foram previamente escolhidas. Alternativas estas sempre determinadas 

antes e em outro lugar, a despeito da vontade particular do sujeito.  

   Pêcheux (2006[1983]) afirma que as “coisas a saber […] não são jamais visíveis em 

desvio […] mas sempre tomadas em redes de memória dando lugar a filiações 

identificadoras e não a aprendizagens por interação”. (PÊCHEUX, 2006[1983], p. 54, grifo 

nosso). As coisas a saber não são jamais visíveis em desvio, uma vez que sua constituição se 

pauta num tecido de “evidências ‘subjetivas’ […] nas quais se constituem o sujeito”. 

(PÊCHEUX, 1997[1975], p. 153). As evidências não são questionáveis para o sujeito imerso 

em seu funcionamento, isto é, nas práticas que definem o caráter ideológico de um período 

sócio-histórico. Isso se deve ao “fato de que as ideologias não são feitas de ‘ideias’ mas de 

práticas”. (PÊCHEUX, 1997[1975], p. 144). Nesse sentido, chamamos neste trabalho as 

práticas sociais, ideológicas portanto, de práticas histórico-sociais, buscando marcar a inscrição 

na histórica de cada prática que se realiza no/pelo sujeito em um dado período sócio-histórico.  

   Desse modo, o efeito ideológico no qual se constitui o sujeito não precisa ser ensinado. 

A ideologia, por meio de um conjunto de práticas que lhe é tributário, se encarrega de alocar o 

sujeito, através do mecanismo complexo de interpelação/identificação - sempre suscetível ao 

equívoco, a falha, trabalho do ideológico e do inconsciente - no interior de seu funcionamento, 

deixando ao sujeito uma margem (previamente determinada) de opção, dentro da qual é possível 

sustentar o movimento ilusório de escolha.  

   Lembro-me do período em que meu filho ficou internado em uma UTI infantil. Nos dias 

e noites que passei lá, levei o violão, pois ele tinha uma resposta positiva quando eu tocava e 

cantava para ele. Aquele gesto, comum no cotidiano de nossa casa, diminuia a inquietação de 

um menino de onze meses com acessos venosos pelo braço, por conta das medicações, e preso, 

de certa maneira, a uma cama, da qual não havia possibilidade de sair. Um dia, de madrugada, 

enquanto três mães dos boxes próximos entretinham seus filhos com tablets e celulares, peguei 

o violão para tocar para o meu filho, retomando um gesto que nos colocava em comunhão em 

casa, que o tranquilizava. Então ouvi da chefe da enfermagem: “Senhor, aqui o senhor não pode 

tocar”. Guardei o violão. Os celulares e tablets permaneceram. 

   De alguma maneira, percebi que havia um modelo de entretenimento autorizado 

(legitimado) naquele ambiente. Perguntei-me se seria somente ali. A reposta tende a ser 
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negativa. Isso porque o que ocorreu foi, de certa maneira, espontâneo, comum. Estar com um 

celular ou tablet dentro de uma UTI infantil seria parte aceita, prevista, de um ritual legítimo 

na contemporaneidade, bem como estar com eles nos mais variados lugares da prática comum. 

Ligá-los para acalmar os bebês internados constituiriam uma inscrição possível do sujeito 

naquele espaço histórico-social. Tudo se passava como se houvesse um estado de coisas, dentro 

do qual o violão figuraria como falha ou violação do ritual. O toque (touch) na tela seria 

permitido às mães e aos bebês, o tocar do (e ser tocado pelo) violão parecia interditado. Talvez 

as telas de toque nos toquem menos que o tocar das músicas.  

   A ideologia funciona na produção de um tecido de evidências. Era, de alguma maneira, 

evidente naquele espaço histórico-social que a tela poderia ocupar lugar diante dos olhos dos 

bebês, pois já estariam ocupando em muitos outros. Lugar que ao violão não seria permitido. A 

tela estava ali, produzindo sentidos, implicações nos modos de estar no mundo. A tela do 

computador, olhada a cada medicação feita nos pacientes e a cada registro das intercorrências, 

a tela dos celulares e tablets, as quais exerciam nas criancinhas um certo hipnotismo, a tela dos 

monitores cardíacos, a tela da tv, etc.  

   Onde entraria o violão? Apenas como uma espécie de violação de um pacto pré-

acordado no campo do discurso, ainda que isso permanecesse apagado. Não se configurava em 

uma escolha possível naquele espaço. A música entrou, mas não pelo violão, e sim pela tela. 

Um tecido de evidências parece estar aí, construído, pelo qual é possível dizer que vivemos 

uma ubiquidade de telas na contemporaneidade. O interdito não se manifesta apenas no campo 

discursivo, no que se deve e se pode dizer, mas também nos que se deve e se pode (ou não) 

fazer. Isto é, nas práticas histórico-sociais de uma dada conjuntura. Resta saber como isso 

funciona e que implicações traz para os rituais de nossa vida cotidiana.  

 

1.3.1 Tela, tecnologia, objetos: da constituição ideológica  

 

   Romão (2006) propõe pensar a tela digital partir da tela da pintura. Para isso, desenha 

um caminho que considera, nesse movimento de constituição daquilo que se desloca para a tela, 

a memória, o arquivo e a noção de autoria. Afirma:  
A tela, em seu silêncio desejante de tinta, não reproduz a realidade nem a reflete 
exatamente como um espelho. Ela abrigará imagens do que está vivo em outro 
lugar e se desloca para a tela quando a mão da memória do artista se deitar no 
tecido virgem.  (ROMÃO, 2006, p. 303-304)  
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   A mão da memória constitui um trabalho de deslocamento, uma corrente migratória de 

imagens, pela qual “imagens, traços, figuras ganham corpo, inscrevendo formas e sentidos no 

vazio do branco, afetados pela ‘representação de uma memória. É a memória que se desenha…” 

(ROMÃO, 2006, p. 304). A tela, desse modo, não se constitui de uma originalidade, de um 

ponto vazio inicial de toda significação. É, antes, constituída por redes de memórias que 

oferecem possibilidades (um pré-construído), mediante ao plano do visível legitimado e 

requerido pelas instâncias que vigoram em uma dada conjuntura, através das quais se torna 

possível localizar filiações organizadoras da memória.  

   A autora parte do processo de constituição do discurso para pensar a constituição da 

tela.  Afirma:  
A tela do monitor apagada, em seu negrume, no cavalete da escrivaninha, também 
guarda o que “noutros tantos lugares é encontrável”, já que ao clicar, o navegador 
vê o mundo do ciberespaço como uma representação virtualizada e inscreve (-se) em 
discursos que fazem falar sentidos e possibilidades de roteiros e cartografia, 
atualizando permanentemente o já-lá. (ROMÃO, 2006, p. 304, grifo nosso) 

 

 A afirmação da autora nos possibilita pensar dois efeitos em nossa pesquisa. O primeiro 

reside no caráter ideológico da tela, o segundo se constitui no movimento de seleção do corpus 

de nossa pesquisa. Vejamos, neste momento, somente o primeiro.  

 Pensar o caráter ideológico da tela se torna urgente uma vez que ela tem se 

presentificado de maneira nunca vista na existência humana, a ponto de ser possível afirmar 

que há mais telas do que homens. Tal funcionamento pode ser notado na constatação, resultado 

de um processo desenfreado de fabricação do Homo Faber - terminologia utilizada por Arendt 

(2014[1958]) para indicar o processo de acumulação de riqueza na produção de objetos, 

constitutivos de uma economia do desperdício -, que há mais celulares que sujeitos no mundo. 

Soma-se a isso o fato de que, para cada sujeito, há um conjunto de telas que o circunda. É 

bastante comum um sujeito ter um celular, um tablet e um computador, não excluindo a 

possiblidade de, em muitas casas, haver uma TV para cada morador. O sujeito contemporâneo, 

em sua vida privada, se é que ainda podemos chamar assim, parece estar imerso num universo 

de telas. Ainda poderíamos elencar nessa lista os outdoors, que em muitos lugares já cederam 

seu espaço às telas digitais, as telas nos transportes coletivos, tais como barcas, aviões, ônibus, 

etc. 

 O fluxo entrecortado de dizeres e imagens, um emaranhado de links e conexões que 

remetem-se uns aos outros, guiando o tecer (des)conexo da tessitura discursiva contemporânea,  

parece apontar novos modos de dizer, de fazer, de circular, enfim, outros modos de estar no 
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mundo. Afinal, “o trabalho simbólico do discurso está na base da produção da existência 

humana”. (ORLANDI, 2007[1990], p.15).  

 Pensar, pois, a tecnologia teoricamente implica compreender os limites do conceito ou 

do objeto teórico em questão. Impõe um movimento de concebê-la no fluxo de linguagem no 

qual sujeitos e objetos, coisas a saber, são capturados. Uma rede (de sentidos) instável de 

tomadas e retomadas, de movimento, de filiações que vão posicionar a tecnologia sempre em 

relação ao homem. Mas de que modo?  

 Não é possível tomar a tecnologia apenas como processos (tecnológicos), dos quais 

resultam os procedimentos e instrumentos, que estão sempre postos em relação ao homem e 

permitem, ou objetivam possibilitar, ao homem o avanço, por assim dizer, na relação com suas 

limitações, com a realidade material que o rodeia. É preciso pensá-la enquanto discurso, 

enquanto estatuto social direcionador de práticas, enquanto parte do funcionamento ideológico 

que dita maneiras de estar no mundo, as quais se materializam nos objetos de seu domínio e 

nos modos de fazer que eles trazem consigo.  

 Buscamos, aqui, fazer um levantamento (não exaustivo) dos modos como essa noção, a 

de tecnologia, tem sido mobilizada em trabalhos recentes no campo da Análise do Discurso. 

Vale dizer que o pano de fundo desse procedimento reside na questão do sujeito, em 

compreender que sujeito é esse que existe em nossa formação social. Isto é, “um sujeito que se 

constitui, se movimenta em suas práticas e experiências e em sua própria identidade na história, 

que ele faz, embora não lhe seja transparente”. (ORLANDI, 2017, p. 72). Tais práticas e 

experiências (se é que podemos chamar assim, experiências), para nós, estão, em muito, 

vinculadas ao movimento de conexão, tributário da instância ideológica que se nomeia de 

tecnologia.  

Fizemos um levantamento de trabalhos que tocam, de algum modo, a questão da 

chamada tecnologia, seja como objeto específico, seja como pressuposto imbricado no objeto 

de análise. Procederemos de duas maneiras. A primeira consiste em uma busca de ocorrências 

do termo em trabalhos da área, visando compreender seu funcionamento em meio às reflexões 

teóricas propostas. Com isso será possível observar se há, de algum modo, deslocamentos de 

sentido, no campo teórico, afim de reterritorializar o que se chama de tecnologia no campo 

discursivo, no campo do político. Vale salientar que nos afastamos de uma noção de tecnologia 

que parece abarcar tudo aquilo que se possa congregar pela ideia de evolução da civilização, 

através de procedimentos técnicos que objetivam melhorar a vida do homem. Como dito 

anteriormente, toda produção de objetos, de instrumentos, carrega consigo a ambiguidade 
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fundamental que pode ser localizada no âmbito do que Arendt (2014[1958]) denominou de “o 

fardo da imprevisibilidade” dos eventos históricos.   

 Na segunda maneira, sob efeitos das postulações freudianas, proporemos uma 

compreensão de tecnologia como um processo histórico-social, dotado, portanto, de 

vicissitudes ao longo dos diferentes períodos sócio-históricos, mas sempre posto em relação ao 

homem e seus modos de estar no mundo. Vicissitudes essas que, apesar de produzirem campos 

para o diferente, parecem manter um ponto comum: originam-se e atuam na relação do homem 

com a realidade material que o circunda. A nossa busca para compreender tecnologia neste 

trabalho e, por conseguinte, o celular, como um dos objetos produzidos nesse processo, não se 

torna possível, é preciso pontuar, sem pensar a relação do sujeito com suas condições reais e 

materiais de existência. 

 Dias (2004) utiliza algumas vezes o termo ‘tecnologia’ na reflexão que tece em sua tese 

de doutoramento, na qual se dedicou a compreender “‘como’ o sujeito atua nesse campo das 

Novas Tecnologias, o ciberespaço”. (DIAS, 2004, p. 12). De início, a autora traz a expressão 

“novas tecnologias” e, ao que parece, coloca o ciberespaço em uma relação de sinonímia com 

o que chama de campo de domínio das novas tecnologias. O campo de domínio das novas 

tecnologias, desse modo, parece ser compreendido como o (ou seria no?) ciberespaço, termo 

este que vai ganhando variados contornos ao longo da escrita da tese, movimento que não seria 

possível, aqui, retomar, sob pena de perdermos o foco de nossa pesquisa. Propomos, apenas, a 

levantar quais são os modos pelos quais o termo ‘tecnologia’ é tomado.  

 Ao retomar o pensamento de Levy (1998), a autora se pergunta: “o que é o homem, em 

face dessa mutação antropológica que a tecnologia digital gera?” (DIAS, 2004, p. 18). O termo 

‘tecnologia’, nesse momento, é posto como causa de uma mutação antropológica, ainda que 

não seja definido o que se entende especificamente por tecnologia. É tomado como algo que 

vai produzir afetações nos modos de estar no mundo, nas relações entre sujeitos, que tendem, 

também, nessa mudança, a serem ressignificadas. Sentido que parece se manter na formulação: 

“as novas discursividades que se instauram no mundo mediante a mutação gerada pela 

tecnologia digital e consequentemente pela materialidade assumida por essa 

discursividade”. (ibdem, p. 19, grifo nosso). Aqui, além de apontar a mutação já referida, a 

autora propõe o surgimento de uma nova materialidade assumida por essa discursividade, a qual 

também seria gerada pela tecnologia. Uma tomada de posição que coloca a tecnologia como 

possibilitadora/produtora de novas discursividades, de mudanças no campo do discurso.  

 É possível perceber no trabalho da autora que tecnologia começa a ganhar alguns 

contornos, sendo reterritorializada no campo discursivo como produtora/possibilitadora de 
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novas discursividades. O que não implica ainda uma compreensão especificamente teórico-

ideológica do que vem a ser tecnologia, permanecendo no campo da produção de mutações. 

Textos distintos, com suas distintas maneiras de trabalhar o sentido, isto é, suas discursividades, 

seriam possibilitados pela tecnologia, ainda indiscernível. 

 Tecnologia, desse modo, recebe, no trabalho da autora, suas bordas de significação pelas 

mudanças que pode produzir nos sujeitos (antropológica) e, consequentemente, pelos modos de 

produção de discursividades, cujas materialidades também seriam “novas”. Desse modo, 

tecnologia também parece abrigar, sempre, algo da ordem do “novo”, algo que parece ser 

legitimado pelas “Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs)”, ainda que estas 

também não se definam, nem sejam definidas.  

 Fato que fica de fora, até o momento, reside no ponto específico que faz sujeito e essa 

tal tecnologia, que produz mudanças antropológicas, funcionarem imbricados na prática 

histórico-social cotidiana. Dias (2004) afirma que “o avanço científico e tecnológico tem 

levado o homem a desafiar os limites humanos pelos meios da ciência e tecnologia…” 

(ibidem, p. 41, grifo nosso). Tal afirmação nos instiga e nos incomoda.   

 O incômodo é oriundo da formulação de uma noção de tecnologia compreendida - 

muitas vezes, e até mesmo no campo teórico, campo no qual tal funcionamento deveria receber 

as devidas delimitações - como avanço. Tal posicionamento deixa de lado o caráter paradoxal 

que levantamos anteriormente, quando foi possível pensar a produção dos chamados 

instrumentos, que encerra na noção mesma de instrumento um caráter positivista e não 

contraditório, próximo do idealista, em toda produção de objetos, como se dos modos de 

utilização e apreensão no social possível fosse fazer previsões. O caráter de ambiguidade 

(contraditório) na produção desses instrumentos (objetos) é deixado de lado, fazendo assim 

parecer existir uma expectativa social que eles sirvam apenas como instrumento, positivo, 

corroborando com o avanço, alavancando o progresso. A contradição é excluída dessa noção. 

  O que nos instiga está estruturado em uma tomada de posição que localiza a tecnologia 

não apenas como produtora de mutações antropológicas, mas também como resultado de uma 

relação não-amistosa entre homem e sua realidade imediata. Tecnologia, desse modo, deve ser 

tomada na relação do homem com o mundo, seus limites, conforme a autora postula. O “desafiar 

os limites humanos”, que já estava posto em Freud (1996[19030]) em 1930, conforme dito 

anteriormente, vem construir contornos não só histórico-sociais para a noção de tecnologia, por 

entender que os limites do homem não são os mesmos se considerarmos os diferentes períodos 

sócio-históricos, mas também estritamente subjetivos, porquanto a medida desse desafio é, 
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sempre, o homem e a noção de homem que é produzida nos mais variados contextos no decorrer 

das transposições de um estado de sociedade a outro.   

 Situando a noção no campo discursivo, ou melhor, pensando nele seus efeitos, a autora 

também a significa, retomando o pensamento de Lévy (1998), como dotada de um léxico 

próprio: “se trocaram as palavras gastas da teologia pelo léxico afiado da tecnologia”. (Lévy, 

1998, p. 134, apud DIAS, 2004, p.45, grifo nosso). Dentro da gama de mutações que ela teria 

a capacidade de produzir, a afetação no léxico também se mostraria. Mais do que uma definição 

ou um trabalho sobre o sentido de tecnologia, a autora pensa as consequências do que se chama 

tecnologia no campo do discurso.  

  A partir do pensamento da autora, pode-se postular: se até nas bocas dos sujeitos os 

efeitos da tecnologia são percebidos, isto é, no léxico de uma língua, esse campo, de algum 

modo indiscernível, funcionaria como um processo sócio-histórico que produziria seus efeitos 

nos modos de discursivização da atividade humana. O que traz muitas outras implicações.  

 O termo ‘tecnologia’, nessa perspectiva, deve ser tomado como uma noção que encerra 

em sua compreensão sua constituição ideológica, seu caráter contraditório e paradoxal, as 

distintas inscrições que, a partir desse campo sentido - sempre, é preciso dizer - levantam a 

bandeira do progresso. Constituição que não está fora dos jogos de poder que definem caminhos 

pelos quais a organização sócio-política se mostra útil a vida humana, sob o pretexto de 

conduzir o homem a realizações cada vez mais notáveis. Os notáveis, vale ressaltar, não são 

definidos aleatoriamente.  

 O léxico afiado da tecnologia, conforme citação acima – que traz consigo marcas do 

ideológico que se materializam na língua dando a ver sua inscrição na história - permeia as 

práticas humanas e produz, dissimuladamente, uma certa elevação da noção de domínio 

humano, tanto da natureza, da fragilidade dos nossos corpos conforme palavras freudianas, 

como do social, pela promessa do progresso (significado pelo o que se nomeia de 

desenvolvimento e avanço tecnológico) prometido na clausura desse campo. O funcionamento 

discursivo-ideológico que destacamos aqui reside no fato de linguagem que materializa no dizer 

“desenvolvimento e avanço tecnológico” sua inscrição ideológica. Dizer ‘avanço’ apaga, no 

momento mesmo da formulação intradiscursiva, tantos outros (efeitos interdiscursivos) 

acontecimentos que demonstrariam, de maneira muito eficaz, no que tange ao domínio humano 

no campo da tecnologia, a força destrutiva (e não apenas construtiva, positiva, etc.) de seus 

inventos.  

 Por isso, minha insistência em deslocar o entendimento sobre o caráter instrumental das 

invenções, bem como de compreender teórico-politicamente a noção de tecnologia. Se, em sua 
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origem, toda invenção é tomada enquanto instrumento-fim, isso não pode excluir o fato de que 

tal designação acomoda bem seu caráter ideológico. Diz-se instrumento para não se dizer o 

quê? Dizer avanço tecnológico produz que tipo de apagamentos? Certamente a invenção da 

pólvora, de início, pode ter causado entusiasmo, o que não impediu, posteriormente, que ela 

fosse usada com propósitos bélicos. Poderíamos aqui elencar uma gama de invenções que - à 

luz de seu campo de nascimento, o campo tecnológico, que sempre dá à luz a belos e proveitosos 

inventos, os quais podem ser, e em grande medida o são, destituídos de sua função específica 

para encarregarem-se de outros propósitos - pode ser transformada num criadouro de monstros 

destrutivos.  

 O que fazemos aqui não se trata de produzir uma abordagem pessimista dos efeitos da 

chamada tecnologia no campo da existência humana. Não queremos atacar aquilo que muitos 

desejam defender, e o fazem com unhas e dentes, nomeando todos os objetos de sua prática 

como instrumentos tecnológicos. Apenas é preciso salientar - e marcar nosso posicionamento 

teórico - que, na construção de um trabalho cientifico que se empenha por desconstruir os 

efeitos de evidência nos quais sujeitos e práticas são significados, não se pode apagar, em sua 

própria constituição, a contradição, o sentido outro, o diferente, a lacuna.  

 Quando a autora localiza tecnologia no campo da medicina, através da “biotecnologia” 

com suas pesquisas de “manipulação genética”, das máquinas, pela “nanotecnologia” (ibidem, 

p. 46) entre outras, estão sendo destacadas, apenas, as características que podem e devem ser 

elencadas em nosso período sócio-histórico. A constituição ideológica do discurso relança, de 

algum modo, seu alcance no campo do trabalho teórico, em cuja prática dever-se-ia trabalhar, 

por meio do distanciamento produzido pelo dispositivo, o afastamento do óbvio.  

 Pergunto-me: em que medida apresentar tecnologia como um agente de mutações em 

vários campos da vida humana não é ser tomado pela evidência dos sentidos, através da qual se 

tende a considerá-la apenas como acontecimento e não como um processo? É possível perceber 

que tal procedimento desconsidera que os objetos e procedimentos, determinados por seu 

domínio, são tomados enquanto produtores de mutações, as quais, em geral, são concebidas 

como positivas, constituindo, como já dissemos, campos de sentidos que apontam progresso, 

avanço.   

 Se é possível entender que tecnologia é um processo sócio-histórico, causa e efeito de 

mutações ao longo da existência humana - nossa proposta aqui - seria inconcebível a 

pluralização do termo. Não seria também possível nomeá-lo de ‘nova’, uma vez que a noção de 

processo implica, desde sua constituição, a noção de mudança, melhor delineada na noção de 

transformação.  
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 A pluralização do termo tecnologia traz consigo uma certa confusão entre processo e 

produto. Confusão esta que produz abordagens equivocadas, pelas quais cada invento 

tecnológico incorpora, em seu domínio inaugural, na multiplicidade da presentificação dos 

mesmos no cotidiano humano, um supra-estatuto que lhe confere sentido. Ou seja, os objetos 

são significados como novas tecnologias, quando, na verdade, aqueles são tributários da 

instância ideológica, nomeada de tecnologia, que lhes atribuem lugar no mundo.  

 A tecnologia está mais para uma instância material já significada a priori, e produtora 

de sentido para seus objetos e práticas nas quais são apresentados, do que para um sistema de 

objetos. O caráter abstrato que se concebe nessa noção dá a ver a permeabilidade dos sentidos 

na capacidade de englobar, no interior dos discursos que os legitimam, os objetos através dos 

quais tal noção é proclamada.  

 No uso da palavra ‘tecnologia’, com seus efeitos de sentido, há uma produção discursiva 

que produz sentidos, a despeito dos objetos de sua prática, sempre na direção de algo desejado. 

‘Avanço tecnológico, desenvolvimento tecnológico, inovação tecnológica, novas tecnologias’ 

são designações que materializam na língua o caráter ideológico dessa noção.  

 A tecnologia - bem como os objetos de sua prática, entendidos como discurso - produz 

efeitos de sentido que a constituem como uma instância ideológica legitimadora de práticas, de 

objetos, de procedimentos, tomados todos no bojo da necessidade de desenvolvimento posto 

por um modelo de civilização que, como dito anteriormente, não abre mão da produção de 

instrumentos - conforme pensamento freudiano, de objetos, designação que preferimos - da qual 

não se pode excluir o caráter fundamental e contraditório de sua existência material.  

 Dias (2004) em seu texto, aponta uma irrupção da “tecnologia… no lugar da falta. É aí 

que ela faz sentido no mundo, que ela se historiciza”. (DIAS, 2004, p.47). Devo pontuar que, a 

nosso ver, só é possível pensar nessa relação pela noção de objeto. Não seria a tecnologia que 

irromperia no lugar da falta, mas sim os objetos de seu domínio, legitimados pelos discursos 

que os sustentam. Seja qual for o campo de preenchimento desse vazio constitutivo do humano, 

parece que o que toma esse lugar, o que se presta a esse papel, são os objetos. Se pensarmos 

nas práticas da tecnologia na questão da deterioração do corpo, pensaremos em objetos e 

procedimentos realizáveis por outros objetos: cirurgia, silicone, cremes, aplicações de produtos, 

etc. Pensada em relação a deslocamentos: o carro, a bicicleta, o skate, o trem, o avião, o 

velocípede, etc. Se tomarmos a tecnologia no que tange ao ensino: o celular, os tablets, a 

internet (com os objetos que lhe tornam possíveis) e os roteadores, torres de emissão de sinais 

de rádio, computadores, servidores, etc.  
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 Em todo o lugar em que a tecnologia pode ser pensada, parece ser possível compreender 

que ela encerra sua prática material nos objetos, imprescindíveis ao seu modo de significar o 

mundo. É, de alguma maneira, simples notar que toda vez que há uma referência a uma invenção 

qualquer, algum objeto novo - por mais banal e supérfluo que seja, tal como um aparador de 

pêlos do nariz - que promete produzir melhorias na vida humana, se fala de tecnologia. Mas 

quando um bombardeio é efetuado em um país cujo conflito se mundializa por meio da mídia 

(de todas as mídias), não há referência a ela. Fala-se do terror, da guerra, do humano demasiado 

humano, da parte obscura da condição humana, mas não de tecnologia. Se a tecnologia fosse 

uma mãe, ela só se apresentaria como tal fazendo referência aos seus filhos prodígios; gabar-

se-ia de sua prole, de todos os objetos que, de alguma forma, produzem pontos de positividade 

para a existência humana, isto é, exercem, tal como o caráter encerrado na noção de 

instrumento, boas ações. Excluir-se-ia, obviamente, o obscurantismo que tais inventos 

poderiam possibilitar.  

 A historicização, que no pensamento da autora está vinculada à tecnologia, ocorreria, 

tal como trataremos mais a frente, na vida material, nos modos de utilização, no caráter 

ideológico que os objetos adquirem em meio aos rituais humanos através dos períodos sócio-

históricos. Como vimos anteriormente, não foram as ideias que mudaram a concepção do 

mundo físico, mas um instrumento, um objeto, o telescópio. Da sua presença material foi 

possível produzir deslocamentos. A tecnologia, enquanto instância que legitima uma certa 

necessidade humana do novo, foi seu pano de fundo, fundamento de sua inscrição no social, 

legitimidade política.  

 Vale, aqui, salientar, visando dar corpo ao caráter ideológico que se encerra na noção 

de tecnologia, umas das possíveis causas dessa instância discursivo-ideológica adquirir um 

caráter tão poderoso de legitimidade na contemporaneidade. Aquela produzida a partir da 

invenção do telescópio, realocada no pensamento cartesiano. Arendt (2014[1958]) postula “a 

moderna perda de fé como decorrência inevitável da dúvida cartesiana [pois despojou] a vida 

individual de sua imortalidade, ou pelo menos da certeza da imortalidade”. (ARENDT, 

2014[1958], p. 397). A partir do momento em que o homem passa a duvidar de uma vida além, 

de uma instância divina, cujo intento humano sempre estará aquém, ele se lança para o mundo 

da fabricação de suas ferramentas, cuja medida é sempre o próprio homem. Isso, segundo a 

autora, lhe “permitiria produzir e governar o seu próprio mundo como ‘Deus produziu e governa 

o mundo’”. (ARENDT, 2014[1958], p. 371). O movimento, portanto, da perda de fé, da 

alienação do mundo, produziu um deslocamento fundamental na mutação do paradigma 

científico. Do discurso religioso para o discurso científico. Este alçado a instância de novo 
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modelo de pensamento. Alteração de paradigma dada a ver na língua, como posto no 

pensamento de Dias (2004) ao retomar Levy (1998), que afirma que as palavras gastas da 

teologia cederam seu poder de conferir legitimidade às práticas ao léxico afiado da tecnologia. 

 A partir daí, dessa moderna revolução, “todo progresso científico tem estado mais 

intimamente ligado ao desenvolvimento cada vez mais sofisticado da manufatura de novas 

ferramentas e instrumentos”. (ARENDT, 2014[1958], p. 366). O método da experimentação, 

da comprovação para além das crenças e postulações teóricas, “para fins de conhecimento já 

era consequência da convicção de que o homem só pode conhecer aquilo que ele mesmo 

produz”. (idem). 

 Pode ser aí, portanto, que a tecnologia, enquanto uma instância ideológica imbricada na 

noção de desenvolvimento científico, adquire seu papel de legitimidade. Afinal, o homem 

precisa construir para si, nas palavras da autora, uma “parafernália de instrumentos”, que lhe 

servirá de modelo para seus modos de ver e pensar, de conceber a vida humana e o que dela lhe 

é dado a conhecer. O perigo é que, por vezes, “o nosso instrumento registra as mesmas leituras”. 

(ARENDT, 2014[1958], p. 355).   

  

1.3.2 - Sobre a constituição discursiva das práticas histórico-sociais: por uma noção de 

circularidade 

 

 Tecnologia, no pensamento de Dias (2004), adquire, por alguns procedimentos, sentido 

no campo do que ela pode produzir, isto é, dos efeitos produzidos no sócio-histórico, dados a 

ver nas práticas histórico-sociais. Não vemos outro caminho de pensamento a não ser, como 

dissemos, conceber que essa interferência se dá por meio de seus objetos e procedimentos. 

Assim como a ideologia se materializa no discurso e funciona nos aparelhos de Estado 

(Althusser, 1985), tais como a família, a escola, a imprensa, etc., a tecnologia, enquanto 

processo discursivo, (re)produtor de efeitos ideológicos, funciona por meio de seus objetos, nos 

mesmos espaços histórico-sociais. 

 A autora postula o “aparecimento de um sujeito-da-tecnologia digital… submetido 

à tecnologia, uma vez que não é o sujeito diretamente que o poder jurídico vai procurar, mas 

sim a máquina que ele utilizou”. (DIAS, 2004, p. 94).  Essa submissão à tecnologia não se dá 

sem a presença material de seus objetos, a máquina, como bem localiza a autora. O modo de 

interpelação produzido pela instância ideológica se dá no fornecimento de objetos que 

possibilitam os (outros) modos de estar no mundo. Não seria possível um sujeito-da-tecnologia 
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digital se a ele não fosse ofertada uma gama de objetos, através da qual uma tomada de posição 

pode ser constituir.  

 O termo ‘tecnologia’, portanto, figura como algo que tem a característica de submeter, 

em outras palavras, de interpelar o sujeito. O que falta aí, segundo nosso modo de compreender 

a questão, é pensar o lugar das máquinas (objetos) fazedoras de coisas, as quais funcionariam 

metonimicamente em relação ao sujeito, que seria interpelado no discurso da tecnologia e, em 

seu movimento de identificação, tomaria posição por meio delas. Uma ligação fundamental 

entre máquina e sujeito parece ser construída a partir daí.  

 O termo ‘tecnologia’ desliza no escrito da autora. Ora figura como causa de mutações 

antropológicas, ora como prática discursiva por meio de seu léxico específico, ora como 

sistemas operacionais. Desse último modo, restringe-se aos produtos da ciência da computação. 

Afirma ela: “enquanto, por um lado, tais estruturas (constituídas) buscam demonstrar a total 

segurança trazida pela tecnologia, e, com isso, instaurar uma lei externa para as redes, por 

outro lado, os hackers procuram mostrar as falhas desses sistemas tecnológicos”. (DIAS, 

2004, p. 98, grifo nosso). Nesse ponto, tecnologia é posta num campo de sinonímia com 

“sistemas (computacionais/operacionais) tecnológicos”, uma vez que a ação dos hackers se dá 

no nível da programação. Tal sentido para tecnologia não parece tocar a questão da falta do 

sujeito, mas a “falta” (uma falibilidade) dos sistemas de computador, da máquina. Contudo, ao 

conceber as ações dos hackers como uma ação político-ideológica, uma vez que se constitui de 

uma intervenção além-máquina, desestruturando um poder, que se legitimaria pelo 

funcionamento da máquina, impedindo que “o computador se torne um instrumento de controle 

e poder sobre a sociedade, através do controle da informação e do conhecimento, como se 

tornou a televisão” (ibdem, p. 98), a autora parece manter a tecnologia no campo do político, 

mesmo pensando na máquina.   

 Ponto que, a nosso ver, pode produzir impropriedades, tendo em vista a concepção de 

dominação, de controle nas palavras da autora, excluindo, com isso, um funcionamento 

subjetivo que busca, por meio dos objetos, produzir deslocamentos nos modos de relação 

homem/mundo. Dito de outro modo, na maneira como está formulado o pensamento da autora, 

tem-se um posicionamento que coloca a tecnologia como “instrumento de controle e poder 

sobre a sociedade”. O que parece excluir, nesse modo de conceber a tecnologia, as práticas dos 

sujeitos nesses modos de estar no mundo. Parece ser desconsiderada qualquer ação dos sujeitos 

nessa relação, os quais seriam tomados como bonecos de ventríloquo nesse processo sócio-

histórico, sendo levados, significados como meros objetos, dominados. Aos quais o hacker 
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deveria proteger, produzindo furos, vagas nesse campo da tecnologia, construindo assim um 

lugar de libertação dos sujeitos comuns.   

 Não discordamos que haja uma certa relação de poder inscrita nos jogos discursivos que 

põem em cena a tecnologia. Procedimento mais complexo é tomar essa relação como sendo de 

dominação, de controle, o que pressupõe pensar em um controlador. Excluir-se-ia, desse 

maneira, o modo de inscrição voluntária que os sujeitos põem em cena no que tange aos objetos, 

instrumentos tecnológicos. Ao contrário das cadeias nos pés, das correntes nas mãos, dos 

calabouços da antiguidade, todos postos no sujeito a sua revelia, os instrumentos de dominação 

da atualidade, tal como a autora os enuncia, os objetos do campo da tecnologia, não são postos 

na vida humana por força ou obrigação. Seria preciso repensar essa relação de dominação por 

outros caminhos, para melhor estabelecer suas bases.  

 É possível nesse ponto retomarmos os questionamentos que La Boétie (2006[1571]) 

propôs no século XVI para pensar a relação, retroalimentada, entre tirania e servidão: “Mas o 

que vem a ser isso? […] Que vício, que triste vício é este: um número infinito de pessoas não 

a obedecer, mas a servir…” (LA BOÉTIE, 2006[1571], p.7, grifo nosso). Ou seja, é preciso 

discernir “de que modo os ‘voluntários’ são designados” (PÊCHEUX, 1997[1975], p.157) 

nesse processo de interpelação que faz do sujeito não um dominado, mas um servo voluntário.  

 Tornar-se-ia necessário, procedimento do qual não nos ocuparemos neste momento, 

estabelecer as bases ideológicas pelas quais seria possível abandonar a terminologia 

‘dominação’, redirecionando a questão através da compreensão do mecanismo de 

interpelação/identificação. Mais especificamente lançando um enfoque sobre os movimentos 

possíveis de identificação na contemporaneidade, os quais fariam, enquanto hipótese, o sujeito 

se posicionar como servo e não ser posicionado como dominado.  

 Poderíamos pensar do ponto de vista da dominação se no lugar de sociedade 

colocássemos alguns sujeitos. Talvez desse modo, fosse possível uma tentativa de controle. 

Para quem? De que modo? Quando a autora propõe a tecnologia como “um instrumento de 

controle e poder sobre a sociedade” parece construir um fora, lugar de onde seria possível 

controlar, o que tornaria a tecnologia um processo sem-sujeito. O que produziria uma 

compreensão de tecnologia que excluiria a relação originária que ela tem com os sujeitos, pela 

impossibilidade de harmonia em sua relação com o mundo. Entendemos que o emaranhado é 

um pouco mais complexo do que pensar a tecnologia enquanto controle, dominação.  

 A tecnologia, enquanto instância ideológica de interpelação de indivíduos em sujeitos 

por seu discurso, o discurso das “Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs)”, 

já referido acima, materializa seus sentidos nas práticas histórico-sociais por meio de objetos, 
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dentre eles o computador, que a autora propõe ser um instrumento de controle. O que não 

saberíamos fazer, por cremos não ser possível, é separar o funcionamento de um e de outro e, 

ainda, acrescentaríamos algumas variáveis nessa relação. Isto é, até que ponto o discurso das 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, postos em cena não apenas por dizeres 

desprendidos de práticas, mas por modos de fazer e agir próprios de nosso tempo sócio-

histórico, não é um discurso do Estado? Um Estado neo-liberal? Tal questão apontaria um 

funcionamento mundial, disso que se chama ‘tecnologia’, em suas formas de produzir sentidos 

(e modos de subjetivação), bem acolhidas e domesticadas sob o rótulo de escolha, princípio 

ilusório essencial de uma relação ideologia/sujeito.  

 “A centralização do poder da informação e tecnologia (afirma a autora) pelos órgãos do 

governo, chama-se tecnocracia.” (DIAS 2004, p. 99). Diante de tal afirmação a autora vai 

desenvolver um pensamento apontando que, no que ela chama de “cibercultura”, haveria um 

“potencial de revitalizar a democracia dos cidadãos” através de uma “política de 

descentralização da informação e do conhecimento” (idem). Não saberíamos dizer em que 

medida um espalhamento dos aparelhos chamados tecnológicos na vida dos sujeitos seria um 

meio pelo qual se possa escapar, ou ao menos resistir, a uma dominação que vem pela mesma 

via, a da tecnologia por meio de seus aparelhos. Seria preciso questionar se, pela posse mesma 

dos objetos tecnológicos, o sujeito já não estaria, exatamente, no lugar já-antes-escolhido para 

ele.  

 É preciso compreender que o termo ‘tecnologia’ não se constitui de um referente 

unívoco, mas figura numa teia de formulações, que materializa em si mesma as variadas 

possibilidades de sentido produzidas na relação interparafrástica, na qual a polissemia vem 

requerer o seu lugar. Relação que não pode deixar de lado os objetos de sua prática. 

“Tecnologias numéricas, tecnologias da informação, desenvolvimento e avanço tecnológico, 

sistemas tecnológicos, segurança trazida pela tecnologia”, entre outras, são formulações 

presentes no escrito da autora. Para nós, “esses enunciados remetem […] ao mesmo fato, mas 

eles não constroem as mesmas significações”. (PÊCHEUX, 2006[1983], p.20). 

 Em seu artigo, e-Urbano: a forma material do eletrônico no urbano, Dias (2011) 

retoma muitas das expressões utilizadas em sua tese, mas ainda sim, para nós, tecnologia 

continua sendo tomada como disputada por sentidos de campos distintos do conhecimento. 

Figuram formulações como “reportagem sobre tecnologia”, “tecnologia móvel”, “tecnologia 

digital”, “novas tecnologias”. Um não-discernível que nos impõe ainda movimentos de 

compreensão.  
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 No trabalho de Orlandi (2011), Língua, Comunidade e Relações sociais no espaço 

digital, a autora se vale do termo ‘tecnologia’ quatro vezes, as quais tomaremos agora:  

“…trouxemos para nossas considerações o mundo globalizado e as tecnologias de linguagem 

(tanto o mundo eletrônico como a mídia)”. (ORLANDI, 2011, p.4, grifo nosso); “As 

tecnologias progridem mas não abolem o tempo e o espaço. A distância só não é mais métrica: 

ela se aprecia em função do equipamento dos lugares em redes que define sua acessibilidade” 

(ibdem, p.6, grifo nosso); “as tecnologias se difundem em escala planetária” (ibdem, p.7); 

“desconfio da expressão “escala planetária” principalmente se referem à “difusão” de saberes, 

tecnologias, modos de vida” (ibdem, p.7); “ao mesmo tempo em que se reconhece que o sentido 

dado às tecnologias ultrapassa o de simples instrumentos: pelos efeitos do discurso da 

mundialização, elas são um lugar de se afirmar a inclusão ou exclusão da História”. (ibdem, p. 

8, grifo nosso). 

 Não é possível afirmar como a autora está tomando o termo tecnologia. “Tecnologias 

de linguagem”; “as tecnologias progridem”. Quais tecnologias? O que seria isso? Seria “a 

tecnologia” ou “as tecnologias”? Fazer uso do singular e do plural quereria dizer o mesmo? Na 

formulação “o sentido dado às tecnologias ultrapassa o de simples instrumentos” é possível 

depreender o sentido político-discursivo do termo, uma vez que se refere à história, à divisão 

dos sentidos. Contudo, ainda sim, parece-nos que o termo fica sem uma circunscrição pela qual 

se possa compreender de que modo ela se liga aos objetos de sua prática.    

 No artigo Televisão e internet no Brasil: formulação e circulação das “mensagens” 

para o cidadão consumidor, Silva (2011) lança mão do termo duas vezes: uma em que retoma 

o nome do projeto no qual a pesquisa está vinculada, “Discurso jornalístico, mídia e sujeito: 

práticas textuais nas tecnologias de linguagem” (SILVA, 2011, p. 49, grifo nosso); outra está 

na formulação: “na relação com diferentes linguagens/tecnologias, ou diferentes 

materialidades”. Na primeira ocorrência do termo não é possível, para nós, circunscrevemos 

um campo de sentidos no qual tal utilização possa ser tomada. Na segunda, é possível notar 

uma relação estabelecida entre linguagens e tecnologias, ainda ligada à expressão diferentes 

materialidades. Contudo, ainda que haja uma relação estabelecida entre os termos parece não 

ser possível delimitar uma significação teórica. Ainda sim o termo ‘tecnologia’ parece 

permanecer num deslizar de sentidos. 

 Do artigo “O desafio está nas mãos do professor”: um gesto de análise no discurso 

sobre a inclusão digital, de SARIAN (2011), tomamos duas ocorrências das treze que figuram 

no texto: “que imaginário de tecnologia e de escola estão postos em funcionamento nessa 

formulação?” (SARIAN, 2011, p. 86, grifo nosso). Tal questão, formulada teoricamente, nos 
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parece muito pertinente para pensarmos -  para além das formulações postas em análise pela 

autora - os efeitos de sentido que o termo ‘tecnologia’ tem assumido no interior dos textos 

acadêmicos em nosso campo de estudo, tomados também no bojo dos discursos circulantes no 

social. Parece que, em certa medida, o termo ‘tecnologia’ tem sido tomado, mesmo nos 

trabalhos acadêmicos, no bojo de um imaginário pelo qual se produz um efeito de evidência do 

todo mundo sabe. O questionamento da autora nos fez pensar que neste texto encontraríamos 

alguma tomada de posição que apontasse uma compreensão teórica para o termo. Contudo, a 

formulação "há de se considerar, também, que as tecnologias afetam os sujeitos diferentemente” 

(ibdem, p.87) nos fez voltar ao pensamento de que tal termo parece se encontrar no campo das 

evidências, uma vez que não temos encontrado um trabalho teórico pelo qual se possa definir a 

amplitude de tal noção no campo discursivo e sua tomada de posição com relação ao político.  

 Parece que o termo tecnologia, muitas vezes, é tomado em trabalhos na Análise do 

Discurso num deslizar de sentidos, no qual não se especifica que compreensão teórica sustenta 

a reflexão, como se todos os sentidos postos nas formulações fossem não-contraditórios. 

Quando algo teórico se produz, a tecnologia é pensada enquanto discurso, procedimento que se 

propõe a compreender os efeitos de sentidos para esse termo em dadas discursividades. No mais 

das vezes, ela parece ser tomada enquanto pressuposto de mudanças, paradigmas de 

comportamentos, avanço, desenvolvimento, etc.  

 No que tange às diversas formulações, é preciso construir “uma tomada de posição 

materialista, para a qual não há jamais equivalência entre várias formulações, e que não 

espera jamais que a ‘experiência’ sirva para exibir a ‘boa’ problemática”. (PÊCHEUX, 1997, 

p.197, grifo nosso). Ora, se não há jamais equivalência entre várias formulações, como 

poderíamos pensar todas as formulações que selecionamos nos trabalhos acima? Não haveria 

uma ordem indistinta de utilização do termo em questão?   

 Uma certa indistinção que parece ser posta em questão no trabalho de Nunes (2013), 

Práticas de leitura no infográfico eletrônico: trajetos, tropeços e movimentos, quando 

afirma que na questão das chamadas “tecnologias de linguagem, as quais modificam a relação 

do sujeito com suas condições histórico-sociais de existência, uma questão que permanece 

sempre em aberto”. (NUNES, 2013, p. 107, grifo nosso). Nesse ponto, parece que o termo 

‘tecnologia’ é tomado consequentemente em relação a história, concebido em uma perspectiva 

histórico-discursiva, através da qual se concebe que os sentidos (e sujeitos) se modificam, se 

movimentam.  

 O ponto que mais nos toca para nosso trabalho reside na tomada de posição que concebe 

a tecnologia como uma “relação do sujeito com suas condições histórico-sociais de existência”. 
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(idem). Contudo, ainda sim a tecnologia figura como aquela que modifica essa relação. Surge 

como causa, não figura como efeito. Não é pensada como um processo sócio-histórico que 

produz modos de relação com as condições histórico-sociais de existência e não apenas as 

modificam. A tecnologia, na perspectiva em que tomamos aqui, não apenas modifica a relação 

do sujeito com suas condições histórico-sociais de existência, ela constitui essa relação. Está na 

base do pensamento que legitima toda invenção de instrumentos na relação homem/mundo, tal 

como figura nas reflexões freudianas. Uma certa circularidade nessa relação do sujeito com 

suas condições histórico-sociais de existência parece ser deixada de lado. Se os objetos 

modificam a relação do homem com o mundo, eles também são modificados nessa relação, 

fazendo da tecnologia um processo sócio-histórico contínuo. Não me parece uma via de mão 

única. 

 Não se trata, apenas, a nosso ver, de ser a tecnologia um agente de transformação para 

a relação dos sujeitos com o mundo, tal como Dias (2004) propôs, um agente de mutações 

antropológicas, mas sim de compreendê-la, também, como resultado dessa relação. Trata-se de 

retirá-la do lugar da causa, somente, e tomá-la como um dos efeitos produzidos (não só no 

campo dos sentidos, mas também no campo das práticas do sujeito) nessa relação do sujeito 

com suas condições de existência. Deixaríamos, assim, uma concepção que poderia ser exposta 

pelo seguimento A e passaríamos a um entendimento tal como no seguimento B.  

A) tecnologia (agente) — mudanças na relação (dos sujeitos com o mundo) — sujeitos 

(afetados), através da qual a tecnologia é tomada apenas como causa, produtora de 

mutações, e não se considera que a própria noção de tecnologia surge, em sua origem, 

(como efeito) na relação do sujeito com sua realidade imediata.  

B)  relação sujeito/condições reais de existência (origem) — tecnologia (resultado sócio-

histórico dessa relação), instância produtora das condições materiais de existência em 

um dado período histórico-social — mudanças (efeitos, dentre os quais a noção de 

objeto vem adquirir seu valor de historicização da noção de tecnologia) — relação 

sujeito/condições materiais de existência  ressignificada. 

 Tal posicionamento visa a retirar a noção de tecnologia do campo do já-sabido e 

inscrevê-la no campo do político, no qual os jogos de força tornam as relações complexas. O 

que produzirá consequências, tais como não ser tomada como uma coisa, já dada, marcada em 

seus objetos, mas como um funcionamento, uma relação, de base ideológica. Para além de 

tomá-la enquanto discurso - o discurso da tecnologia - é necessário compreendê-la como um 

processo sócio-histórico, dado a ver em seus objetos, que se espalham na vida do sujeito 

contemporâneo. 
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1.4 Um breve retorno: uma proposta a partir de Freud 

 

 Orlandi (2001b) propõe “consideramos as novas tecnologias de linguagem como 

desenvolvimento no domínio da tecnologia da escrita (e, para isso,) é preciso que situemos a 

escrita tal como a pensamos como forma de relação social”. (ORLANDI, 2001b, p.21). 

 A partir do pensamento da autora, é possível - ainda que não acordando com o termo 

‘tecnologia’ no plural, por entendermos que isso só se aplicaria se pensarmos na noção de objeto 

- conceber a tecnologia como uma forma de relação social. O que vem ao encontro do que 

buscamos propor até aqui. Talvez tal afirmação não constitua nada de novo se pensarmos que 

Freud, no início do século passado, já havia apontado algo nessa direção, muito tacitamente, 

ainda que esse não fosse seu mote de questionamento específico. 

  Freud (1930[1929]) afirma que “a vida, tal como a encontramos, é árdua demais para 

nós; proporciona-nos muitos sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis. A fim de suportá-

la, não podemos dispensar as medidas paliativas”. (FREUD, 1996[1930], p.83, grifo nosso). 

O autor, que se ocupou de pensar o processo civilizatório tendo como ponto de observação o 

sujeito e suas dores, postula a existência de três medidas paliativas para a relação do sujeito 

com um certo mal-estar, existente/advindo/oriundo dessa mesma relação dos sujeitos com sua 

condições de existência: os “derivativos poderosos, que nos fazem extrair luz de nossa 

desgraça” (FREUD, 1996[1930], p.83), instância na qual o humor pode encontrar um lugar, 

como aquele gesto que seria capaz de significar um “mundo, que parece tão perigoso (… e dizer 

que ele) não passa de um jogo de crianças, digno apenas de que sobre ele se faça uma pilhéria!” 

(FREUD, 1996[1927], p.173); as “satisfações substitutivas”, que diminuem “nossa desgraça” 

(FREUD, 1996[1930], p.83); e, por último, as “substâncias tóxicas, que nos tornam insensíveis 

a ela (nossa desgraça)”. (FREUD, 1996[1930], p.83).  

 A tecnologia, através de seus objetos, pode ser pensada como integrante dessas medidas 

paliativas postuladas pelo autor. Estas atuam na relação do homem com suas condições reais 

de existência, produzindo estados de sociedade distintos no transcorrer da história, pois a cada 

período sócio-histórico não se produzem as mesmas medidas, não se vive da mesma maneira. 

Tal proposta se fundamenta no fato de que as medidas paliativas vêm funcionar como medidas 

para suportar a vida, que “é árdua demais”. Isto é, o homem está sempre em busca de algo, de 

um novo invento, de um objeto que lhe ofereça outras (mais) possibilidades. Os instrumentos, 

no pensamento freudiano, figuram nesse lugar, nessa relação homem/realidades, nas quais cada 

invento vem adquirir seu valor, nas práticas em que se inscrevem, diante dos modelos de 

comportamento ofertados pelas instâncias ideológicas materialmente inscritas no seio social.  
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 Desse modo, elas, as medidas paliativas - dentre as quais podemos localizar os 

instrumentos, os inventos, os objetos, em suma - vêm figurar e intervir (o melhor termo parece 

ser ‘funcionar’) na relação do homem com suas condições materiais de sua existência, que serão 

transformadas ou não no transcorrer dos períodos histórico-sociais. Uma tensão constante entre 

condições reais de existência, aquelas que ameaçam a ilusão de domínio do sujeito, abalando a 

supremacia evidente do si mesmo, lhe impondo movimento, e suas condições materiais de 

existência. As condições históricas nas quais se manifestam as práticas, portanto, inscrevem os 

modos de agir possíveis, bem como os objetos dessa praxis, em um dado domínio social, cuja 

determinação ideológica se apaga para o sujeito. Inscrição de um mal-estar em meio a tudo o 

que se passa na chamada civilização, que, segundo o autor, “é em grande parte responsável por 

nossa desgraça”. (FREUD, 1996[1930], p.94).  

 Dessa tensão, efeito subjetivo que se instaura diferentemente no decurso da história, 

“das fontes de sofrimento (que) fazem parte dessa mesma civilização” (FREUD, 1996[1930], 

p.94), outras relações vão sendo estabelecidas a fim de oferecer outros lugares ao sujeito. 

 A instrumentalização do homem visa ao enfrentamento das condições materiais do 

processo civilizatório. O que parece constituir um paradoxo, uma vez que “todas as coisas que 

buscamos a fim de nos protegermos contras as ameaças oriundas das fontes de sofrimento, 

fazem parte dessa mesma civilização”. (FREUD, 1930[1929], p.94).  

 É possível localizar o ato de inventar, e igualmente a necessidade sócio-política do novo, 

em sua gênesis, nas fontes de sofrimento elencadas por Freud (1996[1930]): “o poder superior 

da natureza, a fragilidade de nossos corpos e a inadequação das regras que procuram ajustar os 

relacionamentos mútuos dos seres humanos na família, no Estado e na sociedade”. (FREUD, 

1930[1929], p.94). Parece-nos que os objetos da instância ideológica chamada tecnologia, tal 

qual buscamos compreender em nosso trabalho, vêm funcionar na relação do sujeito com tudo 

o que é posto como fonte de sofrimento. O que talvez não seja tão simples de afirmar.  

 Comecemos pelo “poder superior da natureza” e “a fragilidade dos nossos próprios 

corpos”, que estão ligados pelo que o autor entende por natureza. A tecnologia funciona, através 

de seus objetos e procedimentos, como uma instância que tenta superar, ou driblar, essa fonte 

de sofrimento. A despeito da certeza de que nós “nunca dominaremos completamente a 

natureza, e nosso organismo corporal… (que) permanecerá sempre como uma estrutura 

passageira, com limitada capacidade de adaptação e realização” (FREUD, 1930[1929], p.94), 

o processo sócio-histórico da tecnologia se propõe, sempre, a superar algumas, ainda que sejam 

apenas algumas, limitações naturais do homem e vencer, por assim dizer, algumas que a 

natureza, enquanto exterior ao homem, impõe.  
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 Tal concepção nos permite tomar o objeto celular como um objeto que, de igual modo, 

se propõe a vencer algumas limitações. É importante ressaltar que o caráter paradoxal dos 

objetos se manifesta no momento mesmo de sua apresentação no social. Isto é, no mesmo 

movimento em que são ofertados, os modos de utilização propostos também são postos em cena 

e, por conseguinte, as implicações desses modos de utilização, as consequências dessa presença 

nas práticas humanas. Como o trem venceria as distâncias, mas possibilitaria afastamentos, os 

navios permitiram que os amigos partissem para longe, mas o telegrama “encurtaria” as 

distâncias, os objetos produzem afetações outras para-além do seu fim específico. (FREUD, 

1930[1929], p.96). Com isso o autor aponta o carácter paradoxal dos recursos - das medidas 

paliativas nas palavras do autor - criados pelo homem para tornar menos dolorosa sua relação 

com as condições materiais de existência vigentes em seu tempo histórico.   

 O esquema produzido por esse funcionamento contraditório dá a ver que o “poder 

adquirido (pelos homens) sobre o espaço e tempo, a subjulgação das forças da natureza… não 

aumentou a quantidade de satisfação prazerosa que poderiam esperar da vida e não os tornou 

mais felizes.” (FREUD, 1930[1929], p.95). Isto é, o homem continua a buscar, e para nós essa 

busca se mostra bem marcada no processo histórico nomeado de ‘tecnologia’, uma instância 

que sempre pensa novas formas de superar as limitações do homem, de dominar cada vez mais 

a natureza, enfim, de reduzir as formas de sofrimento impostas ao homem na sua relação com 

a civilização.  

 A necessidade do novo, do objeto novo, que permita mais, que amplie as possibilidades 

de superar as limitações naturais dos sujeitos, parece ser a marca fundamental do processo 

histórico que se nomeia de tecnologia. Uma relação contraditória do sujeito com suas condições 

de existência, as quais lhe impõe limites. O que tomamos como um paradoxo, pois apesar de 

toda essa busca por superação, por novos objetos, novas formas de mal-estar são produzidas. A 

busca por satisfação, por superação dos limites naturais, pode produzir, no mesmo passo, novas 

formas de mal-estar. 

 Virilio (1996[1977]) aloja essa necessidade do novo numa virada histórica que fez da 

velocidade uns dos principais, senão o principal, esteio sócio-político. O autor afirma, sobre 

essa interposição de objetos cada vez mais veloz na contemporaneidade, que a cada nova 

máquina logo uma outra é contraposta, mais rápida ainda. Um problema que se coloca nessa 

configuração é que com “o limiar das velocidades se estreitando sem parar, fica cada vez mais 

difícil de conceber o engenho rápido. Ele frequentemente se torna obsoleto antes mesmo de ser 

aproveitado; o produto está literalmente gasto antes de ser usado”. (VIRILIO, 1996[1977], p. 

56-57). Daí surge uma nuance sensível da noção de consumo, distinta da noção de utilização. 
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Abordagem feita a frente neste trabalho, no momento em que trataremos especificamente da 

problemática dos objetos e seus modos de existência.  

 O instrumento-fim - todo invento de caráter sócio-subjetivo possui um direcionamento 

histórico prévio - confere um certo poder sobre as coisas, nas palavras freudianas, que a 

instância tecnologia vem pôr em funcionamento. O que também pode apontar a perda de poder 

sobre outras coisas. A relação com a realidade dos sujeitos posta em jogo pela tecnologia se 

esforça para os dois lados. Jogaria, dessa forma, a favor e contra o sujeito. Já no início do século 

XIX, Freud, ao pensar sobre as novas relações possibilitadas pelas invenções tecnológicas, 

afirma que “não existe, então, nenhum ganho de prazer, nenhum aumento inequívoco no meu 

sentimento de felicidade, se posso, tantas vezes quantas me agrade, escutar a voz de um filho 

meu que está morando a milhares de quilômetros de distância”. (FREUD, 1930[1929], p.96). 

O que estaria em jogo, então, nesse processo, que pode ser chamado de tecnologia?  

 O telefone permite que se fale com pessoas que estão distantes de nós, mas elas só estão 

porque outras invenções possibilitaram esse distanciamento, foi o exemplo de Freud. Hoje, o 

telefone (agora na figura do celular) permite mais coisas. Permite fazer “amigos”, “conhecer” 

novas pessoas, comprar à distância, estudar, trabalhar, ganhar tempo na busca de informações, 

em transações bancárias feitas nas mãos dos sujeitos, se divertir, etc. Haveria contrapontos? 

Outro mo(vi)mento para o sujeito? Outras formas de relação com as limitações (im)postas pela 

natureza?  

 Talvez seja possível fazer uma relação com o que Freud (1930[1929]) afirma quando 

postula as fontes de sofrimentos dos sujeitos, mais especificamente na terceira delas: uma certa 

“inadequação das regras que procuram ajustar os relacionamentos mútuos dos seres humanos 

na família, no Estado e na sociedade”. (FREUD, 1930[1929], p.94). Não saberíamos discernir 

aqui os limites entre Estado e sociedade, a não ser apenas no plano estritamente teórico, mas 

esses três campos parecem abarcar toda a circularidade da vida cotidiana, da casa aos espaços 

públicos, destes à gestão do Estado, tanto dos espaços, quanto das práticas, bem como dos 

sujeitos.  

 Para nós, enfim, propomos pensar a tecnologia não apenas como o resultado/produto 

das ciências exatas; uma ferramenta operacional necessária ao mundo contemporâneo; uma 

utilidade; um conjunto de recursos tecnológicos aplicáveis às mais diversas áreas da atividade 

humana, considerado indispensável a um modo de viver capitalista. A tecnologia não é nada… 

que não seja uma face do processo histórico de discursivização de uma relação que se 

estabelece entre homem e suas condições materiais de existência projetando um mundo a 
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ser (re)significado. Assim, quando tropeço na expressão novas tecnologias penso em novas 

relações de sentidos que irão ou não (re)significar um determinado estado de coisas. 

 Tecnologia, portanto, neste trabalho é tomada como processo histórico que dá a 

ver a relação do homem com uma realidade construída (e sempre em via de se reconstruir) 

historicamente, tributária da memória. Desse modo, o celular vem figurar em nosso trabalho 

como um objeto tomado nas redes desse funcionamento ideológico que legitima práticas, que 

(re)significa relações, que faz deslizar os rituais, que tende a (re)alojar o sujeito. 
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2 - DISCURSO, SUJEITO, OBJETO 

 
 

… só então se descobriu até que ponto a razão e a fé na razão dependiam  
não de percepções sensoriais isoladas, […] mas do pressuposto inquestionável 

 de que os sentidos como um todo - reunidos e presididos  
pelo senso comum, que  é o sexto e o mais elevado 

 de todos os sentidos - ajustam o homem  
à realidade que o rodeia.  

Arendt (2014[1958], p. 340) 
  

 

 A questão da produção de sentidos nas práticas cotidianas pode ser posta, em boa 

medida, em relação ao senso comum, tal como nos aponta Arendt (2014 [1958]) na epígrafe 

trazida acima. Isso corresponde a dizer que os sentidos produzidos (e reproduzidos) nas práticas 

histórico-sociais são (sempre-já) direcionados pelos modos nos quais se ajustam as 

significações, isto é, pelas interpretações diversas (e possíveis em uma dada conjuntura) que 

constituem o caminho dos sentidos no seio social, trabalho do ideológico. Orlandi (2001b) 

afirma que “não somos animais em interação (…) somos sujeitos vivendo espaços histórico-

sociais”. (ORLANDI, 2001b, p. 21, grifo nosso). 

 A afirmação poderia ser: somos sujeitos histórico-sociais. Mas a questão do viver parece 

se impôr. Se os espaços sócio-históricos, com todas as suas injunções, fossem suficientes para 

determinar o sujeito, estaríamos em um campo muito semelhante ao do animal, que vive 

estritamente vinculado ao seu meio. Contudo, vivemos em um mundo, não em um meio 

ambiente. Um mundo simbólico, constituído por meio da linguagem.  

 Funciona, no sujeito, portanto, uma dimensão que está para além dos espaços histórico-

sociais. Não somos animais em interação. Somos sujeitos. É por compreender esse fato que a 

Análise do Discurso se lança a investigar o funcionamento do discurso, não apenas como uma 

dimensão teórica, isolada da vida humana e dos embates provenientes do estar no mundo, mas 

como um instrumento de transformação da prática política, conforme palavras do mestre 

francês. Pêcheux (1997) em seus escritos sempre se mostrou preocupado com questões relativas 

ao político, tal como no texto da retificação, no qual traz considerações sobre um dado inverno 

político francês.  

 Desse modo, a Análise do Discurso sempre demonstrou, no campo das ciências, 

engajamento numa posição crítica de trabalho, sempre posta em relação aos embates que são 

travados no campo do social, para o qual oferece uma escuta não-subjetivista. Escuta essa que 

busca “elucidar a relação entre a constituição do sujeito (pensada psicanaliticamente) e o 
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assujeitamento ideológico, tal como era pensado por Althusser”. (BALDINI, 2014, p. 127). 

Ponto sobre o qual retornaremos. Cumpre salientar aqui, a partir de Baldini (2014), que esse 

debate, no tocante à questão do atravessamento da uma teoria da subjetividade de natureza 

psicanalítica na constituição da Análise do Discurso, bem como seus efeitos teóricos e 

analíticos, “me parece em aberto”. (BALDINI, 2014, p.128). 

 Cumpre destacar dessa relação que uma não se dá sem a outra. O que não significa dizer 

que são dependentes. Não se trata de traçar uma localização subjetiva na qual a interpelação 

ideológica vem agarrar-se. Segundo Henry (2013), em entrevista concedida ao Jornal da 

Unicamp11, “se nos voltarmos para a psicanálise, podemos conceber esse sujeito justamente de 

outro modo que não interpelado pela ideologia. Não é por acaso que há muito tempo eu reflito, 

eu digo: o ser humano, ele é interpelado pela linguagem”. (HENRY, 2013).  

 À Análise do Discurso cabe pensar os efeitos dos embates que se constituem no campo 

social, materialmente inscritos no campo do discursivo, os quais se apresentam como eficazes 

para pensar os modos de estar no mundo, afetados sempre pelos jogos de poder, pela estrutura 

do político inscrita em práticas numa dada conjuntura. Pêcheux (1997) se lançou a compreender 

o funcionamento-efeito de uma “memória social inscrita em práticas”. (PÊCHEUX, 

2007[1999], p. 50). Henry (2013), de modo análogo, afirma que para se pensar o sujeito, em 

Análise do Discurso, “é preciso falar de um sujeito histórico”.  

 Pêcheux demonstra tal engajamento, esse compromisso em pensar a estrutura do 

político, dos jogos de poder, quando toma as eleições de 1981 na França como objeto de 

reflexão, ao analisar os embates e deslizamentos de sentidos que se materializavam no 

enunciado “on a gagné”, cujas considerações realizadas iam muito além de uma prática teórica, 

estritamente acadêmica. (PÊCHEUX, 2006[1983]). Em outro momento, em 1983, ano de 

publicação na França do texto Papel da memória, o mesmo autor faz uma breve referência ao 

submarino soviético perdido no mar Báltico, buscando compreender o funcionamento da 

memória na tomada da notícia, no acontecimento televisual. (PÊCHEUX, 2007[1999]). 

Poderíamos ainda citar muitos outros momentos nos escritos do autor, nos quais ele se debruçou 

a compreender o que se passava no âmbito do funcionamento social, tais como as considerações 

feitas sobre a propaganda (PÊCHEUX, 2011[1979]); sobre posição sindical e tomada de partido 

(2011[1976]), dentre outros.  

 O que apontamos com isso é que a Análise do Discurso sempre se ocupou de pensar o 

histórico-social, a vida humana, atravessada pelo político, pelo funcionamento ideológico. 

                                                
11 Disponível em: http://www.unicamp.br/unicamp/ju/587/o-discurso-nao-funciona-de-modo-isolado. Acesso em 
20 de setembro de 2016. 
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Dessa maneira, a escuta ofertada pela Análise do Discurso se volta sempre para o campo da 

história, bem como afirma Pêcheux (2011[1978):  
Falar de massas populares, de mudança política e de revolução, enfim, da história, 
em termos de pessoas e de coisas, de sujeitos e objetos, de intenções e do estado 
das coisas, como algo natural, como distinções transparentes que aparecem na 
linguagem sem qualquer ambiguidade, é desconsiderar totalmente a constituição 
essencialmente ideológica do discurso e do sentido. (PÊCHEUX, 2011[1978], 
p.252, grifo nosso) 

 

 O trabalho em Analise do Discurso se põe, portanto, a falar das massas, de pessoas e de 

coisas, de sujeitos e objetos, do estado de coisas em uma dada conjuntura, tendo em mente que 

esse estado de coisas é sempre afetado por dois funcionamentos: o da ideologia e o do 

inconsciente. Uma teoria que se propõe a uma leitura crítica dos efeitos (dados a ver nos modos 

de discursivização possíveis em um dado estado de sociedade) de sentidos em uma conjuntura 

sócio-histórica, dos deslizamentos de uma para outra. 

 Pensar o sujeito na contemporaneidade é o que buscamos neste trabalho. E optamos por 

buscar compreender os efeitos de sujeito - possíveis - em nossa conjuntura vinculando nosso 

estudo à compreensão das relações de sentido constitutivas que se estabelecem numa relação 

tríade: entre sujeito, objetos e as práticas nas quais se inscrevem um e outro. Um sujeito 

histórico-social, atravessado pela ideologia, que em suas práticas produz (e reproduz) sentidos. 

Nos gestos, modos de agir de uma época, nunca inequívocos e idênticos, é possível notar que 

não se vive da mesma maneira.  Isto é, as práticas histórico-sociais permitem entrever no seio 

social, por sua eficácia simbólica, sentidos circulantes, modelos de pensamento, padrões de 

comportamento (o deve se agir de um modo e não de outro), ou seja, os modos pelos quais o 

sujeito é sujeito em um dado período sócio-histórico. Nesse movimento histórico, os objetos 

figuram como constitutivos dos sentidos e dos sujeitos, tal como pudemos problematizar na 

primeira parte deste trabalho. Sujeito e objeto funcionam de maneira imbricada.  

 Um sujeito de práticas cotidianas, as quais precisam ser compreendidas em sua 

opacidade, na não-transparência de seus funcionamentos que se apresentam como translúcidos.  

Essas maneiras de estar no mundo são sempre dotadas de determinações histórico-ideológicas. 

Não se vive da mesma maneira no decorrer dos períodos sócio-históricos. Esse viver, portanto, 

trazido no pensamento de Orlandi (2001b), esse funcionamento das práticas histórico-sociais 

compreendidas como constitutivas dos rituais sempre-determinados, nos quais figuram as 

possibilidades de tomada de posição, precisa ser pensado.  

 O caminho proposto aqui pode parecer produzir uma certa indeterminação do que 

estamos chamando de sujeito em Análise do Discurso. A noção de sujeito com a qual trabalha 
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a Análise do Discurso encerra tanto o que a Psicanálise chama de sujeito dividido, como o que 

a teoria das ideologias chama de sujeito. Pode parecer que estamos falando de três sujeitos 

distintos: sujeito em Psicanálise, sujeito em Althusser (1985) e sujeito em Análise do Discurso, 

mas não estamos. Cabe aqui, retomar uma afirmação de Henry (1992[1985]) buscando 

estabelecer os limites do que entendemos: 
os indivíduos humanos concretos que, se não são os sujeitos, são pelo menos os 
agentes, ‘agem na e sob a determinação das formas de existência histórica das 
relações sociais de produção e reprodução (processo de trabalho, divisão e 
organização do trabalho, processo de produção e reprodução, luta de classes etc.)’ 
Dizer que esses agentes agem na e sob a determinação das formas históricas de 
existência é dizer que eles são constituídos em sujeitos nas práticas sociais e por 
elas. (HENRY, 1992[1985]. p. 23, grifo nosso) 

 

 Aqui, a reflexão sobre o sujeito trazida pelo autor não exclui uma outra, sobre a qual 

afirma: “se não são os sujeitos, são pelo menos os agentes”. É acertado dizer que sujeito, para 

nós, não se dá somente no campo das formas históricas de existência. É prudente dizer que não 

se dá fora dele. Mas seus efeitos, os efeitos sócio-históricos, recebem atravessamento de uma 

divisão que é constitutiva de todo indivíduo humano concreto, para nos valermos das palavras 

do autor.  Esse que Henry (1992[1985]) chama de indivíduo humano concreto, a pessoa que 

caminha e pensa, esse ser é o que entendemos como sujeito. E cremos que em Pêcheux (1997) 

temos a mesma acepção, uma vez que ele aponta que a origem do sujeito do discurso não está 

posto no sujeito do discurso. Esse, o sujeito do discurso, se mostra enquanto efeito. 

 Tal afirmação não significa dizer que encaminharemos nossa reflexão para um sujeito 

no sentido estritamente psicanalítico. Henry (1992[1985]) confere consistência ao que antes ele 

chamou de indivíduo humano concreto e afirma: “o sujeito é sempre, e ao mesmo tempo, 

sujeito da ideologia e sujeito do inconsciente e isso tem a ver com o fato de nossos corpos 

serem atravessados pela linguagem antes de qualquer cogitação”. (HENRY, 1992[1985], 

p.188, grifo nosso).  Sujeito, portanto, tem corpo, vida. No discurso, ele figura enquanto 

posição, efeito de sentido, dentre muitos possíveis.   

 Como trabalhar, então, esse sujeito? Que efeitos tais considerações produziriam nos 

procedimentos de análise? Henry (1992[1985]) nos deixa um caminho a ser seguido. Caminho 

através do qual ambos os funcionamentos produzem efeitos no sujeito: a linguagem.  

 Para pensar o sujeito (sujeito da ideologia e sujeito do inconsciente), portanto, é 

necessário considerar o banho significante ofertado pela linguagem antes mesmo que o sujeito 

possa se reconhecer como sujeito. Ele é falado muito antes de falar. Henry (2013), na já 

mencionada entrevista, parece dar bom tom a essa problemática. Se retomarmos a citação feita 

acima, pela qual o autor afirma que o ser humano é interpelado pela linguagem, é possível 
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conceber a existência dessa divisão do sujeito (pelo inconsciente e pela ideologia) através do 

funcionamento da linguagem. Operações radicalmente diversas, mas intrinsecamente 

interligadas no funcionamento da linguagem. 

 A formulação de Henry (2013) faz deslizar sentidos da formulação althusseriana, que 

afirma que os indivíduos são interpelados como sujeito pela ideologia. Na formulação 

althusseriana a linguagem figura como o campo da interpelação (ideológica). Na (re)formulação 

de Henry (2013) é dado lugar a divisão subjetiva tal como é pensada na Psicanálise. Talvez tal 

afirmação produza ainda discussões por propor, de acordo como nós a lemos, uma outra 

concepção para o termo ‘interpelação’, antes utilizado apenas para dar a ver essa constituição 

ideológica do sujeito, tal como a Análise do Discurso a pensa. O autor afirma que  
não podemos sofrer uma injunção a atribuir sentido ao que dizemos, ao que 
escutamos, ao que lemos, ao discurso mesmo. Então, é isso a interpelação pra mim. 
Depois, como isso está ligado à ideologia? Isso está francamente no nível do que não 
se formula. (HENRY, 2013, grifo nosso) 

 

 É possível notar que no pensamento do autor a figura da interpelação deixa de ter um 

caráter estritamente ideológico. É no campo da linguagem que ela figura, sem considerar ainda 

um trabalho direcionador de sentidos de ordem ideológica.  

 O que se mostra eficaz para nós aqui reside no fato de que as coisas no mundo não são 

tomadas pelos que elas são, como se houvesse uma essência própria a cada objeto no mundo. 

Elas, concordando com a formulação de Henry (2013), são desprendidas de um sentido que lhe 

seja legítimo, próprio. A configuração dos processos de produção de sentidos vai pôr em 

questão a ordem ideológica, ainda que não se possa determinar o ponto específico de sua 

entrada. As coisas no mundo são capturadas nesse fluxo de linguagem, no qual o bebê humano 

também é banhado. É na e pela linguagem que os dois campos - cujos efeitos constitutivos do 

sujeito foram alvos de nossas reflexões até aqui, a ideologia e o inconsciente, o campo do 

sentido e o campo do não-sentido - se organizam e se põem a produzir afetações.  

 Conforme Pêcheux (2006[1983]), não há aprendizagem, há filiação aos sentidos. As 

“‘coisas-a-saber’… são sempre tomadas em redes de memória dando lugar a filiações 

identificadoras e não a aprendizagem por interação”. (PÊCHEUX, 2006[1983], p. 54). Barbai 

(2011), a partir desse pensamento afirma: “Aquilo que podemos saber fala antes, durante e 

depois de nós”. (BARBAI, 2011, grifo nosso). Somos atravessados pelo ideológico e divididos 

pelo inconsciente. Entramos no meio do caminho. 

 Não é possível não considerar as redes de memória, as filiações identificadoras, as 

relações de sentido de cunho histórico-social e nos debruçarmos apenas na questão dos objetos 

na economia do sujeito. Contudo, não podemos nos furtar de situarmos nossa questão no âmbito 
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dessa problemática, mesmo que estejamos sempre perpassados pelas questões da história. É 

preciso pontuar que os ouvidos da Análise do Discurso se voltam para lugares distintos dos 

ouvidos da Psicanálise.  

 Faz-se necessário, de alguma maneira, compreender a questão dos objetos na economia 

do sujeito, pois através desse funcionamento será possível traçar considerações sobre como o 

objeto celular é tomado no campo de significações históricas. O caminho proposto aqui impele 

uma retomada de Freud e Lacan, sobretudo nas questões referentes à linguagem na constituição 

subjetiva e à relação do sujeito com os objetos. 

 Sobre a relação - constitutiva - do sujeito com a linguagem, Lacan (1953) apresenta uma 

distinção entre as funções da fala e o campo da linguagem. Diferente do pensamento que o 

título do referido texto poderia suscitar, não se trata de funções da linguagem - tratadas de 

muitas formas no campo da linguística - mas sim das funções (analíticas) da fala no campo da 

linguagem. O que para nós é de valia em nosso caminho de reflexão reside nas considerações 

sobre o campo da linguagem.  

 O autor, referindo-se a conceitos da psicanálise, afirma que esses “só adquirem pleno 

sentido ao se orientarem num campo de linguagem, ao se ordenarem na função da fala”. 

(ibidem, p. 247). É, portanto, dentro do campo de linguagem que a fala vem fazer valer sua 

função. Afirmação crucial para o que precisamos pensar: o campo da linguagem e o que se 

ordena a partir dele na fala dos sujeitos. É preciso pontuar que o que está posto no campo da 

Psicanálise é proposto a partir do divã, ou seja, a experiência analítica se dá sob uma 

transferência ao sujeito suposto saber e tem por objetivo compreender que a fala, enquanto 

funcionamento de linguagem, pode dar a ver  rastros de uma divisão subjetiva inconsciente que 

faz valer sua inscrição por meio de uma relação significante. Poderíamos, aqui, indagar se é 

possível pensar, como o funcionamento ideológico também está pautado no funcionamento da 

linguagem, na existência de outros rastros (os discursivos) nesse mesmo funcionamento de 

linguagem. Com efeito, seria preciso, para isso, fazer as ressalvas necessárias, tal como o 

deslizamento da noção de fala em Psicanálise para a de discurso em Análise do Discurso. 

Termos, como é sabido, radicalmente diversos.  

 Há, contudo, a nosso ver, a possibilidade de estabelecermos aproximações uma vez que 

os dois se valem, isto é, são constituídos no funcionamento da linguagem. Lacan afirma: “uma 

evidência (na fala do paciente) deve ser-nos tão mais suspeita quanto mais se torna uma idéia 

aceita.” (LACAN, 1953, p. 250). Isso porque essa fala não está solta, diríamos no controle do 

sujeito, mas em relação ao que ele chama de campo da linguagem. O que implica tomá-la em 

toda a dimensão que ela possibilita, para além do que ela diz. Nisso se mostra a fragilidade da 
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evidência que busca sustentar um efeito imaginário enquanto tal, uma vez que a linguagem não 

se resumirá ao que é dito, mas também ao não dito e ao não significável. Lacan dirá, sobre as 

evidências que o sujeito sustenta enquanto sujeito, que “a linguagem permite considerar-se 

como o maquinista ou o diretor de cena da captura imaginária da qual, de outro modo, ele seria 

apenas a marionete viva.” (LACAN, 1958, p.643, grifo nosso). Marionete do inconsistente e, 

de algum modo, como efeito, também do ideológico.  

 Não estamos aqui, torna-se necessário salientar, aproximando o conceito estritamente 

analítico de fala em Psicanálise do de discurso em Análise do Discurso. O ponto específico 

pressuposto por nós na possibilidade dessa aproximação reside na palavra, diríamos: no 

significante. A fala do paciente, bem como o discurso, é constituída de significantes que, 

segundo o funcionamento da linguagem, não podem ser tomados como sendo aquilo que 

aparentam ser. Ainda que os resultados sejam completamente distintos, o que fundamenta os 

dois procedimentos possíveis é o funcionamento da linguagem.  

 Tal consideração nos põe em questão o campo da linguagem, tal como o tomamos nesse 

trabalho, enquanto aquele que captura o sujeito e não enquanto um campo que permite que o 

sujeito capture algo, algum objeto e lhe dê seu sentido. Isso, ao contrário, é o efeito da captura 

do sujeito (e não de um objeto no mundo) pela linguagem. O objeto, desse modo, não pode ser 

entendido - se queremos dar consequências ao atravessamento constitutivo da teoria da 

subjetividade de natureza psicanalítica na Análise do Discurso - como aquele sobre o qual se 

diz algo no campo do sócio-histórico e esse algo definiria seu modo de apreensão. O objeto não 

se resume aos dizeres que se reúnem e se dispensam ao redor de sua significação. As evidências 

sobre os objetos, dentre eles o celular, devem ser, em consonância com o autor, tanto mais 

suspeitas quanto se tornarem ideias aceitas.  

 O celular, dessa maneira, tomado em sua significação histórico-ideológica, comportará 

algo de sentido. Na relação com o sujeito, de outro modo, deve ser pensado também em relação 

ao não-sentido. Isso porque a evidência de seus modos de utilização - a discursivização que lhe 

confere bordas - não é suficiente para dar conta do lugar que o objeto ocupa na economia 

psíquica. O sujeito estabelece relação com o objeto de maneira autônoma, tomado pela ilusão-

evidência da significação do objeto. No entanto, um outro movimento, que não os dos sentidos, 

constitui essa ligação.  

 Lacan (1953) aponta algo que se coloca no sujeito para além do campo dos sentidos. 

Esse algo é comportado pela noção de linguagem e escapa ao escopo das significações 

ideológicas (nelas, na verdade, produz seus efeitos). Afirma o autor que nos encontramos, “pois, 

acuados contra o muro, contra o muro da linguagem. [...] Para além desse muro, não há nada 
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que não seja, para nós, trevas exteriores”. (LACAN, 1953, p.317). É certo que o autor se refere 

ao funcionamento da linguagem na prática psicanalítica. O que não implica desconsiderar que 

na vida cotidiana a linguagem guarda essa dimensão do não-comunicável. 

 Não basta, entretanto, dizer que é no campo da linguagem que as coisas no mundo vêm 

adquirir suas bordas, é preciso pensar as consequências dessa afirmação. Consequências que 

colocam questões tanto para a Psicanálise, por pensar a divisão subjetiva operada pela noção 

de inconsciente, como para a Análise do Discurso, por não deixar de considerar essa divisão 

subjetiva de ordem inconsciente, mas também pensar seus efeitos em uma ordem ideológica. 

Ordem essa que, como vimos na afirmação de Henry (1992[1985]), constitui, assim como a 

ordem inconsciente, aquilo que a Análise do Discurso concebe na noção de sujeito, tal como 

temos trabalhado. Henry (2013) afirma que “há um só sujeito, mas ele vai se vestir de forma 

diferente, quer dizer, no nível estrito da estrutura não, só há um, depois há outra coisa 

evidentemente”. (HENRY, 2013). 

 O autor separa o que chama de nível da estrutura (no qual o sujeito seria um só, enquanto 

interpelado pela linguagem) de um depois (no qual o sujeito vai tomar posições). Um depois 

que a nosso ver não se trata de um depois cronológico, pois não há como definir a temporalidade 

da entrada do ideológico nesse movimento de linguagem. Subjacente aos dois momentos há a 

linguagem. 

 Orlandi (2011b) apresenta um pensamento semelhante, acrescentando aí a função do 

Estado. Afirma a autora: 
[...] usamos a palavra “individuação” que remete necessariamente ao fato de que se 
trata de um sujeito individuado, ou seja, a forma sujeito histórica, no nosso caso 
capitalista, passando pelo processo de articulação simbólico- política do Estado, pelas 
instituições e discursos, resultando em um indivíduo que, pelo processo de 
identificação face às formações discursivas, identifica-se em uma (ou mais) posição-
sujeito na sociedade. (ORLANDI, 2011b, pág. 22)  
 

 A autora aponta que esse sujeito da estrutura, tal como postula Henry (2013), é 

individuado num só-depois, que também não é cronológico, tomando posição dentre as 

posições-sujeito possíveis em um dado período sócio-histórico. Tendo a permanecer com a 

formulação de Henry (2013), pois nela parece haver espaço para o sujeito que não se enquadra. 

Com efeito, seria possível uma refutação afirmando que mesmo que o sujeito não se enquadre, 

ele é, antes, enquadrado. Desse modo, o processo de indivuação fica legitimado. Nesse 

movimento estão o discurso materno, as imposições do “não pode isso, não pode aquilo” 

impressas nas crianças desde quase sempre. Contudo, mesmo assim, ainda há lugar para o susto, 

os acontecimentos que são nomeados de absurdos, de estapafúrdios, fica ainda preservado o 

lugar do espanto, etc. Tais possibilidades apontam que, mesmo que haja um mecanismo 
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específico de individuação dos sujeitos, não discordamos disso, algo falha nesse processo, algo 

de ordem subjetiva, para o qual não há sentido possível, nem explicação plausível. Conforme o 

mesmo Henry (1992[1985]) o sujeito é, sempre, sujeito da ideologia, mas também do 

inconsciente.  

 Não nos é possível, diante disso, colocar questões sobre as relações de sentido 

produzidas quando o sujeito presentifica o celular em suas práticas, isto é, como isso se dá a 

significação dos rituais contemporâneos a partir dessa presença, sem conceber esse fluxo no 

qual ele, o celular, enquanto objeto, tomado no funcionamento da linguagem, deve ser pensado. 

O que implica dizer que nem sempre, para sermos cautelosos, nos referimos à questão dos 

sentidos. A falta deles, ou a impossibilidade do tudo dizer, nos remete a um funcionamento que 

não pode ser desconsiderado: o da falha, do equívoco, do furo, inerentes ao funcionamento da 

linguagem. 

 Desse modo, a questão do celular vem figurar nas relações estabelecidas pelo sujeito 

sócio-histórico, de algum modo afetada pela relação de objeto instaurada na vida anímica do 

sujeito. O que se mostrará no discurso enquanto efeito, enquanto resultado de uma tomada de 

posição. Com esse passo é possível compreender o que estava posto em Pêcheux (1997), 

evitando o engodo que nos levaria a validar o efeito Münchhausen, afirmando que o sujeito do 

discurso funcionaria como origem do sujeito do discurso. 

 A Análise do Discurso não pode deixar de considerar uma instância incontornável no 

sujeito: a vida anímica. Ainda que, em termos discursivos, não se possa abordar de maneira 

específica essa questão uma vez que a escuta para as afetações nesse campo é ofertada no divã, 

ela não deve ser desconsiderada ou tratada como adendo. Esse foi o atravessamento constitutivo 

postulado por Pêcheux (1990). 

 Ao contrário, se é possível fazer análises dos discursos tal como proposta efetuada por 

Pêcheux (1997[1975]), é preciso levar em conta os três pontos fundamentais que dão os 

contornos dessa empreitada: a língua, realizada nos/pelos sujeitos; a história, efeito de sujeitos 

inscritos em práticas no sócio-histórico; e a própria noção de sujeito, que encerra tanto afetações 

inconscientes, como sua constituição ideológica. Pensar teoricamente fora dessas considerações 

implicaria tomar o meio pelo inteiro, o efeito pela origem. Discurso, portanto, objeto da Análise 

do Discurso, não pode ser tomado sem levar em conta a problemática central, para a qual 

convergem todas as noções mobilizadas: a noção de sujeito. Para dar melhor contorno a questão 

específica do sujeito na sua relação com os objetos este movimento foi proposto e agora se 

realiza.  
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 Assim, entendemos ser possível depreender posições-sujeitos (tomadas de posição 

possíveis na atualidade), materialmente inscritas no discurso humorístico, através das quais 

buscamos compreender como se constituem os jogos ritualísticos na contemporaneidade. 

 

2.1 Da relação de objeto: non-sens e sentido, inconsciente e ideologia  

 

 A teoria psicanalítica se ocupa de pensar uma relação do sujeito como os objetos que 

não guarda compromisso em compreender como tal objeto funcionaria no campo da ideologia. 

A questão dos objetos na psicanálise se apresenta de uma maneira mais ou menos apreensível 

numa relação objetal mais geral, dotada de “traços universais” para nos valermos das palavras 

freudianas.  

 É preciso dizer, aqui, que a contribuição específica que a Análise do Discurso pode 

produzir para essa problemática é compreender como ela se dá - observando especificamente o 

funcionamento do celular - em nossa conjuntura sócio-histórica. Procedimento que vai em 

direção distinta do campo de interesse da Psicanálise, construindo uma abordagem para além 

de uma relação objetal mais geral, universal, realizável em todo sujeito, no âmbito da vida 

anímica, ainda que com singularidades. Recortamos um objeto: o celular. Buscamos 

compreender não os traços universais de uma relação objetal que a Psicanálise se propõe a ler, 

mas como essa relação específica entre sujeito e celular é tomada no jogo discursivo na 

contemporaneidade, significando as práticas histórico-sociais, os rituais da vida cotidiana. 

 A tomada de posição que importa considerar aqui reside no fato de que uma noção de 

sujeito não se realiza sem a outra. Fazemos referência à Psicanálise e a Análise do Discurso. A 

Análise do Discurso não se mostra indiferente à postulação da Psicanálise de algo que sempre 

irá escapar a todo escopo dos processos históricos de significação. A Psicanálise, de modo 

semelhante, ainda que tais considerações não constituam unanimidade entre os estudos 

psicanalíticos nem o objetivo radical de sua prática, se põe a pensar sobre esse sujeito dividido 

pelo inconsciente, mas que, de algum modo, está imerso em um tempo histórico, no qual se 

singulariza12. 

                                                
12 Nessa perspectiva temos os trabalhos de Lebrun (2004), Um mundo sem limite: ensaio para uma clínica 
psicanalítica do social; Lebrun (2008), Perversão comum: Viver junto sem outro; Melman (2008), Um homem 
sem gravidade: gozar a qualquer preço. Trabalhos que, do ponto de vista da Psicanálise, se põem a pensar nesse 
sujeito dividido pelo inconsciente, mas inscrito, de algum modo, no social que o cerca. Ainda sobre essa questão, 
pensando os efeitos dessa abordagem no interior mesmo dos estudos psicanalíticos, temos o trabalho de Baldini 
(2014), intitulado A Análise do Discurso e “uma teoria da subjetividade (de natureza psicanalítica)”, no qual o 
autor se propõe a discutir se o conceito de subjetividade em psicanálise admite ou não uma historicização.  
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 Com efeito, é possível afirmar que o ideológico é constitutivo do sujeito que deita no 

divã. Uma outra questão seria afirmar que em (psic)análise o que se busca ouvir são os efeitos 

dessa inscrição ou como ela compareceria. Apesar de a fala do sujeito, posicionada em uma 

seção de análise, endereçada a um outro, à figura do (psic)analista, não se fazer fora do mundo, 

fora da ideologia, dos sentidos, é prudente manter firme que, em análise, os ouvidos da 

psicanálise se voltam para lugar diverso dos ouvidos da Análise do Discurso.  O que a 

Psicanálise se coloca a estudar na contemporaneidade, mais como disciplina e menos como uma 

prática radical, torna-se uma questão de tomada de posição e de responsabilidade.  

 Conforme dissemos, retomando o pensamento lacaniano, o sentido deve ser tomado 

com suspeita quando se constituir como uma evidência. Isso tanto para a Psicanálise, como para 

a Análise do Discurso, ainda que se constituam de práticas diversas. Do lugar de onde falamos, 

o da Análise do Discurso, é preciso ter em mente que as reflexões tomadas aqui, apesar de 

parecerem separadas, são, para nós, tomadas como concomitantes na vida cotidiana dos 

sujeitos.  

 O que buscamos, nesta etapa, pôr em questão e compreender à luz da Análise do 

Discurso reside na relação que o sujeito estabelece com os objetos no campo do sócio-histórico. 

Para tal, partimos de considerações freudianas sobre a relação do sujeito com o objeto, 

caminharemos por textos do campo específico da Psicanálise, por se ocupar de compreender, 

no campo de sua prática, tal relação, para, a partir daí, extrairmos as questões possíveis e 

próprias à prática da Análise do Discurso, isto é, o que dessa relação pode ser pensado fora do 

domínio estrito da vida anímica, na vida social. Entendemos ser esse um caminho possível por 

ter como ponto nodal a questão do sujeito.  

 A noção de objeto em Psicanálise é postulada por Freud nos Três ensaios sobre a 

sexualidade (FREUD, 1905). Ela nos servirá para produzir alguns questionamentos, mas 

cumpre salientar que tal noção será retrabalhada por Lacan em sua releitura do texto freudiano. 

Freud (1905) propõe pensar na questão do objeto como algo que retorna no sujeito. Segundo o 

autor, “o encontro do objeto é, na verdade, um reencontro”. (FREUD, 1905, p.210). Um 

reencontro, pois a escolha do objeto passa por um movimento de tentativa de “restaurar a 

felicidade perdida”, uma tentativa de retorno a instância que deu origem a essa relação. (idem) 

Um reencontro que, segundo a teoria freudiana, vem fazer presente aquilo que não está mais 

ali. Trata-se de algo que se consuma no “lado psíquico”. (FREUD, 1905, p. 210). Não se trata, 

pois, de um objeto em si, coisa empírica no mundo, como se poderia pensar.  

 Freud (1905) situa tal encontro no campo da relação com o outro. Num primeiro 

momento, afirma o autor, a criança “aprende a amar outras pessoas que a ajudam em seu 
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desamparo e satisfazem suas necessidades”. (FREUD, 1905, p.210 grifo nosso). O auxílio 

em seu desamparo e a satisfação momentânea de suas necessidades se davam, desde tenra idade, 

por meio de um encontro do objeto que se situava no outro: o “seio materno”. (idem).  

 Desse modo, é possível perceber que a relação entre sujeito e objeto, a partir do autor, 

adquire alguns contornos no que tange à vida psíquica do sujeito. Os quais elencamos aqui: 

1 - O objeto é situado numa relação com o outro; 

2 - Relação essa que funciona na via da satisfação das necessidades e do auxílio no 

desamparo; 

3 - O objeto é posto, de início, como algo fora do próprio corpo do sujeito; 

 Com esses três pontos apenas já seria possível produzir muitas consequências no campo 

da Análise do Discurso nos que tange à relação do sujeito com os objetos de sua prática, mais 

especificamente com o celular. Mas procederemos com cautela.  

 Vemos que a relação com o outro e a satisfação, de algum modo, estão interligados na 

questão dos objetos. Ligadas de tal modo que uma criança pode se mostrar “insaciável em sua 

demanda de ternura dos pais”. (FREUD, 1905, p.211). Talvez seja esse um caminho possível 

para compreendermos o exercício da demanda na contemporaneidade. Aquela que poderia ser 

notada na apresentação/produção, incomensurável, de novos objetos da prática histórico-social. 

Tudo se passa como se, ao sujeito, só restasse consumar o encontro que lhe é peculiar, 

“necessário”. Não se torna raro perceber que, em boa parte, o troca-troca de produtos, um novo 

pelo mais novo ainda, pode ser localizado (enquanto efeito) nesse jogo de satisfação e demanda, 

que parece não ficar restrito à esfera da necessidade.  

 O objeto, dessa maneira, segundo Freud (1905) vem marcar um retorno na vida do 

sujeito. Não um retorno do mesmo objeto, mas de uma substituição. Dissemos que esse retorno 

é pautado em uma substituição, pois o objeto primeiro irá constituir o sujeito, enquanto algo 

esquecido, mas que, no entanto, segundo Freud (1905), deixou “os mais profundos rastros em 

nossa vida anímica (tornando-se) determinantes para todo o nosso desenvolvimento posterior”. 

(FREUD, 1905, p. 165, grifo nosso). 

 É possível perceber que o modo de tomar a questão do objeto em Psicanálise não se 

trata de pensar o objeto empírico si. Esse é um deslocamento que é preciso produzir. Quando 

recortamos do pensamento freudiano as relações constitutivas da relação do sujeito com o 

objeto é possível perceber que não estamos falando do objeto em si, coisa no mundo, mas de 

uma substituição, tida como satisfatória, ainda que temporariamente, no campo da vida anímica 

do sujeito. A satisfação e o auxílio no desamparo vêm ganhar contorno por meio de um retorno, 

enquanto efeito, dos objetos que os produziram. Um objeto em si, coisa no mundo, pode, desse 
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modo, adquirir contorno diverso de sujeito para sujeito e não se limitará, em seu funcionamento, 

ao que pode ou não ser dito sobre ele. Sobre esse ponto, Freud (1905) afirma: “consuma-se no 

lado psíquico o encontro do objeto para o qual o caminho fora preparado desde a mais tenra 

infância”. (FREUD, 1905, p.210, grifo nosso). 

 O encontro se dá, portanto, no lado psíquico. Por analogia, podemos dar a ver o que 

buscamos apontar nessa etapa. O encontro do objeto, em Psicanálise, se dá no campo psíquico. 

Em Análise do Discurso, ele se dá no campo do sócio-histórico. Ambos os funcionamentos, é 

preciso que fique mais uma vez marcado, ocorrem na esfera do sujeito, separáveis por meio de 

formulações teóricas.  

 Por um lado temos o encontro do objeto do lado psíquico, o qual marca um retorno de 

“impressões esquecidas” relacionadas ao objeto primeiro de satisfação (FREUD, 1905, p.165), 

para nos valermos das palavras freudianas. Estamos certos, para nosso trabalho, de que o termo 

‘impressões’ não é o melhor, mas o mantivemos por se tratar de um termo utilizado pelo autor. 

O que cumpre a nós apontar é que Freud, nos Três ensaios sobre a sexualidade, aponta que 

há uma espécie de esquecimento que se realiza no sujeito e apaga, para ele mesmo, a causa que 

fundamenta o movimento de retorno que é empreendido no (re)encontro do objeto. A reflexão 

do autor é encaminhada para apontar que há algo, “cuja essência consiste num (…) 

impedimento da consciência (recalcamento)”. (FREUD, 1905, p.165). 

 Por outro lado, torna-se possível pensar que há, também, um encontro de objeto que é 

empreendido no campo do sócio-histórico. Isto é, uma relação, que se estabelece no campo do 

discurso, entre sujeito e objeto na contemporaneidade, a qual permite entrever os modos pelos 

quais as práticas nas quais figuram, tanto sujeito como objeto, são significadas.  

 É importante dizer que há, com efeito, uma autonomia de funcionamentos. Se podemos 

falar de duas espécies de encontro, tal como proposto acima, um no campo psíquico, interesse 

específico da Psicanálise, e outro no campo do discurso, interesse específico da Análise do 

Discurso, cabe salientar que estes funcionam de formas mais ou menos independentes. Isto é, a 

causa que determina uma escolha objetal no campo da vida anímica do sujeito fica apagada, 

esquecida, para ele mesmo, em nada contribuindo para definir em quais campos de significação 

um dado objeto pode ser tomado. Dito de outro modo, é possível afirmar que as significações 

históricas, aquelas produzidas sobre os objetos, em nada contribuem para dar a ver a causa que 

determina o retorno do objeto no sujeito, ou seja, não são capazes de dar a ver a inscrição 

subjetiva singular de sua captura imaginária. Isso corresponde a dizer que no lado psíquico a 

questão do objeto não gira em torno do sentido.  
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 Tal ponto se mostra importante para a Análise do Discurso, especialmente no 

movimento que propomos aqui, uma vez que, de modo análogo, os objetos no campo do social 

também não podem ser tomados pelo que eles são, como se neles houvesse uma essência. Não 

se trata do objeto em si, mas dos modos de discursivização que determinarão suas bordas, sua 

presença material, isto é, os modos de utilização de cada um deles nas práticas histórico-sociais.  

Modos esses que determinarão também a significação do sujeito e(m) suas práticas. Se no 

pensamento freudiano o objeto marca um retorno de algo que não tem compromisso com o 

sentido, mas se pauta numa causa apagada, esquecida, da qual se pode apenas ter notícias, na 

Análise do Discurso eles irão materializar sentidos, memórias distintas, as quais marcarão não 

o que é o objeto, mas os sentidos que são produzidos a partir de uma presença material. Desse 

modo, o que se tem, mesmo que se pense estar falando de um mesmo objeto, serão diversos 

objetos, isto é, distintos sentidos para essa presença significativa. Tal funcionamento não 

constituiria apenas maneiras de dizer, mas objetos distintos, sentidos diversos, para as práticas, 

sujeitos, bem como para os objetos. Retornaremos a essa questão mais a frente quando 

trabalharemos a noção de objeto ideológico.   

 Para nós importa considerar que tal funcionamento discursivo pode apontar um estado 

de configuração dos rituais na contemporaneidade se tomarmos como ponto de entrada a 

questão dos objetos, os quais significam as (e são significados nas) práticas nas quais figuram. 

Nelas mesmas também significam o sujeito dessas mesmas práticas. Do nosso ponto de vista, 

seria possível tecer um estudo sobre as formas históricas de existência (possíveis) na 

contemporaneidade, tomando como ponto de entrada os objetos, especificamente o celular em 

nosso caso e o funcionamento que o legitima.  

 Há, desse modo, uma relação imbricada do sujeito com os objetos que deve ser posta 

em duas vias: objetos tomados no campo da vida anímica e os objetos compreendidos no campo 

do social. Torna-se impossível considerar tais funcionamentos sem tomar o sujeito como 

dividido. Um sujeito no qual, ao mesmo tempo, se realizam funcionamentos distintos, em que 

operam ideologia e inconsciente. Seria preciso buscar compreender as afetações que um campo 

pode produzir no outro.  

 Uma delas, a nosso ver, reside na possibilidade de movimento na questão dos objetos. 

Isto é, o movimento de retorno ao objeto, ainda que não seja o mesmo, se dá por uma busca de 

uma felicidade perdida, conforme já citamos. Essa instância de perda vai produzir afetações na 

relação de objeto. Não só na vida psíquica do sujeito, que ficará sempre em busca de algo que 

lhe ofereça o  mesmo que o objeto primevo lhe presentificou, bem como no campo do sócio-
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histórico, o qual vai oferecer ao sujeito, sob a ilusão da escolha, toda uma gama de objetos para 

sua satisfação.  

 Desse modo, torna-se possível conceber que a satisfação do sujeito poderá ser 

compreendida nos dois campos que figuram como causalidade nessa problemática, inconsciente 

e ideologia. Formulamos nestes termos: a busca do sujeito pela satisfação, pelo auxílio em seu 

desamparo, que se daria numa relação dele com o objeto no campo psíquico, produziria 

movimento no sujeito, o qual, no campo do social, poderia ser compreendido num sistema de 

objetos que visaria à satisfação. Nesse sistema seria possível produzir condições necessárias 

aos mais variados encontros de objeto na contemporaneidade. 

 Vale salientar que o termo ‘satisfação’ não deve ser tomado aqui como algo realizável 

no sujeito. Não dissemos pelo sujeito, pois seria possível entender que o sujeito é que realizaria 

ou não esse movimento, de maneira consciente. ‘No sujeito’ se mostra mais adequado à 

natureza do movimento realizado. O movimento de retorno ao objeto, tal como as palavras 

freudianas o definem, é um movimento que não está no domínio do sujeito. Ele é impelido.  

 Em Recordar, repetir e elaborar, Freud (1914) estabelece os termos desse movimento 

de retorno ao qual o sujeito não tem acesso. O autor afirma que “quando o paciente fala sobre 

essas coisas ‘esquecidas’, raramente deixa de acrescentar: ‘em verdade, sempre o soube; apenas 

nunca pensei nisso”. (FREUD, 1914, p. 164). Esse campo de esquecimento, essas coisas 

esquecidas presentificam-se na vida do sujeito sem ele se dar conta. Algo, afirma o autor, “foi 

retido”. (FREUD, 1914, p. 164). O esquecer guarda uma relação com o recordar, bem como 

com o que o substitui.  

 A postulação freudiana que corrobora o que estamos propondo pensar aqui, no que tange 

ao retorno ao objeto, enuncia-se assim: “o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu 

e reprimiu, mas expressa-o pela atuação ou atua-o (acts in out). Ele o reproduz não como 

lembrança, mas como ação; repete-o, sem, naturalmente, saber que o está repetindo.” 

(FREUD, 1914, p. 165, grifo nosso). O sem saber, sem se dar conta, o algo que escapa ao sujeito 

se mostra no movimento de retorno, de repetição. A atuação do sujeito, o que o autor chamaria 

de compulsão à repetição, “é sua maneira de recordar”. (FREUD, 1914, p. 166). 

 Tal funcionamento, segundo o autor, pode se mostrar “em cada diferente atividade e 

relacionamento que podem ocupar sua vida na ocasião”. (FREUD, 1914, p.166). Neste ponto, 

é possível relacionar a reflexão em andamento com outro texto de Freud, O mal estar na 

civilização, no qual também toca a questão dos objetos. Nesse texto, afirma o autor que esse 

algo que impele o sujeito ao movimento “não volta as costas para o mundo externo; pelo 
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contrário, prende-se aos objetos pertencentes a esse mundo e obtém felicidade de um 

relacionamento emocional com eles”. (FREUD, 1930, p.89-90, grifo nosso). 

 A questão do retorno, portanto, impele o sujeito a repetir, a atuar, substituto do recordar. 

Por um lado, se pensarmos na questão específica do objeto em Psicanálise, o sujeito não se dá 

conta de que está repetindo sem um trabalho de análise que o encaminhe à elaboração. Por 

outro, se colocarmos questão para o retorno do sujeito ao objeto no campo do social, algo de 

sentido será posto em pauta nessa relação. Não para o sujeito, especificamente, pois a causa que 

o impele fica apagada para ele. O sentido é produzido no seio do social, constituído 

historicamente. Algo que, devido à proliferação quase infindável de novos objetos, precisa ser 

pensado.  

 A satisfação, resultado momentâneo do movimento de retorno, implica um incessante 

movimento de busca. Uma busca que se pauta num alcançável fugaz, fugidio. Algo que se pega 

e se esvai no mesmo movimento. A satisfação vem imprimir no sujeito essa repetição. Ela vem 

reclamar um movimento. Movimento esse na busca da felicidade perdida, que é posta, no 

pensamento freudiano, como equivalente a satisfação. Tal como Freud (1930) aponta na citação 

a seguir: “assim como a satisfação do instinto13 equivale para nós à felicidade, assim também 

um grave sofrimento surge em nós, caso o mundo externo nos deixe definhar, caso se recuse a 

satisfazer nossas necessidades”. (FREUD, 1930, p.86). Desse modo, satisfação e felicidade 

funcionam interligados nesse movimento do sujeito.  

 Tal configuração se mostra, de alguma maneira, nas relações que o sujeito estabelece 

no campo do social. Lembro-me de um vídeo veiculado na internet, há mais ou menos quatro 

anos, que mostrava um jovem, com uma lata de cerveja na mão, dizendo: “ninguém me cutuca 

no Face…ninguém me cutuca de volta…”14 Seria possível pensar que a recusa do outro, de 

muitos outros, materializada no enunciado “ninguém me cutuca…”, poderia ser tomada como 

“um grave sofrimento, sinal de que o mundo externo se recusa a satisfazer nossas necessidades”, 

para nos valer dos termos freudianos? Haveria uma relação da qual o sujeito obteria algum tipo 

de satisfação, a qual se realizaria através do cutucar, procedimento realizável por meio da 

conexão, de uma rede social na conexão? 

 Se queremos compreender a questão dos objetos, considerando-os numa relação 

imbricada  sujeito/objeto, nas condições materiais de existência possibilitadas na 

                                                
13 É importante ressaltar que utilizamos a expressão “instinto” por manter o texto original da tradução de O mal 
estar na civilização da Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. v. 21. Rio 
de Janeiro: Imago, 1996, p. 65-151. Melhor termo, utilizado nas publicações em Psicanálise, é "pulsão".  
14 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1vMB-KPEdA0 
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contemporaneidade, é preciso produzir uma reflexão que tome como suspeito um dado 

movimento contemporâneo de busca por (produção de) objetos. Freud (1930) afirma que a 

felicidade perdida (vale salientar que essa perda não é reparável), vem reclamar uma busca por 

satisfação que, para nós, se tomarmos a questão dos objetos, em muitos casos, se voltará para o 

mundo exterior, como já afirmava o autor em 1930. 

 Desse modo, é possível perceber que uma relação do sujeito com os objetos do mundo 

externo já estava posta no pensamento freudiano. Uma relação, é prudente ressaltar, que não se 

pauta na via do sentido, uma vez que esse movimento não se apresenta tal como é para o sujeito. 

No lançar-se em busca de um objeto que lhe possa satisfazer, o sujeito se produz enquanto 

ilusão. Freud (1930) afirma que “a satisfação é obtida através de ilusões”. A partir daí torna-se 

possível afirmar que há ilusões, palavras freudianas, do sujeito no campo psíquico, bem como 

“ilusões” no campo do ideológico, ainda que cada uma guarde suas particularidades.  

 Dissemos anteriormente que o sujeito se constitui a partir de um esquecimento. Para 

isso nos valemos das palavras freudianas que apontam a existência de rastros na vida anímica 

do sujeito. Pudemos corroborar tal afirmação com a postulação freudiana sobre as “coisas 

esquecidas”, trazidas no texto Recordar, repetir e elaborar, de 1914. Postulações que 

apontam, de algum modo, o funcionamento do inconsciente, produzindo algo que escapa ao 

sujeito. Nesse ponto, fazendo relação com o mundo exterior, é possível retomar o apontamento 

de um outro funcionamento de esquecimento, o da via ideológica. Se o esquecimento apontado 

por Freud (1905/1914) deixa rastros na vida anímica, interesse específico da Psicanálise, ele 

também parece deixar rastros, produzir efeitos, no sócio-histórico, interesse específico da 

Análise do Discurso.  

 Pêcheux (1997[1975]) soube dar bom tom e pensar as consequências desse 

esquecimento posto na teoria freudiana, propondo “uma abordagem teórica materialista do 

funcionamento das representações e do ‘pensamento’ nos processos discursivos”. (PÊCHEUX, 

1997[1975], p.125). Isso porque o pensamento - para o autor que retoma a Psicanálise sem fazer 

referência específica - é “fundamentalmente inconsciente”. (PÊCHEUX, 1997[1975], p.303). 

Para abordarmos a questão do funcionamento do esquecimento, cuja ordem é inconsciente, é 

possível retomar aqui as analogias propostas por Freud em O mal estar na civilização, texto 

de 1930. Freud (1930), para demonstrar o ponto específico de sua invenção, o do funcionamento 

inconsciente, introduz uma de suas analogias da seguinte forma:  
Desde que superamos o erro de supor que o esquecimento com que nos achamos 
familiarizados significada a destruição do resíduo mnêmico – [...] sua aniquilação -, 
ficamos inclinados a assumir o ponto de vista oposto, ou seja, o de que, na vida mental, 
nada do que uma vez se formou pode perecer. (FREUD, 1930, p.78, grifo nosso) 
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 A analogia produzida a partir daí confere as bordas do que estava propondo: os rastros 

anímicos não são aniquilados, mas esquecidos. Vale ressaltar que o autor produz um outro 

entendimento para o termo ‘esquecimento’, não mais significando aniquilação, mas um 

apagamento, por assim dizer, de algo que permanece enquanto tal. A analogia sobre a 

constituição de Roma, levando em conta todo um passado aparentemente esquecido, mas que 

demonstra suas marcas em sua própria constituição, a do presente, corrobora o argumento do 

autor para afirmar que na vida psíquica há rastros de algo esquecido, mas que, de algum modo, 

continua preservado produzindo seus efeitos.  

 Pêcheux (1997[1975]), sensível a essa questão, elenca dois tipos de funcionamento do 

esquecimento.  Cumpre advertir que, para nós, apesar de o autor numerá-los de esquecimento 

nº 1 e esquecimento nº 2, não cremos serem dois. Isto é, o que o autor chama de 1 e 2 seriam 

apenas momentos distintos de observação dos efeitos do esquecimento, que teria na base de sua 

constituição o funcionamento inconsciente.  

 Conforme o autor, o que ele chama de esquecimento nº 1 se pauta num dado “sistema 

inconsciente”. (PÊCHEUX, 1997[1975], p.173).  Ou seja, o sujeito é sempre-já sujeito. Ficam 

apagados para o sujeito tanto seu assujeitamento ideológico, como sua divisão inconsciente. 

Vale salientar que esta última, a divisão inconsciente, para nós, constitui toda a possibilidade 

posta para o enganchar-se. Isto é, “o non sens inconsciente não para de voltar no sujeito e no 

sentido que nele pretende se instalar (… ou seja, ele é) a causa que determina o sujeito 

exatamente no ponto onde o efeito de interpelação o captura.” (PÊCHEUX, 1997[1975], 

p.300, grifo nosso). A captura do sujeito, portanto, se dá a partir do non sens, a causa fugidia 

que o determina. A ela não se tem acesso; ela permanece enquanto enigma.  

 Fica também, desse modo, apagada para o sujeito a causa que o faz selecionar um 

enunciado e não outro. O que se mostra, portanto, no chamado esquecimento enunciativo, já 

trabalhado anteriormente, é efeito do esquecimento primevo, constitutivo do sujeito, marcado 

por sua divisão subjetiva, que faz com que algumas filiações (e não outras) oriundas do campo 

ideológico venham fazer sentido no/para o sujeito.  

 Os rastros - tomados anteriormente como algo presente na vida anímica do sujeito - 

adquirem seu caráter ideológico no mesmo instante que são tomados nas redes de sentidos 

possíveis em uma dada conjuntura, ainda que isso fique apagado para o sujeito. Em outra 

palavras, eles passam a ser, também, rastros discursivos. Por analogia, a preservação dos mais 

profundos rastros em nossa vida anímica aponta a possibilidade de que esse sujeito, que não 

pode apagar a causa que o determina, não poderá apagar, em consequência disso, os rastros 
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discursivos de seu movimento de escolha. Isso se mostrará nas práticas histórico-sociais, lugar 

privilegiado para compreender que nossas escolhas estão sempre-já escolhidas, isto é, sempre-

já determinadas. O que resta ao sujeito são apenas lugares de inscrição possíveis em uma dada 

conjuntura. 

 Tal movimento pode ser compreendido, este é um dos objetivos de nosso trabalho, no 

estudo da relação entre sujeito e objeto de dois modos. Por um lado, observa-se nessa questão 

a instância do inconsciente, que determina a relação de objeto no campo da vida anímica do 

sujeito. De outro lado, se dá a inscrição ideológica dessas afetações inconscientes para a relação 

objetal. Isto é, a ilusão posta na relação objetal no campo da vida psíquica se mostra como 

translúcida no campo do ideológico. Esse caráter explicativo, evidente, que dá contorno aos 

objetos no campo do social, não passa, de modo semelhante, de ilusões, efeitos de sentido, que 

se apresentam ao sujeito (os quais sempre podem ser outros) como verdade unívoca. É nesse 

entremeio que a Análise do Discurso vem propor um trabalho. 

 Assim, é possível conceber que a presença material do celular materializa sentidos para 

sujeito e práticas. Isto é, em sua constituição sócio-histórica materializa, com sua presença, uma 

configuração contemporânea dos rituais cotidianos nos quais tanto ele quanto o sujeito são 

capturados, produzindo assim efeitos de sentidos possíveis em uma dada conjuntura para as 

práticas histórico-sociais. Dessa forma, entendemos que, nos modos de discursivização dessas 

práticas na contemporaneidade, sujeito e objeto são tomados em redes de sentidos, fora das 

quais não há inscrição possível. Por isso, torna-se necessário considerar não apenas os objetos 

isolados em si, mas pensá-los nas práticas em que se inscrevem, através das quais os sujeitos se 

movimentam, se significam. Atrelamos assim, em nosso estudo, sujeito, objeto e práticas 

histórico-sociais, materialmente inscritas nas discursividades.   

 É preciso considerar que o celular vem figurar no campo do discurso enquanto efeito 

(de sentidos, afetado pelo não-sentido). Isso corresponde a dizer que a evidência de sua 

utilização precisa ser posta em xeque, em suspenso. O celular, enquanto objeto no campo de 

produção dos sentidos, será tomado em redes de sentido, filiações nas quais vem se inscrever e 

funcionar, amalgamando em seu funcionamento sujeito e práticas histórico-sociais. Torna-se, 

desse modo, tributário da memória, podendo dar a ver posições-sujeito distintas, nas quais os 

sujeitos se enquadram, tomando posição. Há, a nosso ver, um sincretismo que permite 

apreender um certo grau de permeabilidade das noções de sujeito, objeto e prática. Isto é, os 

traços de sentidos de um são afetados, de maneira intrincada, pelo outro. Afirmamos, com isso, 

que sujeito, objeto e prática histórico-social não podem ser pensados de modo estanque. 
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 Sujeito, objeto e prática histórico-social, portanto, devem ser tomados não apenas no 

campo das formulações possíveis - modos de falar - que uma dada conjuntura pode produzir, 

mas também nos modos de utilização que vêm pôr em cena, significando as formas de 

existências próprias de um dado período sócio-histórico.   

 Vale retomar aqui o conceito de prática discursiva para dar a ver nosso entendimento 

quando usamos a expressão ‘prática histórico-social. Maingueneau (1997) define prática 

discursiva como constituída por dois elementos: “por um lado, a ‘formação discursiva’, por 

outro, o que chamaremos de comunidade discusiva, isto é, o grupo ou a organização de grupos 

no interior dos quais são produzidos, gerados os textos que dependem da formação discursiva”. 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 56). De algum modo, o autor aponta a existência do que chama 

de duas faces do discurso: uma textual, outra social.  

 O apontamento dessa relação é pertinente na medida em que considera, na produção do 

discurso, as matrizes de sentidos, as formações discursivas, e os grupos, não entendidos como 

algo excessivamente restrito, que produzem efetivamente os textos. Com efeito, há uma relação 

que precisa ser compreendida entre um e outro, pois entre eles há o que o autor nomeia de 

“reversibilidade essencial”. (idem). Desse modo, é possível pensar na instância ideológica, isto 

é, na produção dos textos que uma comunidade, tal como palavras do autor, pode produzir em 

um dado período sócio-histórico.  

 É preciso dar vista ao ponto que nos interessa especificamente aqui. O autor afirma que  

“comunidade discursiva  não deve ser entendida de forma excessivamente restritiva: ela não 

remete unicamente aos grupos (instituições e relações entre agentes), mas também a tudo que 

estes grupos implicam no plano da organização material e modos de vida”. (MAINGEUNEAU, 

1997, p. 56). Eis aqui o que estamos apontando quando propomos compreender o que estamos 

chamando de práticas histórico-sociais: fazemos referência às práticas dos sujeitos, às maneiras 

de agir, aos modos de fazer - conforme veremos mais a frente a partir do pensamento de De 

Certau (2014[1980]) - que determinam (e são determinadas por) uma produção de sentidos. 

Essa produção de sentidos, por vezes, pode ser “muda” - o termo é de De Certau (2014[1980]) 

- isto é, sem palavras, mas, a despeito disso, significa o sujeito e dá a ver formas históricas de 

existência.  

Trata-se de tomar a prática social como discurso, isto é, como produtora de sentidos. 

Por isso, para dar a ver o caráter histórico, sua inscrição ideológica, preferimos o termo prática 

histórico-social. Poderíamos chamar, também, de prática discursiva, tal como proposto por 

Maingueneau (1997). Contudo, o ponto que queremos apontar não reside na enunciação em si 

e sim nos modos de fazer possíveis em um dado período sócio-histórico. Nesse sentido, 
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diríamos: não se morre da mesma maneira, não se casa da mesma maneira, não se vai à escola 

da mesma maneira nos mais variados períodos sócio-históricos. Os modos de agir mudam, os 

sentidos produzidos neles e por eles mudam. Isto também é ideológico, discursivo. 

A título de exemplificação, posso citar um enunciado, fazendo referência a um modo de 

fazer,  que muitas vezes ouvi de professores de gerações anteriores a minha, bem como do meu 

pai. “Na minha época, os alunos levantavam quando o professor entrava em sala. Hoje isso se 

perdeu”. Ora, nada de palavras, nenhuma enunciação específica se pensarmos em produção de 

linguagem, mas um modo de fazer, uma maneira de agir,  era capaz de signficar aluno, escola 

e professor. A ausência desse modo de fazer hoje pode apontar outro processo de produção de 

sentido para o aluno, para a escola e, também, para o professor. É possível notar que uma 

mudança em um dos modos de agir no espaço social escola produziu o enunicado em questão 

aqui. Essa vertende da produção de discurso, ou seja, a dimensão discursiva produzida nos 

modos de fazer possíveis em uma dada conjuntura, não está contemplada, de maneira explícita, 

no que o autor define como prática discursiva. Os grupos dos quais fala o autor são aqueles que 

“existem unicamente por e na enunciação, na gestão destes textos, e não os grupos que 

encontrariam sua razão de ser em outro lugar”. (MAINGUENEAU, 1997, p. 56).  

Prática histórico-social, para nós, portanto, aponta uma imbricação entre os modos de 

enunciação possíveis em uma dada conjuntura, por uma dada comunidade discursiva, modos 

de enunciação determinados pelas formações discursivas às quais se filiam, bem como a relação 

intrínseca que mantém estes grupos com os modos de fazer nessa mesma conjuntura. Não 

estamos aqui no campo da ação particular do sujeito, mas de uma prática que se repete, que se 

mostra legitimada, a qual não se questiona, da ordem da evidência. Desse modo, produtora de 

sentidos e, da mesma forma, resultado de uma memória inscrita em práticas, tal como nos 

ensinou o mestre francês.  É nessa direção que buscamos compreender o que se faz com o 

celular na contemporaneidade, não apenas o que se fala dele. Desse modo, é possível 

depreender uma produção de sentidos tanto para o celular, como para os sujeitos das práticas 

que ele engendra, bem como para as próprias práticas e rituais nos quais se constituem sujeito 

e sentido.   

É, portanto, no domínio da memória que tal imbricação deve ser compreendida. Pêcheux 

(1997[1975]) afirma que torna-se imprescindível a 
concepção do processo de metáfora como processo sócio-histórico que serve como 
fundamento da ‘apresentação’ (donation) de objetos para sujeitos, e não como 
um simples forma de falar que viria secundariamente a se desenvolver com base 
em um sentido primeiro, não-metafórico, para o qual o objeto seria um dado 
‘natural’, literalmente pré-social e pré-histórico.” (PÊCHEUX, 1997[1975], p. 132)  
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 Nesse jogo, portanto, de uma palavra por outra, nos (des)caminhos dos sentidos que os 

modos de falar vão produzir, fundamento do que se apresenta no campo do sentido, é que o 

sujeito vem tomar posição, vem encontrar lugar de inscrição. A apresentação (donation) de 

objetos, segundo a leitura que empreendemos do texto do autor, não se resume a um simples 

modo de falar, mas é fundamentado pelo processo da metáfora, filiando-se aos fios que tecem 

o entrelaçado constitutivo das redes da memória. O celular, portanto (assim como tudo o que 

figura no campo dos objetos) não é um objeto natural. Não se pode dizer que ele é dotado de 

um sentido primeiro. Isso seria validar o idealismo posto na noção de literalidade. (PÊCHEUX, 

1997[1975], p.161). De outro modo, devemos considerá-lo no funcionamento da metáfora, uma 

palavra por outra, um processo de produção de sentido no campo da história, não uma simples 

forma de falar, que daria toda a significação possível para um objeto. É irremediável 

compreendê-lo numa relação metafórica na qual se produzem sentidos para o sujeito e suas 

práticas na contemporaneidade. Cumpre ressaltar que, para nós, é preciso trazer a esse 

funcionamento as afetações oriundas do campo do não-sentido.  Delas não podemos prescindir.  

 Desse modo, torna-se possível afirmar que a apresentação de objetos é já um resultado 

dos processos de produção de sentidos possíveis em uma dada conjuntura, tributários da 

memória, nos quais se constituem lugares de inscrições, espaços de enunciação, formas de 

existência, todos inscritos nos modos de discursivização que o processo metafórico pode 

produzir. Isto é, os processos de produção de sentido para o celular configuram a apresentação, 

ou seja, os sentidos possíveis em nossa conjuntura contemporânea, nos quais se inscrevem não 

só os objetos, mas também os sujeitos e as práticas nas quais estão inscritos.  

 Com isso, é possível afirmar que o objeto real se torna inapreensível ao sujeito. Nesse 

ponto, estabelecem-se relações tanto com a Psicanálise, por pensar no campo do estranho e do 

não-sentido, como para a Análise do Discurso, por considerar em seu campo de reflexão a 

conjuntura sócio-histórica na qual estão inscritos sujeitos e práticas.  

 A afirmação pecheutiana de que “o objeto real (…) existe independentemente do fato 

de que ele seja conhecido ou não, isto é, independente da produção ou não-produção do objeto 

de conhecimento que lhe ‘corresponde’” vem corroborar o estudo do objeto no campo do social. 

(PÊCHEUX, 1997[1975], p. 74). Sujeito e condições de existência, dessa forma, são postos 

numa relação de conhecimento. Entendamos conhecimento não apenas como o produzido pela 

ciência, mas como toda e qualquer produção de sentido construída para coisas no mundo. 

Pêcheux (1997[1975]) afirma: 
a) o mundo ‘exterior’ material existe (objeto real, concreto-real); 
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b) o conhecimento objetivo desse mundo é produzido no desenvolvimento histórico 
das disciplinas científicas (objeto de conhecimento, concreto de pensamento, 
conceito); 
c) o conhecimento objetivo é independente do sujeito.  (PÊCHEUX, 1997[1975], 
p. 74, grifo nosso.)  

 

 Os objetos, desse modo, precisam ser postos como resultado, efeito, de uma tomada de 

posição e acolhimento num sistema de relações. Sobre o celular seria difícil postular sua 

existência como objeto real, tal como posto na afirmação pecheutiana, a de que o objeto real 

existe independentemente do fato de que ele seja conhecido ou não. Neste ponto, seria preciso 

compreender que sua apresentação já foi antes pensada. Ele não estava no mundo e se tornou 

objeto de pensamento, transformando-se em conceito ou em objetos apreendidos no campo do 

ideológico. Ele se mostrou como produto do ideológico, das relações que os sujeitos 

estabelecem entre si, pelas necessidades criadas pelo modus vivendi do mundo capitalista. É 

bem verdade que ele não deixa de adquirir, especialmente para gerações que não tiveram 

contato com os apetrechos tecnológicos, características de um objeto real, inapreensível, 

incompreensível.    

 Contudo, o celular, de início telefone, não surgiu como uma coisa no mundo, uma coisa 

a saber, mas sim como uma espécie de coisa já sabida. Dito de outro modo, desde a invenção 

do telefone, esse objeto já possuía um direcionamento de sentido, uma apresentação, a qual 

produziu sentidos para sujeito, o próprio objeto telefone e as práticas histórico-sociais que ele 

pôde (re)significar, em nome de uma dada utilidade: o falar à distância. Isso faz como que ele 

seja efeito da história dos homens e das relações estabelecidas no campo do social. Surgiu como 

uma demanda que emana das relações sociais, tal como veremos mais a frente. O que não 

corresponde a dizer que ele seja um objeto apreendido, que saibamos do que falamos. É 

importante, conforme nos apontou o mestre francês, “supor que, pelo menos em certas 

circunstâncias, há independência do objeto face a qualquer discurso feito a seu respeito”. 

(PÊCHEUX, 2006[1983], p.29, grifo nosso). Vejamos como isso se dá neste caso específico.  

 

2.1.1 O discurso da História: legitimidade, versão e  discurso inaugural(?) 

 

 Em 25 de junho de 1876, um fato, cuja repercussão vai implicar em uma gama 

incalculável de formulações, projeções, interpretações, cujos efeitos (discursivos) não ficaram 

naquele momento histórico, mas se mostram, também, nos dias atuais, adquire estatuto de 

acontecimento para a História: a invenção do telefone. Essa gama de dizeres confere corpo ao 

acontecimento não só na memória histórica, que irá guardar, enquanto versão legítima, uma ou 
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outra interpretação sobre o ocorrido, mas também na memória do dizer. Para além da 

pontualidade - que se quer unívoca - produzida pelo relato da História, campos de confronto de 

sentidos se instauram, cujas filiações se constituem enquanto rastros (apagados, esquecidos, 

mas produzindo efeitos) do que se pôde/pode dizer sobre o fato e o que daí decorre.  

 Para a Análise do Discurso, o que se coloca em jogo no momento do acontecimento não 

é, tão somente, o fato apresentado pela História, disciplina que “vem se ocupando do relato dos 

acontecimentos humanos desde a Antiguidade” (GUIMARÃES, 2001, p. 13), mas sim o que se 

produz, enquanto discurso, a partir de tal acontecimento.  

 Pêcheux (2010[1990]) define discurso como efeito de sentidos entre lugares de 

enunciação, os quais são concebidos como “lugares determinados na estrutura de uma formação 

social”. (PÊCHEUX, 2010[1990], p.81). Não se trata de indivíduos que produzem sentidos de 

forma autônoma, mas sim de uma determinação histórica dos lugares de produção de discurso 

nos quais os indivíduos interpelados em sujeitos podem funcionar em uma dada conjuntura. 

Lugares que, a despeito dos indivíduos humanos concretos que se põem a ocupá-los, carregam 

consigo traços que os determinam. Isso não significa dizer, efetivamente, que o lugar fala por 

si, mas que um sujeito, ao ocupar tal lugar, estará, sem se dar conta, sempre-já, afetado por um 

funcionamento prévio que lhe escapa e, incontornavelmente, lhe constitui.  

 O sentido de uma palavra não está no sujeito que a pronuncia em uma dada situação de 

enunciação. O sentido é constitutivo do sujeito enquanto atravessamento, esquecido, apagado, 

no movimento próprio da memória do dizer. As palavras ditas, esquecidas, retomadas, 

transformadas, constituem campos de sentidos pelos quais um acontecimento pode ser dito, a 

partir de determinados lugares de produção de discurso, nos quais o sujeito pode se inscrever 

tomando posição. O movimento discursivo de formulações, opiniões, matérias jornalísticas, 

comentários, dizeres produzidos no cotidiano, segundo Pêcheux (2010[1990]), fazem 

“‘trabalhar’ o acontecimento (o fato novo, as cifras, as primeiras declarações) em seu contexto 

de atualidade e no espaço de memória que ele convoca e que já começa a reorganizar”. 

(PÊCHEUX, 2010[1990], p.19).  A invenção do telefone foi, do ponto de vista discursivo, um 

acontecimento a ser trabalho na história, a ser tomado em redes de sentidos, a ser significado e 

ressignificado ao longo de tempo, sempre afetado pela conjuntura sócio-histórica na qual pôde 

ser posto em circulação. É, de alguma maneira, na esteira desses rastros de sentido sobre o 

telefone, sobre telecomunicações e, portanto, sobre relações sociais, que nosso trabalho se situa. 

 O que se convencionou nomear de telecomunicações, de modo pontual, surgiu com a 

invenção do telégrafo por Samuel Morse, em 1844. A partir daí elas vão ganhar força e escalas 
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cada vez maiores. Em 1876, Alexandre Graham Bell apresenta15, na Exposição do Primeiro 

Centenário da Independência dos Estados Unidos realizada na Filadélfia, sua invenção: o 

telefone; depois dele, Guglielmo Marconi, em 1895, inventa o rádio. (SIQUEIRA, 1999, p.06). 

Desde então, a evolução das chamadas telecomunicações vai contar com muitas invenções, 

dentre elas uma bastante significativa, a internet, cujos efeitos engendram mudanças 

significativas no modo de conceber o telefone e as práticas que se instauram a partir dele.  

 A distância, da palavra grega tele, somada a “tornar comum, partilhar”, da palavra latina  

communicare, formam a denominação daquilo que se supõe ser possível através das invenções 

que giram em torno do falar à distância. A voz, a distância, o outro, uma língua, elementos nos 

quais se pauta, de início, o que queremos chamar de processo histórico chamado de 

telecomunicações.  

 Freud (1030[1929]), que viveu no período dessas invenções, as quais são resultado de 

transformações e transformaram de modo significativo as relações humanas, afirma que “a 

escrita foi, em sua origem, a voz de uma pessoa ausente”. (FREUD, 1930[1929], p.98). A voz 

ausente, comportada enquanto falta na escrita, posta em movimento nas cartas-correspondência, 

é levada mais rapidamente às mãos do destinatário através do telégrafo. Com o telefone é a voz 

que é posta em movimento, alcança distâncias inimagináveis até então. Nesse contexto estrito, 

o das relações humanas interpessoais, o telefone vai pôr em relação o dito, a voz que chega 

através do telefone, a distância, o outro e uma língua. Elementos que não podem ser tomados 

como dados. Se a escrita comporta uma ausência - a voz de quem escreve - certamente outras 

ausências a voz suportaria nesse movimento de romper distâncias. O dito à distância, as 

palavras, não são independentes do fato de que elas significam. Elas são atravessadas por um 

dever dizer que não se pode localizar como sendo de origem individual, mas sócio-histórica, 

ideológica.  

 Freud (1930[1929]) já se colocava questões sobre esse falar à distância e o que isso 

poderia significar na instância do sujeito. Importa, para nós, pontuar que, para além do avanço 

que as invenções podem trazer para a vida em sociedade, dos benefícios e facilidades que as 

criações tecnológicas trazem, há um campo que é convocado pelo autor a essa reflexão: o campo 

do homem, do sujeito. Tal posicionamento, para nós, é importante nos dias atuais, pois implica 

um afastamento de uma certa produção discursiva sobre a tecnologia que tende a colocá-la 

                                                
15 Alexandre Graham Bell obteve a patente nº 174.465, pela invenção do telefone, no dia 14 de fevereiro de 1976. 
Elisha Gray no mesmo dia tentou registrar sua invenção, similar a de Graham Bell, mas não obteve êxito, pois o 
registro da invenção já havia sido feito por Graham Bell, o qual consagrou-se como seu inventor. LIBOIS, L.J., 
Genèse et croissance des télécommunications. 1983, p. 36 e p. 306. 
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como produto, ou ainda como processo sem sujeito. O autor propõe em jogo uma série de 

questões, relativas ao homem e suas afetações no que tange a sua relação com a chamada 

tecnologia, que não diz respeito apenas às invenções, as máquinas, aos aparelhos, mas ao 

homem em suas práticas cotidianas. 

 Freud (1930[1929]), ao falar das invenções - navios; aviões; óculos; telescópio; 

microscópio; câmara fotográfica; gramofone; telefone - afirma que “através de cada 

instrumento, o homem recria seus próprios órgãos, motores ou sensoriais, ou amplia os limites 

de seu funcionamento”. (FREUD, 1930[1929], p.98). Tomadas como instrumento, como 

utilitárias, essas invenções põem o homem em contato com “vantagens”, conforme as palavras 

freudianas, que podem ser consideradas uma produção de todos, produção da civilização. Nesse 

movimento, que o autor reporta como causa, funciona um “ideal de onipotência e onisciência 

[… pelo qual o homem] ele próprio quase se tornou um deus”. (FREUD, 1930[1929], p. 99). 

 A questão que nos fisga reside no apontamento que podemos fazer, a partir das palavras 

do autor, de que as invenções podem ser tomadas, enquanto objeto de formulações, 

comentários, opiniões, em diversos campos de sentidos. É a esse ponto que nos dedicamos aqui: 

o celular como uma coisa já-sabida, que nunca deixará de ser uma coisa a saber. Ou seja, 

retomando as palavras pecheutianas, há independência do objeto face a qualquer discurso feito 

a seu respeito, pois uma simples formulação pode encaminhar para outro processo de 

significação.  

 A problemática do objeto poderia ser tomada na perspectiva da noção de instrumento, 

cujo foco se colocaria no fazer, priorizando nesse posicionamento o que ele permitiria realizar 

a favor de um determinado fim. Ou ainda na perspectiva das vantagens, para cada invenção 

alguma limitação natural/biológica pode ser contornada, tal como os óculos realizam nos órgãos 

da visão. Se pensarmos nos objetos como avanço, podemos localizar as invenções no campo 

dos benefícios que elas trazem para a existência humana, ainda que isso ocorra apenas em 

determinados seguimentos da existência social de uma comunidade, acarretando consequências 

nem sempre positivas em outros campos. O que não podemos deixar de trazer a nossa reflexão 

são os campos de sentidos possíveis que ficam apagados por uma produção discursiva 

dominante que coloca a tecnologia como um bem supremo da sociedade, sem a qual não seria 

possível (mais) viver e se relacionar. Daí ser possível (em nossa conjuntura sócio-histórica) um 

enunciado, que colocamos hipoteticamente aqui, mas que de fato tem circulado de uma maneira 

um tanto quanto comum na contemporaneidade, tal como: “não sei como antigamente se vivia 

sem isso ou aquilo…” As abordagens por nós apresentadas imediatamente acima, tomadas no 

campo do discurso, legitimam esse direcionamento de sentido.  



   116 

 A possibilidade de existência de tal enunciado materializa uma dada inscrição 

ideológica, uma posição-sujeito, da qual não se torna possível questionar o diferente, isto é, os 

diversos (e incontáveis) campos de sentido que se estabelecem a partir de uma dada invenção. 

Inscreve-se nessa formulação, ao pôr em pauta no cotidiano a repetição ideológica que 

fundamenta tal dizer, efeitos de sentidos que caminham em direção a uma positividade, cujos 

efeitos tecnológicos adquiririam valor fundamental nas formas de existência que legitimam. 

Fortalece-se, assim, um campo de sentido dominante na memória discursiva de uma dada época, 

em grande parte afetada pelo funcionamento da ideologia dominante, que tende a colocar a 

tecnologia e seus objetos no campo do que não seria possível viver sem. Isso não passa de efeito 

ideológico. Tudo se passa como se não fosse possível pensar de outro modo.  

  Dizer ‘telefone’, portanto, - levando em conta os apagamentos que se inscrevem nesse 

nomear - a invenção sobre a qual tecemos nossas considerações, não é saber do que se trata 

especificamente. Como dissemos anteriormente, o acontecimento telefone16 foi absorvido na 

memória do dizer tendo como terreno discursivo um campo paradoxal de formulações, tal como 

qualquer objeto que se torna objeto de discurso. Desse espaço contraditório e paradoxal de 

formulações, sempre haverá um campo de sentido cujos efeitos serão mais vistos que outros. 

Isso porque “o discurso é uma dispersão de textos”. (ORLANDI, 2001[1990], p.70). Dentre os 

textos formulados sobre o telefone, alguns se legitimam, outros não. Os textos, orais ou escritos, 

formais ou  informais/cotidianos, jornalísticos ou históricos, mesmo os literários, produzidos a 

partir do acontecimento telefone, constituem uma dispersão significativa sobre a presença do 

telefone na vida humana. Presença essa que pode convocar um olhar discursivo em muitos e 

distintos lugares de enunciação, produzindo procedimentos de leitura igualmente distintos. 

 A palavra, para a Análise do Discurso, é tomada como “forma material […] a forma 

encarnada na história para produzir sentidos: esta forma é linguistico-histórica.” (ORLANDI, 

2007[1990], p.19). Não é o mesmo que tomá-la como forma abstrata, desprendida de toda 

relação com a exterioridade na qual se constitui e circula. Se pensarmos nas chamadas 

telecomunicações, é possível dizer que o estudo do discurso instaura um distanciamento do 

modo como o esquema de comunicação define mensagem, o que implicará diretamente no 

modo de conceber a questão das telecomunicações.  

                                                
16 Lembramos, aqui, as considerações de Dela-Silva (2008), citadas na apresentação deste escrito, nas quais a 
autora diferencia o acontecimento histórico do acontecimento discursivo. No nosso caso, as formulações a respeito 
do telefone são produzidas a partir do acontecimento discursivo, isto é, quando o acontecimento é tomado no 
discurso. Sobre esses efeitos que nos debruçamos aqui, dando a ver o caráter de imprevisibilidade que ele engendra.  
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 Pêcheux (2010[1969]) retoma o esquema de comunicação proposto por Jakobson para 

trazer algumas considerações discursivas. O esquema inicial se constitui de: destinador, 

destinatário, código, referente e mensagem. A partir daí, o autor propõe o termo ‘discurso’em 

lugar de mensagem, concebida na teoria da informação como transmissão de informação. Com 

isso, afirma o autor, “não se trata necessariamente de uma transmissão de informação entre A 

e B, mas, de modo mais geral, de um ‘efeito de sentidos’ entre os pontos A e B”. (PÊCHEUX, 

2010[1969], p. 81). 

 A mensagem, desse modo, não é decodificação, como poderia ser concebida numa 

noção de comunicação posta em funcionamento pelo código Morse, invenção um pouco 

anterior ao telefone, do qual derivou a noção de telecomunicação, pelo qual um certo número 

de toques quereria dizer, inequivocamente, “X” e não “Y”.  A língua não é só um código entre 

outros, afirma a autora. Os equívocos - cuja tentativa incessante de eliminação constitui um 

movimento necessário dos códigos em geral - não podem ser postos para fora da língua. Na 

língua “não há essa separação entre emissor e receptor, nem tampouco eles atuam numa 

sequência em que o primeiro fala e depois o outro decodifica etc.” (ORLANDI, 2007[1990], p. 

21). O processo de significação está, sempre-já, ainda que os sujeitos de uma dada situação de 

enunciação não se deem conta disso, posto em movimento, pois as palavras das quais nos 

valemos para dizer o que achamos ser nosso, só nosso, já fazem sentido, de modo incontornável, 

antes de nós. Não criamos as palavras, quando chegamos elas já estão aí, nós que nos colamos 

nelas, em umas e não outras, em uns sentidos e não em outros. 

 Entramos no meio do caminho, como diria o poeta. Nessa perspectiva, a discursiva, 

importa-nos considerar o dizer que de algum modo poderíamos chamar de inaugural(?) para a 

invenção do telefone. Para isso partiremos do relato da História. Na obra Três momentos da 

histórica das telecomunicações no Brasil, Siqueira (1999) traz o seguinte trecho:  
25 de junho de 1876. […] Graham Bell surge ao longe e acena para o imperador do 
Brasil. […] Graham Bell […] convida dom Pedro:  — Venha ver um aparelho 
elétrico, uma máquina falante que eu gostaria que Vossa Majestade examinasse. 
[…] Todos se aproximam dos aparelhos, enquanto Graham Bell fica numa ponta do 
fio, no transmissor, a cerca de 150 metros de distância. […] De repente, todas as 
atenções se voltam para dom Pedro, que, com o fone ao ouvido, escuta nitidamente a 
voz de Graham Bell declamando Shakespeare: ‘To be or not to be…’. E não se 
contém diante daquela maravilha, exclamando: ‘My God, it talks!’. — ‘Meu Deus, 
isto fala!’ (SIQUEIRA, 1999, p.11, grifo nosso)  

 

 Destaquemos, de início, efeitos de sentido que apontam um discurso inaugural de 

positividade: “aparelho elétrico, máquina falante, aparelhos, daquela maravilha”. Termos 

que, no momento de sua enunciação, ao se referir ao telefone, já carregam consigo um caráter 

de avanço, de conquista, de desenvolvimento. Era um evento de invenções, comemorativo pela 
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independência, tudo apontava para o progresso, para evolução. De algum modo, tais efeitos de 

sentido continuam dominantes nos dias atuais. Não nos damos conta de que isso é a evidência 

de um funcionamento ideológico que confere aos objetos da nomeada tecnologia um estatuto 

de necessidade, conferindo-lhes lugar de bem-feitores, de desejados, de ajudadores.  

 Não obstante às diversas designações para o invento nesse relato histórico, o caráter 

ideológico é um só: de uma coisa - que é sabido - melhorará a vida humana. Afinal é o que se 

espera de todo invento. Contudo, o enunciado “Meu Deus, isto fala!” vem apontar que não há 

correspondência inequívoca entre o que se diz do objeto e o objeto em si. ‘Isto’, pronome 

demonstrativo que, no discurso, confere um certo grau de indefinição. ‘Isto’ não é o mesmo que 

aparelho elétrico, nem máquina falante, nem maravilha. ‘Isto’ permanece enquanto enigma. 

Tantos outros dizeres poderiam ser alocados na dimensão de sua significação.   

 Fato é que ‘isto’ e ‘fala’ vão pontuar uma outra instância para o invento. A fala, o isto 

(o objeto) e o sujeito são, pois, significados no momento mesmo da prática que se instaura. Dito 

de outra maneira, é no momento em que o discurso se transforma em prática que algo desliza. 

O que surge enquanto produção discursiva nas práticas histórico-sociais não corresponde, como 

veremos em nosso capítulo de análise, ao que é dito sobre um determinado objeto. Os dizeres 

de Graham Bell eram destinados ao objeto, a invenção. O enunciado de dom Pedro II produz 

sentidos deste absorvido na prática histórico-social. Não mais o que se fala dele apenas, mas o 

que se faz com ele, o que ele faz, e como o sujeito é afetado por isso.  

 Não se pode afirmar, pois, que este seja um discurso fundador, pois não se funda o 

sujeito, nem o isto, nem a fala naquele instante. Ainda que uma nova discursividade possa ser 

atestada naquele momento, com a fala de dom Pedro proferindo “a frase que se transforma em 

manchete dos jornais no dia seguinte…” (SIQUEIRA, 1999, p. 09), ela entra no meio do 

caminho. Um percurso de sentidos sobre falar, sobre sujeitos e objetos da ciência já estavam 

postos. O enunciado vem fazer escanção na unidirecionalidade do discurso que legitima o 

caráter de positividade das invenções para dar a ver um caráter ainda intangível, o qual surgiria 

apenas nas práticas histórico-sociais. 

 Esse ponto é o que temos defendido aqui. É, também, nas práticas de um dado período 

sócio-histórico  - por isso afirmamos que as tomamos como práticas histórico-socias - que os 

objetos adquirem seu estatuto de objeto tomado no discurso. Para além dos modos de falar sobre 

que se apresentam em uma dada conjuntura, eles adquirem seu(s) sentido(s) nos modos de 

utilização possíveis em um dado estado de sociedade. Com base nesse entendimento, não é 

possível separar sujeito, objeto e prática histórico-social em um estudo que busca compreender 

o funcionamento dos objetos nas relações sociais.  
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 Discurso é concebido dessa maneira, como efeito de sentido, como movimento que 

atravessa e constitui o sujeito, não apenas no que se diz sobre ele, nem no que ele diz de si, mas 

também nas formas de existência de uma dada época. Isto é, nas práticas em que estão inscritos 

sujeito e objeto. Com efeito, a língua, para a Análise do Discurso, tal como o fundador da 

disciplina pontua, “permite, ao mesmo tempo, a comunicação e a não-comunicação, isto é, 

autoriza a divisão sob a aparência de unidade, em razão do fato de não se estar tratando, em 

primeira instância, da comunicação de um sentido.” (PÊCHEUX, 1997[1975], p.93, itálicos do 

autor). Interessamo-nos também pela questão das práticas, as quais materializam sentidos em 

seu próprio funcionamento, havendo explicitamente a palavra ou não. Entendemos que assim 

como as palavras carregam sentidos que legitimam o que se pode e deve dizer, as práticas 

produzem sentidos sobre o que se deve e se pode fazer em um dado estado de sociedade. Ambos 

constituem a significação dos rituais, na qual sujeito, objeto e prática histórico-social funcionam 

entrelaçados na rede de sentidos possíveis.  

 A busca incessante pelo sentido em toda parte faz inverter a ordem histórica, movimento 

produzido pelo idealismo, que se empenha em encontrar o que se busca. O pensamento 

discursivo impõe não buscar algo estabelecido à priori, mas se expor aos processos de produção 

de sentidos para deles perceber o que está ali, para além do dito. Nesse caso, o que é feito, o 

que é praticado, por assim dizer, também constitui o sentido. Aí reside, para nós, o caráter 

discursivo das práticas.  

 Outros dizeres constituem, de igual modo, o dito presentificado nas formulações 

produzidas em uma dada situação de enunciação, a qual, em Análise do Discurso, não é 

entendida como a tomada de um eu na enunciação, como se dela fosse origem. Antes, ela, a 

tomada de posição, significa discursivamente a inscrição do sujeito numa região da memória 

do dizer que é convocada no momento mesmo da formulação de um enunciado. O 

atravessamento interdiscursivo - o conjunto das formulações possíveis - que lhe é constitutivo 

no intradiscurso - a formulação produzida em uma dada enunciação - é posto em movimento 

enquanto esquecimento. Esquecimento enunciativo, tal como formulado por Pêcheux 

(1997[1975]).  

 De modo semelhante, outros modos de fazer, que não os que se mostram num espaço 

histórico-social específico, isto é, as maneiras como os objetos são tomados nas práticas, 

constituem a significação dos objetos e dos sujeitos. Por isso insistimos em postular que as 

práticas histórico-sociais trabalham na significação dos rituais. Nelas são apresentados, para 

além do que se diz sobre o sujeito e sobre o objeto, as maneiras de agir de uma dada época, isto 

é, as formas históricas de existência legitimadas em um dado período sócio-histórico.  
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 De Certau (2014[1980]) afirma que, para compreender uma determinada circulação de 

uma “representação” – que pode ser entendida como o modo de apresentação de um dado 

objeto, produto, numa dada conjuntura sócio-histórica - é “necessário analisar sua manipulação 

pelos praticantes que não a fabricam. Só então é que se pode apreciar a diferença ou a 

semelhança entre a produção da imagem e a produção secundária que se esconde nos processos 

de sua utilização”. (DE CERTAU, 2014[1980], p.39). Isto porque a apresentação, produção 

discursiva sobre um dado objeto, pode divergir das maneiras de fazer que sua presença 

engendra. Há uma distância ou diferença, segundo o autor, nessas duas formas de produzir 

sentidos.  

 O autor ainda afirma que esses modos de apresentação dos produtos, produzidos pela 

televisão, pelo comércio, constituem um sistema de produção cuja “extensão sempre mais 

totalitária [...] não deixa aos ‘consumidores’ um lugar onde possam marcar o que fazem com os 

produtos”. (idem). O pensamento do autor vem ao encontro do que estamos formulando em 

nosso trabalho. Não nos voltamos, para compreender a significação do sujeito e celular em 

nosso tempo sócio-histórico a partir dos discursos de apresentação deste objeto. Antes, nosso 

interesse se volta para as práticas nas quais o celular pode figurar. Nesse perspectiva, o humor 

veio fazer par com nosso interesse. Nele o que se mostra e se produz não é o que se diz sobre o 

celular, mas o que se faz com ele, o como se faz. A partir daí pode-se perceber a distância da 

qual falou De Certau (2014[1980]). Não se torna, dessa maneira, preciso dizer celular para 

produzir sentidos para o celular, bem como para o sujeito das práticas que se tornam possíveis 

através dele.  

 O autor afirma também que é preciso pensar nas  “‘maneiras de fazer’ [que] formam a 

contrapartida, do lado dos consumidores (ou dominados?), dos processos mudos que organizam 

a ordenação sociopolítica”. (DE CERTAU, 2014[1980], p.40-41). A questão central que se 

coloca para nós reside no fato de que, em paralelo à produção discursiva que pretende apresentar 

um dado objeto no campo do consumo, corre uma outra produção discursiva, muda segundo o 

autor, que se mostra nessas maneiras de fazer que constituem as práticas cotidianas. Segundo o 

autor,  “‘essas maneiras de fazer’ constituem as mil práticas pelas quais usuários se reapropriam 

do espaço organizado pelas técnicas da produção sócio-cultural”. (idem). Cabe a nós, no que 

tange ao celular, compreender, pelo menos, algumas dessas ‘mil práticas’ que se mostram em 

sua utilização em nossa conjuntura sócio-histórica.  

 Diante disso, é possível compreender que o processo histórico denominado 

telecomunicações materializa um ideal, uma busca pelo sentido, uma certa ilusão de 

transparência do sentido, pela qual haveria um processo límpido de transmissão de informações. 
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Deve-se, contudo, considerar nesse funcionamento o equívoco, o mal-entendido, a falta de 

sentido, os sentidos outros. E também uma instância na qual o telefone é significado nas 

práticas, nos modos de fazer que ele engendra, nos efeitos de sentidos produzidos nas práticas 

cotidianas que delineiam as significações possíveis para o sujeito. É preciso conceber que o 

celular não é, apenas, o que a mídia fala dele, como ele é apresentado enquanto imagem a ser 

consumida. As práticas nas quais se inscrevem “colocam em jogo uma ratio ‘popular’, uma 

maneira de pensar investida numa maneira de agir, uma arte de combinar indissociável de uma 

arte de utilizar”. (DE CERTAU, 2014[1980], p. 41). De todas as dicursividades recolhidas sobre 

a questão que nos tocava, a presença do celular nas relações cotidianas, somente o humor 

mostrou uma produção discursiva que parece levar em conta os modos de utilização do celular 

e não apenas o que se diz sobre, o que se deve ou não se deve fazer.  

O telefone, enquanto acontecimento tomado pelo discurso da História é, ao mesmo 

tempo, tomado também por outros discursos e se materializa na língua como um processo (já) 

em curso, sem início e nem fim. E nas práticas adquire sentidos outros ainda, que não os 

comportados pelos dizeres sobre ele. O processo de significação das/nas práticas parece colocar 

em cena um para além dos dizeres sobre um objeto e um sujeito. Ele apresenta, de alguma 

maneira, não o que é dito sobre o telefone, mas o que é feito com o telefone por um sujeito, em 

determinadas práticas, numa dada conjuntura. Nesse movimento, o objeto é significado pelo 

funcionamento do silêncio. Isto é, ainda que não se diga nada sobre ele, ele, o silêncio, constitui 

a significação das práticas nas quais está inscrito. Veremos como isso se dá com mais detalhes 

no capítulo das análises.  

 Para a História, portanto, o fato constitui-se de um começo, um marco a partir do qual 

ela vem ofertar seu modo de relatar. Henry (2010[1984]) afirma que 
É ilusório colocar para a história uma questão de origem e esperar dela a 
explicação do que existe. Ao contrário, não há “fato” ou “evento” histórico que 
não faça sentido, que não peça interpretação, que não reclame que lhe achemos 
causas e consequências. É nisso que consiste para nós a história, nesse fazer 
sentido, mesmo que possamos divergir sobre esse sentido em cada caso. Isso vale para 
nossa história pessoal, assim como para a outra, a grande História. (HENRY, 
2010[1984], p. 47, grifo nosso) 

 

Do ponto de vista discursivo, portanto, o que ocorre é retomada e deslocamento. Por 

isso pensamos os rituais como permanência e mudança. Ainda que o telefone tenha sido uma 

invenção e, como toda invenção, carregue consigo o seu caráter de ineditismo, algo já havia 

sido dito (sobre sujeito, sobre falar, sobre relações humanas, etc.) antes, campo de dizeres a 

partir do qual ele vai ser tomado, rede de formulações possíveis, nas quais se inscreve para 

atualizar sentidos, (re)posicionar sujeitos, produzir agitações nas práticas histórico-sociais - que 
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são práticas discursivas, uma vez que delas não se separa o sentido que devem (ou não) e podem 

(ou não) produzir.  

 Para a Análise do Discurso não fica apagado que “a história é uma disciplina de 

interpretação”.  (PÊCHEUX, 2006[1983], p.42).  Não é possível, desse modo, conceber que os 

dizeres têm um início determinado. Por isso deixamos em suspenso a questão do discurso 

inaugural, uma vez que entendemos que ele não inaugura, mas retoma, sempre algo, na mesma 

medida que aponta algum deslizamento. Com isso é possível pensar os rituais não como 

suscetíveis a mudanças vinculadas a períodos sócio-históricos determinados. Eles são, sempre 

já, vicissitudes, movimento, fluxo. Não se pode dizer que um ritual é x ou y, mas sim que ele 

está, isto é, como ele significa em um dado período sócio-histórico. Ainda sim, é preciso dizer 

que ele significa, por vezes de maneiras distintas, em um mesmo espaço histórico-social. O 

outro sempre lhe é constitutivo. Ou seja, sempre há possibilidade de ser outro. 

 Eles, os rituais, são, de um modo radical, atravessados por ditos (e formas de fazer) 

esquecidos. O interdiscurso determina o intradiscurso, as formulações possíveis constituem o 

dito, mesmo que por ausência. Isto é, o conjunto indiscernível de dizeres, cuja representação de 

totalidade não é possível, o interdiscurso, determina, de maneira constitutiva, uma formulação, 

o intradiscurso. O mecanismo que guia a formulação chama-se memória do dizer. É um 

caminho produzido no entrelaçamento indiscernível do todo possível do interdiscurso.  

 O discurso, enquanto prática, é tributário de modos de pensar, de formas de agir, das 

relações humanas postas em palavras e atos (simbólicos), nos quais se materializa o trabalho da 

ideologia, enquanto instância produtora de coesão social. É efeito ideológico elementar o 

dissimular da existência da ideologia “no interior mesmo do seu funcionamento, produzindo 

um tecido de evidências ‘subjetivas’, devendo entender-se este último adjetivo não como ‘que 

afetam o sujeito’, mas ‘nas quais se constitui o sujeito’”. (PÊCHEUX, 1997[1975], p.152-153). 

Isso corresponde a dizer que a coesão social, o bem comum a partir do qual se pode viver em 

sociedade, sabendo do que se fala na maioria das vezes, é efeito do trabalho da ideologia. 

Ideologia não como ocultação ou manipulação, mas como instância que dá corpo a existência 

social, da qual não se pode desvincular sujeito, objetos e práticas dos sentidos que aí são 

produzidos. As ideologias, tal como afirma Pêcheux (1997[1975]), são feitas de práticas.  

 Nesse sentido, toda prática histórico-social guarda seu caráter ideológico, sua 

constituição heterogênea, discursiva. O que confere um caráter de ritual às práticas é um 

discursivo prévio que guia, determina, direciona modos de agir, configurações, delimitações. 

Os sujeitos, desse modo, se posicionam nos lugares (possíveis) sempre-já-determinados em 

uma dada conjuntura. Isso significa dizer que o conjunto das práticas vigente em um dado 
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estado de sociedade, em sua constituição ideológica, produz modos de estar no mundo, 

constituídos pelo trabalho ideológico, nos quais o sujeito vem tomar posição. Um jogo 

ritualístico no qual sujeito e sentido (não qualquer um) se entrelaçam, dando a ver os 

movimentos possíveis em uma dada conjuntura, isto é, o caráter ideológico das práticas de um 

tempo sócio-histórico.  

 Por esse motivo, toda prática histórico-social pode ser tomada enquanto discurso, tal 

como defendemos anteriormente, pois produz sentido, ainda que este esteja localizado em um 

campo de “significações percebidas - aceitas - experimentadas” (PÊCHEUX, 1997[1975], p. 

162), efeito ideológico elementar, o pano de fundo da existência humana: o todo-mundo-sabe-

do-que-se-fala.   

 Toda prática histórico-social, portanto, está inscrita em um complexo e contraditório 

campo de formulações, reformulações, deslocamentos, campo dissimétrico de sentidos, afetado 

não apenas pelas formulações horizontais possíveis em uma dada conjuntura, mas também pelas 

verticais produzidas ao longo dos períodos sócio-históricos anteriores, que constituem as 

distintas regiões da memória do dizer. Os sentidos funcionam, ainda que uma formulação ou 

prática venha adquirir sentido pontualmente em uma dada conjuntura, como peças em 

movimento de um jogo do qual não é possível apagar a jogada anterior, nem deixar de conceber 

que o conjunto de todas as jogadas já realizadas afeta, de maneira radical, a jogada que se 

seguirá. O telefone foi uma invenção, como dissemos, mas o falar, a língua, os sujeitos, os 

objetos, as práticas carregam os fardos dos sentidos já existentes. Por isso não é possível, para 

nós, estudarmos de modo estanque prática histórico-social de prática discursiva. Jogo sem início 

e sem fim. Discurso é fluxo contínuo.   

A formulação teórica do esquecimento enunciativo dá conta de pontuar que o sonho 

adâmico é irrealizável: “o de estar na inicial absoluta da linguagem, ser o primeiro homem, 

dizendo as primeiras palavras que significariam apenas e exatamente o que queremos”. 

(ORLANDI, 2007[1990], p.35).  É possível perceber que mesmo no chamado mito adâmico, 

para aqueles que tomam o discurso bíblico como uma série de mitos, isso seria impossível. A 

narrativa bíblica relata o dito sonho adâmico, o estar na inicial absoluta da linguagem, como 

irrealizável mesmo enquanto mito, pois Adão teria sido criado a partir das palavras de Deus. O 

enunciado “disse Deus”, uma espécie de performativo-criador, precederia a existência do 

primeiro homem, bem como toda existência terrena, fazendo do sonho de estar na inicial 

absoluta da linguagem não um sonho adâmico, mas um sonho divino, uma prerrogativa não 

humana. 
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 Disso decorreria uma afirmação: o homem teria vindo depois da palavra. Ainda que isso 

possa parecer irrealizável, não constitui uma contradição, nem ato de fé religiosa. De fato, 

deixando de considerar as suposições científicas e as crenças religiosas sobre a existência do 

primeiro homem, os homens - todos eles depois do primeiro, cujo acesso se dá somente por fé, 

seja no discurso da ciência ou no discurso das religiões - vieram, efetivamente, habitar um 

mundo de linguagem. Um funcionamento prévio cuja inscrição não é facultada ao sujeito. 

Somos sujeitos, mesmo antes de adentrarmos um mundo de linguagem.  

 Queremos pontuar com isso que o que poderíamos chamar de um dizer inaugural da 

invenção do telefone não pode ser tomado fora dessa lógica. Isto é, não é o discurso do novo, 

instaurando o novo, desprendido de todo dizer anterior. Trata-se, para nós, de um movimento 

(dentre os muitos que ocorreram ao longo da história do homem) de ressignificação das práticas 

humanas. Sendo assim, o fato de o telefone surgir a partir de uma demanda, de um movimento 

de criação, com um direcionamento prévio que é constitutivo de toda invenção, não exclui o 

fato de que ele é um objeto tomado no discurso e que, pelos menos em certas circunstâncias, o 

objeto é independente de todo discurso que é produzido sobre ele, para nos valermos dos termos 

pecheutianos. Ele, portanto, tem um caráter de coisa já sabida e de coisa a saber.   

 Mas uma ressalva deve ser colocada em pauta. Esta de outra ordem. Dizer que ele surgiu 

como uma coisa já sabida talvez constitua um bom ponto de entrada para pensarmos o celular 

no campo do sócio-histórico, tomando como ponto de partida o discurso da História e os efeitos 

que daí decorrem. Mas não cremos ser apenas isso. Por um lado, é possível manter essa 

afirmação. Orlandi (2001b) afirma que “entre as coisas a saber na produção de sua vida 

cotidiana, o sujeito mobiliza diferentes formas de conhecimento. Entre elas… também, as 

do saber, por assim dizer, erudito.” (ORLANDI, 2001b, p.23, grifo nosso) 

 O saber erudito, dotado de valor social, produzido pelas ciências, faz parte de um 

conjunto de saberes que se mostra na vida cotidiana dos sujeitos. A invenção do telefone, por 

exemplo, é produto desse saber científico, que se emprenha em dar um direcionamento 

específico para seus produtos. Contudo, nem tudo será posto no campo do científico. Ainda que 

seja possível uma apreensão pela via da ciência, os objetos são tomados com base em outros 

saberes também.   

 E é preciso ainda não prescindir de uma outra ordem na qual pode ser tomada essa 

questão. Não é possível colocar tudo no campo do sentido. Se isso fosse possível, poderíamos 

deixar de pensar os deslocamentos, as falhas, os momentos dos quais o sentido passa longe. E 

ainda que esteja ali, pertinho, não significa postular que ele, o sentido, pode tudo dizer. Torna-

se imprescindível, portanto, nos lançar a compreender que os objetos, ainda que tenham modos 
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de apreensão pautados no campo do sentido, no ideológico, são sempre afetados, de uma 

maneira radical, por uma instância que vem inscrever suas marcas, seus furos, suas pedras de 

tropeço, aquelas do meio do caminho. Quando pensamos nos saberes nos quais a apreensão dos 

objetos - do celular - pode se pautar, é preciso discernir de que saber estamos falando.  

 

2.2 Sujeito e saber: as coisas no domínio da Coisa  

 

 A questão do saber precisa ser considerada em uma outra ordem, que não apenas a 

ideológica.  Lacan (1953) afirma: “eu me identifico na linguagem, mas somente ao me perder 

nela como objeto” (LACAN, 1998[1953], p.301, grifo nosso), um objeto que fui para um outro. 

Não o que sou (ordem imaginária) mas o que fui, o que me constitui, o modo pelo qual fui 

capturado no banho de linguagem por um ou muitos outros. O autor, ainda sobre esse ponto, 

afirma: “o que se realiza em minha história não é o passado simples daquilo que foi, uma vez 

que ele já não é, nem tampouco o perfeito composto do que tem sido naquilo que sou, mas o 

futuro anterior do que terei sido para aquilo em que me estou transformando”. (LACAN, 

1998[1953], p. 301, grifo nosso). Um movimento que vai sempre ser pautado nos efeitos de 

representação que o sujeito, por meio da linguagem, pode produzir.  

 Não estamos aqui fazendo referência a um domínio de consciência pelo qual o trajeto 

do sujeito é tomado como “minha história”, significada como uma una. Essa representação dá 

lugar a um movimento, a um fluxo, próprio da cadeia significante, tal como propõe a teoria 

lacaniana. Se ela, minha história, não é o passado simples, ela não pode ser buscada alhures, 

em sentidos colados pelos quais eu poderia afirmar quem sou hoje, numa relação com quem 

(ou o que) fui. Se essa “minha história” também não é o presente composto do que tem sido 

naquilo que sou, as minhas certezas de hoje em nada constituem esteio para sustentar quem sou. 

A fragilidade da evidência do “eu sou” ou ainda do “eu tenho sido” se mostra manca quando o 

non-sens, sem pedir licença, se apresenta na fala do sujeito, por meio do lapso, do ato falho. 

Algo que pode produzir um movimento, “uma escanção” (LACAN, 1998[1953], p.253) nesse 

não-significado da linguagem e dar a ver o mo(vi)mento pelo qual a “falta de sentido faz sentido 

outro.” (MARIANI, 2012, p. 53). 

 A fragilidade da evidência vem colocar no seu lugar uma dimensão do sujeito sobre a 

qual falamos, aquela que opera, apenas como efeito, uma “assunção (…) de suas miragens”. 

(LACAN, 1998[1953], p. 252). Ilusões, portanto. Efeito de sujeito, tomado como verdade 

aceita, digna de suspeita.  
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 É preciso conceber o campo da linguagem como uma “cadeia significante (que) revela 

a possibilidade que eu tenho, justamente na medida em que sua língua me é comum com 

outros sujeitos, isto é, em que essa língua existe, de me servir dela para expressar algo 

completamente diferente do que ela diz.” (LACAN, 1998[1957], p.508, grifo nosso). 

 Não se confunda a afirmação lacaniana como um movimento voluntário, consciente, do 

sujeito. É possibilidade, furo, imprevisto, tal como nos lapsos e atos falhos. Para nós, o que tem 

de interessante e nos cabe ressaltar aqui, por efetuarmos um trabalho em estudos de linguagem, 

se dá no campo mesmo da linguagem e diz respeito ao modo como é preciso conceber a palavra 

para compreender o que se passa no sujeito. E, por conseguinte, poder localizar nessa 

problemática a questão dos objetos. O autor afirma que a língua(gem) é possibilidade de 

expressar algo completamente diferente do que ela diz.  

 Tal concepção de linguagem faz trabalhar no campo da Análise do Discurso a 

possibilidade dos deslocamentos de sentidos. O sujeito, constituído na e pela linguagem, não é 

dotado de controle do que diz, nem do modo como isso produz sentido no social, muito menos 

do querer dizer que um enunciado pode produzir no campo da vida anímica. Em muitos casos, 

“a verdade, de fato (…) arranca essa máscara” do sentido produzido. (LACAN, 1998[1953], p. 

272). O registro do inconsciente, portanto, vem furar o campo do sentido, estabelecendo a 

possibilidade do diferente, à revelia do sujeito que fala, dando a ver um outro saber.  

 Fundamentalmente, o que, em Lacan (1992[1969-1970]), se refere a esse não-sentido 

que toca o sujeito não se mostra sem afetações na vida cotidiana e nas relações que este 

estabelece.  É preciso por em pauta, para além da significação histórico-social dos objetos, que 

há uma instância que “ultrapassa em muito a palavra, sempre mais ou menos ocasional (…) 

um discurso sem palavras.” (LACAN, 1992[1969-1970], p. 11, grifo nosso). 

 É necessário ressaltar, nesse ponto, que esse discurso, ao qual se refere o autor, não se 

trata do mesmo discurso concebido em Análise do Discurso. O discurso referido pelo autor é o 

discurso inconsciente. Isso porque “o pensamento não é regulável a meu bel-prazer, 

acrescentemos ou não o infelizmente. Ele é regulado”. (LACAN, 2008[1968-1969], p. 13). 

 Pêcheux (1997[1975]) já havia apontado, a partir da teoria lacaniana, que esse 

pensamento é fundamentalmente inconsciente. E daí vem sua regulação. Contudo, uma 

regulação que escapa ao sujeito, um saber que não se pode localizar no funcionamento da 

consciência. A fala do sujeito, psicanalisante, deve ser tomada não como verdade, mas como 

portadora de uma verdade. Lembremos da evidência que deve ser posta sob suspeita.  

 Portanto, no campo da linguagem, é preciso que se tome  
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um relato de uma história cotidiana por um apólogo que a bom entendedor dirige 
suas meias palavras, uma longa prosopopéia por uma interjeição direta, ou, ao 
contrário, um simples lapso por uma declaração muito complexa, ou até, o suspiro de 
um silêncio por todo o desenvolvimento lírico que ele vem suprir. (LACAN, 
1998[1953], p. 252, grifo nosso) 

 

 Será preciso discernir, caso uma escuta de bom entendedor seja ofertada, possibilidade 

posta no procedimento analítico, o que essas meias palavras podem apontar.  

 Os efeitos disso no campo da Análise do Discurso se mostram no modo de concebermos 

a relação de objeto da qual estamos tratando. Se no dizer do sujeito pode haver uma outra 

instância, que foge ao escopo das significações prontas, fugindo, portanto, das evidências, os 

objetos precisam ser considerados também nessa relação entre dito, não-dito e não-significável.  

Nessa relação é imperioso compreender que “o sujeito é mais falado do que fala”. (LACAN, 

1998[1953], p. 284). 

 A questão do saber, desse modo, fica deslocada. Ao tocar na noção do sujeito, e dos 

objetos, não se fala somente de um saber erudito - produzido pelas ciências, que mantém seu 

caráter ideológico ainda que com ressalvas -, nem tampouco de um saber produzido pelo efeito 

de evidência no âmbito do senso comum, mas de um saber que escapa ao sujeito.   Um saber 

que não se pode apreender, mas que produz efeitos.  

 Lacan (1992[1969-1970]), ao tecer considerações sobre a posição do analista em 

momento de análise, afirma que  
na estrutura chamada de discurso do analista este último (o analista), vejam bem, diz 
ao sujeito: - vamos lá, diga tudo o que lhe passar pela cabeça, por mais dividido que 
seja, por mais que isso manifestamente demonstre que ou bem você não pensa, ou 
bem não é absolutamente nada, isso pode funcionar, o que você produzir será 
sempre válido. (LACAN, 1992[1969-1970], p. 112, grifo nosso) 

  

 No posição de analista, portanto, é preciso que se saiba da existência de uma verdade 

que não é suscetível de ser traduzida em um saber apreensível enquanto tal. Essa verdade, 

através da qual o sujeito pode se valer para dar conta de uma questão, não pode ser domesticada. 

Ela irrompe, fura, provoca uma escansão, produz seus efeitos, e se esvai. Cabe ao sujeito se 

virar com isso.  

  O autor, ainda sobre esse ponto, afirma:  
Eu, a verdade, falo, mas não a fiz dizer, por exemplo: Eu, a verdade, falo para me 
dizer como verdade, nem para lhes dizer a verdade. O fato dela falar não significa 
que ela diga a verdade. É a verdade, e ela fala. Quanto ao que ela diz, vocês é que 
têm de se haver com isso. (LACAN, 2008[1968- 1969])p. 169, grifo nosso) 

 

 A verdade fala, porém ao falar, não há compromisso em falar a verdade. É essa a 

maneira de  o autor colocar o destaque no dizer, não no dito. Isso porque é no dizer que se pode 
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encontrar a verdade falando. Esse dizer, esse discurso, como vimos, é sem palavras (ou para 

além delas). 

 Pêcheux (1997[1975]) já havia trazido tais considerações ao campo da Análise do 

Discurso para compreender o que se passa no âmbito da noção de sujeito. O autor afirma que, 

no dito, há um “‘retorno do saber no pensamento’ que produz uma evocação sobre a qual se 

apóia a tomada de posição do sujeito”. (PÊCHEUX, 1997[1975], p. 125). É sabido que, para o 

autor, o pensamento é fundamentalmente inconsciente. Portanto, Pêcheux (1997[1975]) aponta 

que ago do inconsciente vem se manifestar na tomada de posição do sujeito. Algo da ordem 

desse saber de ordem inconsciente. Algo que figura enquanto presença não significável, apenas 

uma evocação da causa que determina o sujeito.  

 Desse modo, o assujeitamento permanece - no que tange à tomada de posição - enquanto 

enigma. O sentido não pode dar conta da causa que leva o sujeito a tomar uma e não outra 

posição, a se filiar a um e não outro campo de sentido.  O sentido aparece como algo “a ser 

perdido no non-sens do significante.” (PÊCHEUX, 1997[1975], p.176) 

 O sujeito se constitui, portanto, num jogo entre sentido e não-sentido, entre interpelação 

e identificação, entre saberes. Esse movimento guarda, por um lado, uma dimensão significável, 

na qual o sujeito é tomado pelas evidências que lhe constituem enquanto representações 

imaginárias. Por outro, o sujeito só pode ouvir notícias, se for bom entendedor, do porquê (da 

causa) de uma tomada de posição. Isso porque “o non-sens do inconsciente, em que a 

interpelação encontra onde se agarrar,” encontra-se radicalmente (o)posto em relação ao 

sentido, para nele inscrever uma hiância que o corrompe. (idem) 

 Daí vem as considerações sobre o sujeito dividido. Como afirma Henry (1992),  
o sujeito não pode ser pensado no modelo da unidade de uma interioridade, como 
conexo. Ele está dividido como aquele que sonha, entre sua posição de autor e de 
testemunha deste. (…) o sonho, tomado na perspectiva freudiana, impõe a 
distinção entre o sujeito que fala verdadeiramente (…) e aquele que se pode 
chamar de ‘locutor’ ou o ‘moinho de palavras’, aquele que nos traz acordado esse 
sonho mesmo. (HENRY, 1992, p.170-171, grifo nosso)  

 

 Há uma fala verdadeira, um saber de outra ordem que se inscreve no sonho, marca de 

uma divisão. Saber diferente do saber que porta aquele que produz o relato. A elaboração, 

portanto, que um sonho pode produzir ultrapassa o simples relato, não se mostra com limpidez. 

Os significantes nesse jogo são desprendidos de toda significação para pôr em cena essa fala, 

essa verdade, esse saber de outra ordem.  

 Segundo Pêcheux (1997), “os significantes aparecem dessa maneira não como as 

peças de um jogo simbólico eterno que os determinaria, mas como aquilo que foi ‘sempre-já’ 
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desprendido de um sentido.” (PÊCHEUX, 1997, p.176, grifo nosso) O trabalho da 

interpretação dirá o que se pode produzir no relato.  

 Nossa questão deve levar em conta esse funcionamento. O celular não pode ser tomado 

apenas no campo do sentido. Ele, enquanto objeto, é tomado em uma relação que não se pauta 

unicamente no sentido. No campo ideológico, ele será tomado e significado de muitas maneiras, 

afetado pela memória do dizer sobre os objetos e práticas dos sujeitos, podendo variar de um 

estado  de sociedade para outro, isto é, de uma conjuntura para outra. Na economia do sujeito 

ele guardará sempre uma dimensão de saber que não se pode apreender.  

 Não é possível saber que efeitos tais considerações podem produzir no que tange aos 

procedimentos concretos de análise. Contudo, independente de resultados, é preciso que a 

questão do não-sentido seja posta em cena. Os significantes nos quais os sentidos lutam para se 

agarrar guardam sua instância de rebeldia, de intangibilidade. Isso porque “os traços 

inconscientes do significante não são jamais ‘apagados’ ou ‘esquecidos’, mas trabalham, sem 

se deslocar, na pulsação sentido/non-sens do sujeito dividido”. (PÊCHEUX, 1997, p.300). O 

não-sentido sempre vem abrir um buraco na parede quando a porta está trancada. Algo fura. 

Algo fala, a revelia do sujeito, falha. “É preciso discernir o que falha”, (PÊCHEUX, 1997, 

p.299) porque essa falha pode desvelar um algo a mais.  

 Nas palavras de Lacan (2008[1968-1969]), “há em algum lugar uma verdade que não 

se sabe” (LACAN, 2008[1968-1969], p. 195). Essa verdade pode, contudo, se dar a ver. Algo 

pode ser produzido a partir de uma ruptura. No desconcerto do lapso, no constrangimento do 

ato falho, a verdade fala. É nessa hora que algo pode ser produzido. Em termos lacanianos, o 

que você produzir será sempre válido. Lacan (2008 [1968-1969]) afirma: é nesse instante, 

“quando alguém lhes apresenta coisas que são significantes e isso não lhes diz nada e vem um 

momento em que vocês se libertam, e de repente aquilo quer dizer alguma coisa”. (LACAN, 

2008[1968-1969], p. 196).  Como uma espécie de saber a mais, como algo evocado naquele 

movimento. Um saber que não se sabia que se possuía. É nesse movimento que algo se perde e 

algo se ganha.  

 O não-sentido faz sentido outro, para retomarmos as palavras de Mariani (2012), já 

citadas neste trabalho. É preciso aprender a se virar com essa perda, com essa instância de não-

significável. O campo do não-sentido vem reclamar no sujeito seus efeitos. Sujeito, objeto, 

sentido, não-sentido não são instâncias separadas, funcionam imbricadas. Um sujeito que, para 

a Análise do Discurso, é dividido entre sentido e não-sentido.  

 Lacan (2008[1968-1969]) afirma que “nossa experiência, como dizem, na análise 

confronta-nos a todo instante com um efeito de perda. Ela atesta que esse efeito é encontrado a 
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cada passo.” (LACAN, 2008[1968-1969], p. 125). É preciso salientar que a elaboração que se 

pode produzir no que tange a essa questão se dá por meio do dispositivo analítico. A escuta que 

se volta para esse saber é oferecida pela Psicanálise. Nós, na Análise do Discurso, precisamos 

ao menos compreender que o sujeito se constitui também de uma perda, de não-sentidos, de 

lapsos, de atos falhos.  É preciso considerar que essa hiância produzirá efeitos nos sujeitos e 

nos discursos.  

 Torna-se necessário, assim, compreender que esse sujeito, fendido, estabelece uma 

relação com os objetos e que essa relação não deve ser pensada somente na via do ideológico, 

risco que se poderia correr ao pensar o celular na contemporaneidade. Ele, apesar de ser um 

objeto que, em sua origem, foi sempre-já tomado pelo campo do sentido, necessariamente, será 

também tomado no campo de uma causa que escapa, mas determina o sujeito. Torna-se 

imperioso, para nós, nos questionar: Sobre esse “saber que só se revela no engano do sujeito, 

qual pode realmente ser o sujeito que o sabe de antemão?” (LACAN, 2003, p. 337). Trata-se de 

saber quem fala. Sobre esse ponto, vale retomar um trecho da obra lacaniana.  
Sou para vós, portanto, o enigma daquela que se esquiva tão logo aparece, homens 
que tanto consentis em me dissimular sob os ouropéis de vossas conveniências. Nem 
por isso deixo de admitir que vosso embaraço seja sincero, pois, mesmo quando fazeis 
de vós meus arautos, não valeis mais ao portar minha bandeira do que essas roupas 
que vos pertencem e que se parecem convosco, fantasmas que sois. Por onde, afinal, 
irei passar em vós, onde estava eu antes dessa passagem? Será que um dia vo-lo direi? 
Mas, para que me encontreis onde estou, vou ensinar-vos por que sinal reconhecer-
me. Homens, escutai, eu vos dou o segredo! Eu, a verdade, falo.  (LACAN, 
1998[1955], p.410, grifo nosso)  

  

 Lacan (1998[1955]), ao fazer trabalhar a noção do inconsciente freudiano, a chama de 

“coisa freudiana”. Tal postura se pode compreender pelo caráter mesmo de seu funcionamento. 

Um enigma, inapreensível, uma coisa não-significável, um algo que se apresenta enquanto 

intangível.  

 O que para nós, analistas do discurso, é importante compreender, aqui, está no fato de 

essa coisa falar. A questão da língua(gem) está posta aí, na noção de inconsciente. No que tange 

ao nosso objeto específico de pesquisa, importa-nos compreender como e em que circunstância 

essa fala aparece. Se a coisa fala, torna-se necessário saber onde (e como) ela poderia ser 

ouvida.  

 Que a (psic)análise se propõe, especificamente, a ouvir essa fala não há dúvidas. O 

ponto que nos interessa, como analistas do discurso, é nos perguntar se ela pode ser ouvida 

(aparecer) em outro lugar que não o momento estrito da sessão analítica. Lacan (1998[1955) 

nos dá uma direção possível para respondermos tal questão. Vejamos o que se pode extrair daí.  

 Afirma o autor, ao colocar palavras na boca dessa coisa:  
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Quer fujais de mim no equívoco contra o qual não tendes refúgio. Ali onde a fala 
mais cautelosa exibe um ligeiro tropeço, é para com sua perfídia que ela falta, 
divulgo-o agora, e daqui em diante não será nada fácil agir como se nada houvesse, 
em boa ou má companhia. Mas, não há por que vos fatigardes em vigiar-vos 
melhor. Mesmo que as jurisdições conjuntas da polidez e da política decretassem 
inaceitável tudo o que se valesse de mim para se apresentar de maneira tão ilícita, não 
vos desobrigaríeis por tão pouco, pois a intenção mais inocente fica desconcertada 
ao não mais poder calar que seus atos falhos são os mais bem sucedidos e que seu 
fracasso premia seu mais secreto anseio. (LACAN, 1998[1955], p.411, grifo nosso) 

 

 Na longa citação acima, dita figurativamente pela própria coisa, é possível que se pense 

algum ponto importante para a Análise do Discurso. Separamos alguns enunciados que nos 

servirão base para nossa reflexão:  

1 - Ali onde a fala mais cautelosa exibe um ligeiro tropeço; 

2 - não há por que vos fatigardes em vigiar-vos;  

3 - Mesmo que as jurisdições conjuntas da polidez e da política decretassem inaceitável tudo 

o que se valesse de mim; 

4 - a intenção mais inocente fica desconcertada.  

 As formulações lacanianas recortadas acima podem servir de base para a afirmação de 

que os efeitos do inconsciente (suas formações), apesar de terem um dispositivo de escuta 

específico no campo da Psicanálise, não podem ser domesticados. Isso corresponde a dizer que, 

apesar de tudo, eles mantém seu lugar. Ali onde não se pode recorrer a cautela, não há porquê 

empreender uma auto-vigia. Um lugar no sujeito que não tem compromisso com as jurisdições 

conjuntas da polidez nem da política, que não respeita a intenção.  

 Desse modo, é possível que esse caráter da coisa possa se manifestar em outros lugares 

que não a produção específica do relato na sessão analítica. Resta saber em que lugar ele poderia 

aparecer, produzir seus efeitos. Lacan (1998[1955]) nos aponta possibilidades. Afirma o autor, 

novamente dando voz, por via teórica, a coisa: 
Vagabundeio pelo sonho, pelo desafio ao sentido da piadinha mais gongórica e 
pelo nonsens do mais grotesco trocadilho, pelo acaso, e não por sua lei, mas por sua 
contingência, e nunca procedo com maior certeza para mudar a face do mundo do que 
ao lhe dar o perfil do nariz de Cleópatra. (LACAN, 1998[1955], p.411, grifo nosso) 

 

 Aqui retorna um ponto que nos é importante. A questão do humor e sua relação com o 

inconsciente. Ele guarda uma relação radical com o sujeito, com a coisa que nele fala. O lugar 

da piadinha, do trocadilho, não está fora do domínio de seus efeitos. Ainda que se possa produzir 

uma objeção quanto a essa afirmação ela não poderá ir adiante se considerarmos o pensamento 

lacaniano. A produção dos trocadilhos, feita de uma forma mais ou menos consciente, para 

retomarmos as palavras pecheutianas, apesar de guardar seu caráter social, não está 
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desvinculada do funcionamento inconsciente, do rasgo no sentido que essa instância produz. 

Afinal, segundo o Lacan (1998[1955]), a coisa fala sem respeitar o efeito de consciência que se 

mostra na cautela, muito menos na vigia que esta poderia produzir, nem tampouco nas 

jurisdições da polidez e da política, e, por que não dizer, a coisa também não dá a mínima para 

a intenção.  

 Desse modo, é possível entender que o furo que essa fala pode produzir não pode ser 

restrita a essa ou aquela produção linguageira. Se na fala cautelosa ou numa produção 

elaborada, dotada de intenção (como por exemplo vídeos, textos, etc.), não importa, a coisa irá 

falar, ou ao menos, produzir afetações. Em outros termos, ela produzirá seus efeitos, ainda que 

esses não possam ser localizados. Isso porque não se pode prender o inconsciente com as 

cadeias dos procedimentos sócio-históricos de produção de linguagem, de discurso. As 

determinações sócio-históricas vêm sofrer uma espécie de ruptura, interrupção. No domínio da 

coisa ninguém pisa. Ou seus efeitos são aceitos ou tenta-se, inutilmente, ensaiar uma defesa. 

Nas palavras lacanianas: o sujeito têm de se haver com isso. 

 Dissemos que a coisa produz interrupção da ordem ideológica, pois no instante mesmo 

de sua aparição instaura uma hiância, uma fenda, uma corrosão no sentido. A corruptibilidade 

do sentido se mostra no momento mesmo do corte, do acontecimento que faz deslizar, do 

sentido outro que sem convite vem se instaurar, apesar e a despeito do sujeito. Pêcheux 

(1997[1975]) formula tal funcionamento de maneira que vale retomar aqui.  
O lapso e o ato falho (falhas do ritual, bloqueio da ordem ideológica) bem que 
poderiam ter alguma coisa de muito preciso a ver com esse ponto sempre-já aí, 
essa origem não-detectável da resistência e da revolta: formas de aparição 
fugidias de alguma coisa ‘de uma outra ordem’, vitórias ínfimas que, no tempo de 
um relâmpago, colocam em xeque a ideologia dominante tirando partido de seu 
desequilíbrio.” (PÊCHEUX, 1997[1975], p.301, grifo nosso)  

 

 Coisa de uma outra ordem. Eis a coisa freudiana, lacaniana e a nossa. Uma instância, 

um ponto sempre-já aí, uma origem não-detectável que produz efeito no movimento de tomada 

de posição do sujeito. A tomada de posição se mantém como enigma se pensarmos na causa 

que a determina. A coisa vem produzir seus efeitos. A posição de revolta, de resistência, no 

discurso, dessa maneira, não passaria, segundo o autor, de um efeito do funcionamento 

insconsciente pelo qual os sentidos advindos de um campo de sentido não colam. Resistência, 

desse modo, é sentido e não-sentido.  Revolta é posição e movimento. O paradoxo da existência 

do sujeito se mostra no momento mesmo em que ele é e não é isso que o movimenta. A tomada 

de posição do sujeito evoca tanto o sentido, como a falta dele, a causa que o determina.   
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 O colocar em xeque a ideologia dominante não se constitui, dessa maneira, no campo 

da intencionalidade. O inconsciente não tem compromisso com isso. Parece que o compromisso 

do inconsciente é não ter compromisso nem com o sujeito, nem com o sentido, nem com a 

materialidade que possa ser posta em análise (discursiva). A origem da tomada de posição, que 

se mostrará no campo social, localizada em meio a práticas - uma vez que “as ideologias não 

são feitas de ‘ideias’, mas de práticas”. (PÊCHEUX, 1997[1975], p.144) - permanece, ainda 

que se tente lutar contra, no domínio da coisa freudiana.  Isso produz uma reviravolta na questão 

dos objetos. Ainda que eles sejam tomados no campo ideológico, guardarão relação com essa 

instância do não-detectável, do non-sens. 

 A partir de tal funcionamento questões teóricas se impõem. Como proceder 

analiticamente considerando tal funcionamento? Como tomar uma produção discursiva, no 

nosso caso os vídeos de humor, enquanto produção linguageira que traz, pelo menos enquanto 

efeito, afetações inconscientes? Isto é, como dar a ver que, no sujeito discursivo naquela 

materialidade, há algo que insiste em escapar? O que o humor teria a ver com isso? Talvez não 

encontremos respostas para tais questionamentos, mas estamos advertidos.  

 Com efeito, a questão dos objetos, em Psicanálise, precisa ser posta no domínio da coisa. 

Lacan (1998[1955]) afirma: 
A pergunta geral é: quem fala? Infelizmente as respostas são meio precipitadas. 
Primeiro se acusa a libido, o que nos leva na direção das jóias, mas é preciso 
perceber que o próprio eu, se cria entraves para a libido emprenhada em se satisfazer, 
é às vezes o objeto de suas investidas. (LACAN, 1998[1955], p.412-413, grifo nosso) 

 

 Nesse ponto, o autor situa a questão dos objetos como estritamente afetada pelo 

inconsciente. O autor, partindo das considerações freudianas sobre essa relação, afirma que o 

que está posto em Freud (1905), texto tomado no início deste item, constitui respostas 

precipitadas. Lacan (1998[1955]) não situa a relação objetal do mesmo modo que o pensamento 

freudiano. O autor, pensando a relação de objeto, situa essa problemática para além de uma 

busca por um objeto perdido, para além do reencontro (impossível) que essa busca nunca 

permitirá. Afirma ele, “o objeto tem uma certa função de complementação com relação a 

alguma coisa que se apresenta como furo, até mesmo como um abismo na realidade”. 

(LACAN, 1995[1956-1957], p.22) 

 É sobre essa coisa que se apresenta como furo que é preciso se questionar nessa relação. 

Se o objeto pode se apresentar nessa via, é preciso tomá-lo enquanto enigma. Inclusive os 

objetos “da experiência humana corrente”, afirma o autor. (LACAN, 1995[1956-1957], p.23). 

Cabe, agora - já construídas as ressalvas necessárias à compreensão de que a noção de objeto 
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não habita a clausura do sentido - compreender que relações os objetos, tomados no campo da 

ideologia, podem estabelecer na contemporaneidade e como se dá essa captura ideológica.   

  

 2.3 Sujeito, objeto, experiência: sobre o estatuto das práticas histórico-sociais 

 

 Pensar a contemporaneidade, no que diz respeito aos efeitos de sentidos para a presença 

do celular nos rituais cotidianos, nos impõe um olhar para as formas históricas de existência 

(possíveis) dos sujeitos. Isto é, as práticas nas quais tomam posição os sujeitos. Importa-nos 

buscar compreender o celular no bojo dos objetos, conforme palavras lacanianas, da experiência 

humana corrente. É preciso para tal compreendê-lo no campo dos objetos significados pela 

ideologia.  

 Em nosso tempo presente torna-se corriqueiro observar formas de existência humana 

envolvidas com - e, sob certos aspectos, dependente de - objetos da instância ideológica 

nomeada tecnologia. Nas relações sociais - relações interpessoais, serviços bancários, 

procedimentos relativos à documentação pessoal, serviços de saúde, compras, etc. - nota-se que 

a instância da conexão parece ganhar cada dia mais espaço na vida dos sujeitos.  

 Tal configuração, já exposta anteriormente, nos leva a questionar uma dada necessidade 

de objetos na atualidade. É, para nós, estritamente necessário pensar as práticas que se 

estabelecem na contemporaneidade no que tange ao domínio dos objetos, os quais, sob o rótulo 

de necessidade e de inevitabilidade, se apresentam ao sujeito, produzindo modos de inscrição 

possíveis no complexo conjunto das formas (legitimadas) de existência disponíveis.  

 Tudo se passa como se a noção de experiência fosse posta no campo da necessidade por 

um modo de vida social que parece pautar seu ideal de evolução no domínio dos objetos. 

Sabemos que é no campo dessas formas históricas de existência que os indivíduos são 

constituídos sujeitos. E isso se dá nas práticas histórico-sociais e por elas. O recorte do campo 

de observação proposto para o nosso trabalho, o funcionamento discursivo do humor na 

contemporaneidade, se pauta justamente em buscar observar pontos de tensão nos modos de 

existência do sujeito com o celular na contemporaneidade e os sentidos que ali são produzidos. 

Partirmos da premissa de que o humor põe em cena a tensão, o jogo indeciso do sentido, o não-

fechamento, a ruptura, uma certa corrosão da estabilidade produzida pelo funcionamento 

ideológico. (COSTA, 2011).  

 Para nós, o humor põe em cena uma tensão - tal como pudemos depreender na piadinha 

trazida a análise no início deste trabalho - entre modos de significação dos rituais. Parece haver 

uma coexistência de campos de sentidos distintos, os quais determinam - de modo contíguo - 
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os rituais cotidianos de maneiras distintas, trazendo afetações que irão constituir sua 

significação.  

 Se as possibilidades de existência dos sujeitos, ou nas palavras de Henry (1992[1985], 

p. 23) as “formas históricas de existência”, tomadas enquanto práticas histórico-sociais, estão 

cada dia mais mediadas por objetos, de tal modo que eles se dão a ver na palma das mãos - 

como os celulares, cada vez mais poderosos e fazedores de coisas - quais seriam seus efeitos? 

É sobre isso que nos debruçamos.  

 Para nós, o movimento diário do sujeito contemporâneo está sendo singificado a partir 

dos efeitos de um outro elemento que produzirá implicações na relação entre privado e público. 

Entra em cena, na cena cotidiana, narrada, discursivizada na rua e nas casas: o movimento da 

conexão. Instância significativa que perpassa tanto a casa, como a rua, bem como o sujeito e os 

objetos de sua prática. Cidade, casa, viagem, campo, trabalho, rua, reuniões, conduções, camas, 

parques, cinemas, salas de aula, academias, caminhos… qual seria o espaço do celular? Ou 

ainda, qual seria o domínio da conexão, suas implicações nas formas históricas de existência na 

contemporaneidade?    

 

2.3.1 Ideologia, interpelação, identificação: o que as selfies podem apontar 

 

 Em Outubro de 2015, ao andar pelos corredores da Universidade Federal Fluminense, 

deparo-me com o seguinte dizer numa parede, em uma sala reservada para uso dos alunos da 

graduação:  

No meio do caminho tiro uma selfie 
tiro uma selfie no meio do caminho. 

Carlos Drummond de Android 

 

 O dicionário online English Oxford Living Disctionaries definie selfie como: “A 

photograph that one has taken of oneself, typically one taken with a smartphone or webcam 

and shared via social media”17. Livremente traduzido por nós, teríamos: “Uma fotografia que 

alguém tirou de si mesmo, usualmente tirada com um smartphone ou webcam e compartilhada 

via rede social”. Não é preciso uma análise pormenorizada para perceber que há uma história 

de sentidos inscrita nessa definição. Há uma memória sobre sujeitos e práticas que atravessa 

                                                
17 Disponível em: https://en.oxforddictionaries.com/definition/selfie. Acesso em: 28 de novembro de 2016.  
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essa interpretação.  A significação da selfie é vinculada a dois pontos específicos, os quais nos 

interessam especificamente: o celular e a conexão. Pêcheux (2011) afirma:   
Se o discursivo é uma materialidade histórica sempre já dada, na qual os sujeitos 
são interpelados e produzidos com “produtores livres” de seus discursos cotidianos, 
literários, ideológicos, políticos, científicos, etc., a questão primordial cessa de ser 
a da subjetividade produtora do discurso e torna-se a das formas de existência 
história das discursividades. (PÊCHEUX, 2011[1984b], p.156, grifo nosso) 

 

 Queremos com essa citação apontar nosso ponto de interesse: as formas de existência 

histórica das discursividades. Não se trata, para nós, de definir ou não o que vem a ser selfie. 

Queremos compreender como ela funciona, e mais, o que dá suporte a sua existência. Isto é, o 

porquê (como, o que ela produz, legitima?) de hoje, na contemporaneidade, tal prática ser 

possível. Qualquer definição possível será apenas uma definição possível dentre as muitas 

outras que poderão ser produzidas no bojo ideológico das formas de existência históricas das 

discursividades.  

 Fontana (2016) afirma que a selfie figura no discurso digital como uma prática discusiva 

ancorada no lugar de enunciação do eu pautada em uma incrição do corpo. Tal funcionamento 

estritamente vinculado à circulação nas redes sociais. Segundo a autora, “essa utilização 

massiva das redes sociais e dos diversos aplicativos de comunicação afeta constitutivamente as 

práticas discursivas”18. Vale ressaltar que os aplicativos de comunicação mencionados pela 

autora funcionam, em grande parte, por meio do celular.  

 Motta (2016), de modo semelhante, trabalha a selfie como um gesto que marca a 

individuação dos sujetos nas redes socias. Portanto, vincula em seu trabalho sujeito e 

funcionamento da conexão. A autora compreende que a selfie é atravessada, “discursivamente, 

por distintos trajetos significantes” (MOTTA, 2016, p. 16) e funciona afetada por esses 

atravessamentos, que lhe são constitutivos. O estudo que a autora propõe, bem como o de 

Fontana (2016), consiste em uma análise do funcionamento discursivo das selfies. Nosso foco 

de trabalho é um pouco distinto. Interessa-nos pensar nas formas de existência histórica das 

discursividades. Isto é,  a paródia trazida por nós, flagrada na parede de uma das salas da 

universidade, traz à superfície da parede, bem como à do discurso, a questão do sujeito 

contemporâneo e sua imbricação com o celular.  

Que configuração contemporânea produz um corte no caminhar, momento no qual 

realidades (sentidos diversos) se cruzam? A casa, a rua, o caminho dá lugar a um outro espaço? 

                                                
18 Texto enviado pela autora. A ser publicado nos Anais do III SEDIAR. 
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Como pensar os lugares possíveis dos sujeitos na contemporaneidade, bem como a 

configuração dos jogos ritualísticos possíveis nessa (outra?) configuração?  

A selfie é concebida por Motta (2016) como uma espécie de produto da instância 

tecnológica que, por seu funcionamento estritamente vinculado as “agências dos suportes 

tecnológicos [...] a partir do que oferecem os smartphones [...] individualizam o sujeito produto 

do capitalismo. (MOTTA, 2016, p.20). Sobre esse sujeito produto, afirma: “trata-se de um 

consumidor potencial de imagens de si e do suporte tecnológico de alta precisão, os 

smartphones, webcams...” (MOTTA, 2016, p.24). A autora encerra sua reflexão afirmando que 

“o sujeito busca, pela imagem, o lugar perfeito para se fotografar, se colocar, postar, se 

individuar na/pela produção da selfie”. (MOTTA, 2016, p. 25). 

Cumpre salientar que nossa abordagem é um tanto quanto diversa. As autoras trabalham 

a selfie como discurso-produto, material posto em análise. Nós a trabalhamos como prática 

histórico-social, como um processo. Isto é, o gesto de tirar a selfie traz consigo uma história dos 

sentidos que se materializa nos mais diveresos espaços histórico-sociais pelo gesto do sujeito. 

Isso porque o sujeito tira a selfie no seu percurso cotidiano, nos espaços histórico-sociais da 

cotidianidade de sua vida. Nesse gesto, os efeitos de sentidos que legitimam a existência da 

selfie em nosso tempo sócio-histórico são pressupostos no gesto em si, que por sua vez dará o 

estopim para uma outra discursividade, aquela pautada no dizer sobre o gesto, não no produto, 

na selfie em si.  

Deste modo diferenciamos as abordagens: a primeira, empreendida pelas autoras citadas 

acima, trabalha com os efeitos de sentido da selfie em um dado funcionamento discursivo, 

pautado na análise de materialidades específicas. A segunda, nossa proposta, busca pensar a 

selfie não como o obejto de análise em si, mas como um precursor de novas/outras 

discursividades. Isto é, nosso gesto não reside em pensar nos sentidos que as selfies, imagens, 

produzem, mas sim nas discursividades que a presença do dispositivo que possibilita o gesto de 

tirar a selfie na práticas cotidianas pode produzir. Não seria, especificamente, um trabalho com 

as selfies, nem com os dizeres sobre elas, mas sim com os dizeres sobre a prática (logo sobre 

os sujeitos) que faz com que os sujeitos procedam dessa maneira, bem como os efeitos de 

sentidos que são produzidos a partir dessa entrada específica de leitura.  

O dizer na parede da universidade traz o ponto que estamos apontando. Não é um dizer 

sobre a selfie, especificamente, nem sobre os sentidos que dela podem ser depreendidos, mas 

sobre o indivíduo que, enquanto aquele que é interpelado em sujeito, se inscreve (é inscrito) em 

práticas ideológicas próprias ao seu tempo sócio-histórico. É essa configuração que nos 
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interessa. Por isso, é possível, para nós, afirmar que a selfie figura enquanto prática discursiva 

na contemporaneidade, produtora de efeitos de sentidos e portadoras de pressupostos.  

A paródia trazida aqui nos servirá de respaldo interdiscursivo para pensarmos num dado 

movimento de sentidos que tem sido produzido no que tange ao sujeito e o celular na 

contemporaneidade. Movimento esse que aponta uma certa configuração dos movimentos de 

identificação do sujeito contemporâneo. Orlandi (2006[1996]) afirma que, “em grego, parodía 

quer dizer: ‘canto ao lado de outro’. (ORLANDI, 2006[1996], p. 114). A partir dessa afirmação, 

a autora aborda a questão das interpretações (distintas e possíveis em uma dada conjuntura), 

que são colocadas em jogo na relação entre a paródia e seu “original”. Isto é, há uma relação 

interdiscursiva que funciona, por meio de processos de ressignificação, na ressinficação de 

dizeres já-ditos. Um trabalho de deslocamento efetuado pela contradição inscrita nos processos 

discursivos. A autora afirma ainda que a paródia deve ser posta em questão como um “trabalho 

de processos de identificação dos sujeitos”. (ORLANDI, 2006[1996], p. 128). Desse modo, é 

possível produzir uma leitura da paródia apresentada a partir dessa perspectiva discursiva.  

A selfie na paródia é posta em relação ao acontecimento pedra no meio do caminho na 

poesia de Drummond de Andrade. Contudo, o lugar de acontecimento na paródia parece receber 

uma outra nuance: o de prática. Na poesia de Drummond a pedra figura enquanto existência, 

tinha uma pedra no meio do caminho. Já no dizer parodístico a selfie figura como prática, 

movimento do sujeito, de alguma maneira sustentado por um pré-construído. O tiro uma selfie 

no meio do caminho aponta um movimento voluntário do sujeito, distinto da pedra que se 

apresenta à revelia. Seguiremos nossa reflexão. Para isso, será de valia, tendo em vista às 

considerações que teceremos aqui, retomar a poesia original. 

No meio do caminho 
 

No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho  

tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra. 

 
Nunca me esquecerei desse acontecimento 

na vida minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
no meio do caminho tinha uma pedra. 

 
Carlos Drummond de Andrade 
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 A paródia não se empenha em continuar a descrição do ocorrido, que em Drummond de 

Andrade toma estatuto de acontecimento. A paródia pode ser tomada como um acontecimento 

discursivo, isto é, um encontro entre uma memória e uma atualidade. (PÊCHEUX, 2006[1983]). 

O trabalho da memória implica um retorno, o qual é ressignificado na paródia. Tal 

ressignificação do tropeço do sujeito aponta uma nova configuração de caminhar. Dito de outro 

modo, o caminhar do sujeito na contemporaneidade pode estar passando por ressignificações. 

Na poesia, algo marca um tempo, um movimento, faz uma fenda, um ponto de parada, de 

reflexão, que impele o poeta a afirmar: “nunca me esquecerei desse acontecimento”. Um 

instante no caminho do sujeito. Um instante que adquire um estatuto de existência na memória 

desse mesmo sujeito. Na paródia, a selfie marca uma reordenação do caminhar do sujeito na 

conjuntura sócio-histórica atual. O que implica uma reflexão sobre as formas históricas de 

existência dos sujeitos na contemporaneidade.  

 Orlandi (2001b), afirma: “somos sujeitos vivendo…”. A partir daí é possível construir 

algumas questões sobre como se configuram os caminhos (de sentidos) do sujeito 

contemporâneo. Questões que fazem referência aos conceitos de memória e de acontecimento 

discursivo em Análise do Discurso, com os quais começamos a trabalhar agora, não deixando 

de considerar a dimensão do sujeito com a qual viemos trabalhando. Duas noções basilares, que 

permitem dar a ver o delineamento de algumas respostas possíveis para questionamentos já 

postos anteriormente.  

 A paródia adquire seu sentido na relação com um já dito de Drummond de Andrade, já 

significado antes, em outro lugar. Aí está a memória do dizer. O antes. O caminho (de dizeres, 

de sentidos, e por que não, de não-sentido) que se fez (possível) até ali. Caminho que, de certo 

modo, constitui (e independe) do sujeito que fala. Caminho, discursividade, que permite a sua 

entrada, cujo início não lhe é facultado. O sujeito ingressa no meio, é acolhido pelos sentidos 

que, pelo funcionamento do esquecimento, dirá serem seus. O deslizamento do nome próprio, 

de Andrade a Android, pode apontar muitos outros deslizamentos. Se em Drummond de 

Andrade, a autoria, enquanto processo organizador de uma dispersão, se coloca como 

constitutiva de sua produção, em Drummond de Android essa autoria é deslocada para a 

conexão. Não mais residiria no sujeito, mas sim no ambiente da conexão. Em Drummond de 

Andrade se coloca a questão da experiência, da pedra que se interpôs e provocou uma guinada 

nos sentidos. Em Drummond de Android, onde residiria a questão da experiência? E a questão 

dos sentidos?  

 O sujeito, em ambos os funcionamentos, entra no meio do caminho (dos sentidos), no 

lugar de possibilidades, de fenda, de tropeço, lugar da pedra, e agora da selfie. Não se pode 
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garantir por onde o sujeito irá passar, onde tropeçará, que pedra o acolherá. Memória em 

Análise do Discurso não pode ser entendida como memória individual, mas sim como algo que 

se constitui (constituiu) “nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social 

inscrita em práticas, e da memória construída do historiador”. (PÊCHEUX, 2007[1999], p. 

50, grifo nosso). Um espaço de memória saturada e lacunar, que vem oferecer lugar sempre à 

repetição e ao esquecimento. (COURTINE, 1999).  

Courtine (1999), ao tratar da memória, trabalha o interdiscurso como um preenchimento 

“produtor de um efeito de consistência no interior do formulável e o interdiscurso como oco, 

vazio, deslocamento, cuja intervenção ocasiona um efeito de inconsistência (ruptura, 

descontinuidade, divisão) na cadeia do reformulável”. (COURTINE, 1999, p. 22). Tal 

consideração dá a ver o caráter de incompletude do formulável, as fendas que se abrem nos 

sentidos, as lacunas nas quais as interpretações vêm se agarrar. 

 Essa memória não reside no sujeito, tal como se poderia pensar, conforme critica 

Pêcheux (2007[1999]). Isto é, não é uma memória “no sentido psicologista da ‘memória 

individual’”. (idem). Ela está inscrita em práticas, nas quais o sujeito vem (ou não) se inscrever, 

pelas quais ele pode se significar, marcar sua posição dentre as formas de existências possíveis 

em uma dada conjuntura.  Este já dito constitutivo da memória vem (re)fazer sua história, quiçá 

atualizar alguns detalhes.  

 Na analogia que propomos, é possível pensar que as pedras, constitutivas de todo 

caminho, por vezes tomam estatuto de acontecimento (discursivo). Ou seja, podem fazer o 

sujeito dar outros sentidos para aquela que seria somente mais uma. O que proporcionaria esse 

encontro entre pedra e sujeito? Como definir que pedra se alçará (ou será alçada) a essa posição? 

O estatuto de acontecimento discursivo é constituído pelas características da pedra? Ou seria o 

caminho do sujeito que determinaria o encontro no momento em que o tropeço se mostra?  O 

dizer ‘tinha uma pedra no meio do caminho’ faz soar uma voz que não deixa a existência de 

diferenças passar sem ser notada, ainda que haja muitas semelhanças. De uma maneira mais 

acertada, diríamos que o estatuto de acontecimento (discursivo) se produz por um encontro que 

não se poderia prever entre sujeito e pedra. O acaso. O inesperado. O que irrompe. Aquilo que 

não pede licença.  

 A noção de acontecimento discursivo em Análise do Discurso se dá “no ponto de 

encontro entre uma atualidade e uma memória”. (PÊCHEUX, 2006[1983], p. 17). De antemão 

é preciso afirmar que não há nada de oracular nessa possibilidade, o acontecimento escapa a 

toda e qualquer tentativa de previsão. A pedra em Drummond de Andrade não faz parte da 

qualquer predição sobre como poderia (ou deveria) ser o caminho. Se fizesse seria possível 
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outras construções que apontaria um sujeito que sabe o que procurar. A memória pré-dita, desse 

modo, estaria no sujeito e sob seu controle. Não cremos que seja assim.  

 Na poesia original, o sujeito se depara, topa, tropeça, se estranha, é marcado. A pedra 

se reme-mora no sujeito, à sua revelia. “Nunca me esquecerei que tinha uma pedra no meio do 

caminho”. A moradora indesejada: a pedra. Presente na memória, ausente enquanto coisa no 

mundo, produz seus efeitos e pode ser ressignificada nesse caminho imprevisível de sentidos. 

A pedra, um acontecimento, faz, ao menos, o sujeito se dar conta de que a partir dali outra 

pedras poderão tomar um lugar distinto. Ao menos advertido o sujeito deverá ficar.  

 O caminho, por sua vez, que fez brotar a pedra na historicidade singular do sujeito 

caminhante, não era do outro. É o caminho do sujeito que se depara com a pedra, que a encara, 

que tem de conferir-lhe um lugar na memória. É só nesse caminho (ou caminhar; movimento 

do sujeito em posiçoes que se discursivizam) que a pedra adquire um lugar. Lugar imprevisível. 

Lugar que não existia. Fenda. Furo. Preenchimento… 

 Uma pedra que tomou um instante das “minhas retinas tão fatigadas”. Um furto. Um 

assalto.  Uma entrada triunfal pela porta da sala, sem chave, nem segredo, muito menos convite. 

A pedra estava ali. O sujeito não escolhe que pedra encontrará. É preciso dar sentido, quando 

possível, àquela que se interpõem no meio do caminho. E quando o sentido não vêm? E quando 

as palavras não são suficientes nem ao menos para dar bordas ao que se queria tentar dizer? 

Sim, é preciso dar sentido, mas nem sempre ele obedece. Há instâncias nas quais ele não tem 

permissão de entrada. Há pedras que se recusam a toda e qualquer compreensão. Elas existem, 

e sempre existirão, apenas como pedras. Faça o sujeito o que puder com isso.  

 O que Drummond de Andrade diz em poesia, Pêcheux (2006[1983]) afirma em teoria. 

O teórico também coloca a questão do deparar-se, o que o primeiro faz no campo do poético. 

O furtivo furta não só o sentido, mas também se furta a si (redundância/insistência). Ele se furta 

ao sujeito. Aquilo que confere movimento, não significação, não se deixa apreender. O teórico, 

referência que poderia servir também a Drummond, afirma que  
supor que, pelo menos em certas circunstâncias, há independência do objeto face 
a qualquer discurso feito a seu respeito, significa colocar que, no interior do que se 
apresenta como o universo físico-humano (coisas, seres vivos, pessoas, 
acontecimentos, processos...), ‘há real’, isto é, pontos de impossível, determinando 
aquilo que não pode não ser ‘assim’. (O real é o impossível... que seja de outro 
modo). Não descobrimos, pois, o real: a gente se depara com ele, dá de encontro 
com ele, o encontra. (PÊCHEUX, 2006[1983], p.29, grifo nosso) 

 

 O real… a gente se depara com ele. Término da citação anterior. O deparar-se vem para 

deslocar o sujeito de um lugar de controle. Algo vem de encontro a “um mundo semanticamente 

normal”. (PÊCHEUX, 2006[1983].p.34). Diríamos mais: algo da ordem de um incontornável, 
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que irá se interpor no caminho de um mundo semanticamente… pois, para além de não ter 

compromisso com o normal, a normatização, também não terá com o sentido. Muitos pontos 

ainda permanecem por dizer, pois o real é indizível, intangível, informulável. A pedra é 

tangível, ainda que produza na poesia um caráter de indizível, de não-apreensível. A selfie é 

produzida, planejada, diríamos tirada voluntariamente. Há, pois, um campo discursivo que 

precisa ser compreendido no que tange ao funcionamento do sujeito (voluntário assujeitado) na 

contemporaneidade.  

 Na poesia não é possível apreender como essa pedra de meio de caminho é significada 

na economia do sujeito. É possível apenas perceber que ela adquire estatuto de acontecimento, 

de corte. Ainda que não haja palavras para significar como e porque ela foi elevada, dentre as 

demais, a essa posição, algo se produziu ali, algo da ordem de um movimento. O sujeito 

precisou, foi impelido a se mover. Ele foi obrigado. A pedra o impeliu. Não foi uma opção do 

sujeito. O caminhar nunca mais seria o mesmo. Pêcheux (2006[1982]) afirma que há real, 

pontos de impossível, determinando aquilo que não pode não ser assim. Algo no caminho do 

sujeito se eleva a essa categoria do inesperado e do inevitável. O real; a pedra. E a selfie?  

 O dar-se conta do imprevisto, do inesperado que arrombou a porta da morada segura do 

sujeito, só se mostra possível em momento posterior. A fenda já estava ali, posta, no sujeito, 

apesar e a despeito dele. A forma verbal “tinha” aponta para esse dar-se conta que ocorre no 

só-depois. Passado, presente na memória. Historicidade. Uma historicidade para além daquela 

dos sentidos. Historicidade de uma outra ordem, que não dá conta de dizer que pedra é essa que 

faz tropeçar o sujeito.  

 O acontecimento se dá no meio do caminho. Seja ele apreensível ou não. O encontro de 

uma atualidade e uma memória, portanto, é afetado, pelo menos em certas circunstâncias, por 

uma independência do objeto face a qualquer discurso feito a seu respeito. Tal afirmação nos 

impele a retomar uma discussão já traçada anteriormente: o funcionamento de ordens distintas 

da ideologia e daquilo que vem constituir furo.  

 “Pelo menos em certas circunstâncias”, diz o autor, o objeto do discurso se torna 

independente do que se diz sobre ele. Diríamos, arredio, indomável. Esse ponto de impossível 

Pêcheux (2006[1983]) chama real: o impossível… que seja de outro modo. Ainda que não seja 

possível apreender a significação do que vem a ser esse ‘modo’ ou o ‘assim’ da formulação: 

“aquilo que não pode não ser ‘assim’”. Assim, impossível, modo, real, aquilo, pedra. Cabe ao 

sujeito se mover nesse (entre)meio, nesse lugar do qual fogem as palavras. Dentre as 

generalizações que nada dizem e as especificações que de nada adiantam, o sujeito permanece 

sem resposta. Lugar para o qual não se convida o sentido. 
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 O meio, o entre, espaço convocado pelo campo discursivo no qual se dá a enunciação 

humorística. Lugar do acontecimento discursivo. Nem antes, nem depois, o agora. O instante 

no qual algo se dá. Algo que quebra o ritmo compassado e costumeiro do movimento do sujeito. 

O furo, no meio; o equívoco, que faz meio. Não mais o caminho, inteiro, trata-se do meio. Não 

mais o sujeito, inteiro, divisão, corte. A pedra que faz divisão, que aponta o corte, no meio, 

parece também exercer suas consequências no sujeito. Sem sentido, pedra. Apenas bordeada, 

contornada pelas mancas palavras, que não podem sustentar um dizer que lhe confira existência 

para além disto: pedra.  

 A memória, como já dito e significado alhures, vem funcionar enquanto caminho prévio, 

no qual o sujeito é lançado a sua própria sorte19. Caminho que não lhe pede permissão, que não 

lhe oferece explicações. Na memória algo está sempre-já posto sobre o objeto do discurso, sobre 

o sujeito; no acontecimento, há independência do objeto face a qualquer discurso feito a seu 

respeito. Possibilidades… postas pelo real. Lugar que se interpõe. O meio.  

 O deparar-se com o real está posto no sujeito, não na memória. A memória lhe oferece 

o pano de fundo, a conjuntura. O movimento do sujeito é que permite que algo se desloque. O 

equívoco, a possibilidade de deslizamento se mostra no campo do sujeito. Apesar de o caminho 

ser-lhe prévio e, em certas circunstâncias, pré-dito, algo sempre poderá escapar.  

 A posição-sujeito na paródia se encarrega de oferecer traços de um sujeito que se 

movimenta, caminha, que tira uma selfie. Permite que se observe um instante, um momento, 

um flash no caminhar do sujeito, que continua. Possibilita a observação e compreensão dos 

rastros discursivos que apontam formas de existência constituídas a partir da presentificação do 

celular nas relações sociais.  

 É bom salientar que esse caminhar, necessariamente, carrega traços de universalidade, 

isto é, os sentidos dominantes e circulantes em uma dada conjuntura, e de singularidade, que 

correspondem ao modo como o sujeito vai se inscrever nesses sentidos. Os traços de 

universalidade são conferidos pela memória do dizer, através da qual sujeito, práticas e coisas 

no mundo são significados. São os sentidos possíveis em um dado período sócio-histórico. Os 

de singularidade - difíceis de serem apreendidos, mas fundamento mesmo de toda diferença, 

pois ao sujeito cabe reconhecer-se, para nos valermos das palavras althusserianas, ou não em 

dados sentidos - se manifestam caso a caso. Isto é, não está pré-definido onde o sujeito fará 

gancho.  

                                                
19 Retomaremos esse ponto no momento em que nos debruçarmos sob o movimento de interpelação/identificação.  
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 Apesar de serem ofertados à observação no caso a caso, são esses traços, a nosso ver, o 

fundamento, a possibilidade mesma de todo movimento que confere corpo a noções como 

formações discursivas, formações ideológicas, efeito metafórico, etc. O sujeito se identifica, 

toma posição. Por isso há movimento nos sentidos, dos sujeitos. Diríamos: são os sujeitos que 

se movimentam no campo dos sentidos, sempre afetados pelo campo do não-sentido. Ainda que 

esse mover-se se dê como resultado de outro movimento, interno e singular.  

 Apesar de haver dizeres e sentidos antes de um sujeito, ele, o sujeito, irá fazer gancho 

em um dado dizer e não em outro. Desse modo, é possível mais uma vez retomar que o sujeito 

não é totalmente determinado pelo campo ideológico. Campo esse que confere uma certa coesão 

para os sentidos postos no cotidiano, não excluída desse funcionamento a contradição, vale 

ressaltar. Há algo de singular, de radical, que confere ao sujeito uma divisão a qual ele mesmo 

desconhece (esquecimentos 1 e 220), mas que produz efeitos. A noção de sujeito, desse modo, 

torna-se fundamental para as considerações tecidas no que tange à memória, ao acontecimento 

e muitos outros conceitos da Análise do Discurso. É ela o fio condutor de toda discussão 

proposta aqui.  

 Na paródia de Drummond de Android um deslocamento é produzido. Deslocamento 

que, pela discursivização das formas de existência de nosso tempo sócio-histórico, nos permite 

postular que os rituais cotidianos na contemporaneidade, constitutídos de práticas diversas que 

darão suas bordas, podem estar sendo significados a partir de um funcionamento de conexão, 

pautado nos objetos de sua prática. Em vez de ‘pedra’, ‘selfie’. Em vez de ‘tinha’, ‘tiro’. Uma 

materialização na língua de modos de estar sujeito, modos estes imbricados ao funcionamento 

da conexão.  

 Propusemos uma leitura discursiva desta poesia satírica, desta piadinha, tomando por 

base a conjuntura contemporânea. Nessa leitura intentamos pensar no mecanismo de 

interpelação/identificação vigente em nosso tempo sócio-histórico, nas formas de convocação 

ideológica que se apresentam no cotidiano.  

 É notório, para nós, que o termo selfie vem denominar um movimento, uma prática, do 

sujeito na contemporaneidade. O que de fato queremos abordar aqui reside no que sustenta, 

sócio-historicamente, a possibilidade da selfie. É preciso que haja celular e, é claro, um sujeito. 

A conexão também existe nessa relação, pois as selfies não são tiradas para comporem álbuns 

de família a serem guardados nas gavetas, mas sim para serem postadas, para ganharem 

visibilidade.  

                                                
20 Já trabalhados anteriormente neste mesmo capítulo.  
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 Note-se que a selfie, apesar de figurar em lugar semelhante ao do acontecimento 

indizível em  Drummond de Andrade, vem funcionar no campo das práticas do sujeito. O sujeito 

se depara como a pedra. Com a selfie é diferente: ele a produz. O primeiro movimento, tropeço. 

O segundo,  prática histórico-social. A pedra, inesperada. A selfie, planejada, pensada, pré-

construída. Pedra, inapreensível. Selfie, legendada, significada. Pedra, incontornável. Selfie, 

contornada com todos os efeitos que os aplicativos editores de fotos podem proporcionar. 

Notadamente, são movimentos distintos aqui.  

 O sujeito da selfie se coloca como autor e objeto de sua prática, de seu movimento. Tiro 

uma selfie no meio do caminho. O dito, que materializa uma relação ideológica tomada como 

cotidiana na contemporaneidade, traz consigo dimensões que precisam ser abordadas. A 

primeira delas é entender ‘tiro’ como bater uma fotografia, fotografar. Iniciamos tomando esse 

termo, ‘tiro’, como movimento de apreensão de si através de um auto-retrato.  

 Nesse movimento não é possível deixar de considerar que um ideal de sujeito é 

reclamado ali. A selfie precisa ser a melhor (Para quem? Em que circunstâncias? Como se medir 

essa avaliação?). Ela precisa mostrar as qualidades e esconder os defeitos do sujeito. Está posto, 

assim, um jogo entre o visível e o não visível. O que pode e deve estar visível orienta, de algum 

modo, essa prática denominada selfie. E o que não pode nem deve estar? Que funcionamento 

seria capaz de definir tais parâmetros? 

 O sujeito se inscreve num jogo que se joga solitariamente e, ao mesmo tempo, 

coletivamente. A selfie põe em movimento não só o sujeito, como também os sentidos, outros 

sujeitos, imaginários, o funcionamento da conexão, em sua capacidade de convocar sujeito, 

ideais de beleza, relações, status sociais, etc. É um jogo complexo. Não poderíamos, jamais, 

cair na ilusão de que nesse jogo teríamos apenas um jogador: o que tira a selfie. A selfie não é 

tirada sozinha. Ela funciona e convoca muitos outros a sua realização. É um movimento que se 

dá, para além da relação sujeito-celular.  

Na selfie, o celular não figura como substituto da máquina fotográfica. A máquina 

fotográfica não permite postagem de fotos a qualquer tempo, em qualquer lugar, não permite 

legendagem, não permite curtidas, visibilidade (visualizações). Sujeito e celular, ambos se 

fundamentam num jogo de imagens projetadas e tidas como adequadas em uma dada 

conjuntura. Imagens que dizem respeito aos ideiais de sujeito circulantes em nosso tempo sócio-

histórico, ao menos no que tange a um funcionamento dominante.  

 Jogo imaginário, pois o que está posto no cerne da questão se dá entre a imagem ideal 

que se espera produzir, a selfie, pensada no campo do sujeito, e um dado ideal de imagem em 

vigor em nossa conjuntura, forma de relação social.  Parece um pouco mais do que a imagem 
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que o outro tem sobre a imagem que o sujeito tem de si - formações imaginárias em Pêcheux 

(1997[1975]). Há aí um ideal de imagem posto em circulação, que se realiza na conexão, 

materializando outros discursos em torno dos quais giram a questão das imagens de si.   

 A selfie também convoca outro movimento, o do postar. Em última instância, o do 

mostrar-se, do oferecer-se a olhares, clicks, visualizações, comentários de toda sorte. Em alguns 

casos, o de oferecer-se como objeto ao(s) outro(s). Veremos esse ponto, de maneira muito 

singular, nos movimentos de análise dos vídeos.  

 Convocados, portanto, a esse movimento do sujeito estão: a memória do dizer, muitos 

outros, os ideias de sujeito produzidos e em vigor na conjuntura atual, um funcionamento 

mercadológico e o furo. O furo, aliás, não é convocado, ele se apresenta apesar do sujeito. Isso 

porque algo pode falhar nesse jogo posto em movimento no momento da selfie.  

 Dissemos que a selfie evoca um funcionamento outro, o da conexão. As selfies não são 

auto-retratos, conforme dissemos, destinados a serem guardados em gavetas empoeiradas para 

serem mostrados, eventualmente, às visitas quando de uma confraternização. É preciso perceber 

que a memória social de auto-retrato não se aplica as selfies. As gavetas mudaram. O 

movimento de mostrar-se mudou. Os lugares do mostrar-se mudaram. Por conta disso, o sujeito 

pode estar sendo significado de maneira outra também.   

 É preciso que todas essas colocações sejam colocadas em suspenso. É preciso pensar 

nas consequências que a imagem (real) do sujeito - os efeitos da selfie - produzirá quando 

lançada em rede. Pensar a rede como um dos lugares do mostrar-se na contemporaneidade 

corresponderia a ter de lidar com o imprevisível e, também, com o hiper-visível.  Ao cair na 

rede, aquilo que parecia estar no controle do sujeito, pois ele tirou a selfie, ele postou na(s) 

sua(s) rede(s) social(s), cai num campo de real. Isso porque, toda e qualquer significação dada 

a priori, seja ela posta em legendas ou comentários, ou ainda em likes, curtidas, poderá ser 

furada pelo acaso, pelo corte, pelas interpretações sem margem, para dar corpo a formulação 

pêcheutiana.  

 O tirar a selfie no meio do caminho, gesto corriqueiro de um dado funcionamento 

subjetivo na contemporaneidade, prática do sujeito, tem mais sujeitos e desdobramentos do que 

se poderia contar. Seria possível afirmar que o mostrar sempre carregará algo de real? É possível 

pensar nessa possibilidade e percorrer nosso caminho. Na medida em que as pedras se 

interpuserem, ou as selfies, buscaremos respostas plausíveis.  

 Por outro lado, pensemos, agora, no tirar a selfie como retirar. Possibilidade que nos 

oferece o termo ‘tiro’. No meio do caminho tiro uma selfie. Algo, no momento mesmo de 

tomar-se como objeto, é retirado do sujeito? Algo ali passa a não ser mais dele? O sujeito, ele 
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mesmo, arrancaria de si um flash, um take de sua existência, que seria oferecido a outrem. Que 

nome daríamos a esse movimento: compartilhamento?   

A selfie existe para ser vista e comentada, ser compreendida. Contudo, o não-sentido 

precisa ser barrado de alguma maneira. A selfie busca comentários, apresenta legendas, faz 

links, se mostra em rede, se agarra alhures, é compartilhada, recebe likes. Mas parece que o 

sujeito só gosta, só dá o like, para aquilo que compreende (diríamos: com o que se identifica?). 

Se o sentido foge, ou se mostra incerto, manco, capenga, algo vai mal com as selfies, e também 

com os sujeitos.  

 Tensão entre sujeitos, “sujeito individual e […] sujeito coletivo” (HENRY, 1992[1985]. 

p.17), conjugados em um mesmo movimento, o da selfie.  Uma nova instância de interpelação 

poderia ser pensada? Tudo se passa como se novas formas de identificação estivessem postas 

para o sujeito na contemporaneidade, novas formas (possibilidades) de estar sujeito.   

 O meio do caminho agora é lugar das selfies. Mas do que estamos falando afinal? 

Respondamos a partir das formulações de Drummond de Andrade. O começo e o fim do 

caminho não são postos em cena na formulação do autor. O que é posto em questão, e tomado 

como acontecimento a ser lembrado, se apresenta no meio. O autor traduz tal coisa a ser 

lembrada como um acontecimento, que se tornou digno do “nunca me esquecerei”. Meio do 

caminho, pedra, acontecimento, lembrar/esquecer: que elementos são estes? Como significá-

los na história do sujeito? Drummond de Andrade os localiza na lembrança. Uma lembrança 

que põe em tensão um lembrado e um esquecido.  

 Que esquecimentos se realizariam no momento mesmo da selfie? O que fica apagado 

para o sujeito nesse movimento? A selfie parece nos oferecer uma possibilidade de pensar nas 

formas de existência a que esse funcionamento remeteria na contemporaneidade. Formas de 

existência voltadas para si, para um funcionamento de conexão pautado numa hiper-visibilidade 

que põe o sujeito como uma espécie de produto (?). 

 Por outro lado, nos questionamos quais seriam os lugares dos mecanismos de 

resistência. Se a contradição é constitutiva - dos processos discursivos, das relações entre 

sujeitos da/na história - onde, no social, se abriria espaço para a falha? Onde as brechas de um 

dizer coletivo, homogêneo, deixam entrever que há outros sentidos possíveis, outras filiações, 

oferecendo lugar ao diferente? 

 Benjamim (1985[1933]) nos oferece um ponto equilibrado para pensar nossa questão: 

seria “uma existência que se basta a si mesma, em cada episódio, do modo mais simples e 

cômodo”? (BENJAMIN, 1985[1933], p. 119, grifo nosso). É possível afirmar que a 

potencialização que os dispositivos de conexão engendram demonstraria as formas de 
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existência dominantes na contemporaneidade. As selfies, as postagens, os takes de pequenos 

episódios cotidianos, parecem constituir a significação da nossa existência. Na medida em que 

tal funcionamento se tornou dominante, torna-se imperioso pensar seus efeitos, suas 

implicações para as relações humanas e suas consequências na significação dos rituais 

cotidianos. 

 Tudo se passa na contemporaneidade como se cada episódio tivesse seu valor na 

atualidade não na ordem do narrar, mas na do mostrar. Será possível verificar tal funcionamento 

no momento das análises. Cada episódio adquiriria, assim, seu valor enquanto imagem e não 

enquanto narrativa, estória. A existência não seria mais vista em seu curso natural, tendo como 

fim a morte, mas sim em takes, em tomadas curtas e fugazes, desprovidas de questionamentos 

e alheias ao modo de funcionamento que legitimam, nas quais só haveria lugar para a 

visibilidade.  

 Resumiríamos a existência do sujeito a mídias de cinco ou seis minutos? Ou ao viral de 

menos de um minuto, que toma proporções tão espantosas e velozes quanto o seu 

desaparecimento? O demorar-se, o ater-se, o dedicar-se, o gastar do tempo, não se constituiriam 

mais opções nesse modelo de mundo tecnológico, que se propõe sempre a vencer o tempo, a 

produzir sempre o processador mais rápido? Vale ressaltar que não significa dizer que o sujeito 

não gasta tempo com o que lhe é apresentado pela conexão. O que estamos apontando é que, 

apesar de muito tempo ser despendido para esse campo, ele não se constitui de um ater-se, mas 

de um flutuar. Talvez  a noção  envolta no termo ‘navegar’ não seja inadequada para o que 

buscamos apontar. Não se tem um porto, no qual o sujeito estabeleça sua morada. O navegar - 

o transitar, o zapear, a sequenciação dos clicks - parece significar não mais um lugar de 

passagem, mas de estada permanente.  

 Esse funcionamento parece pôr o sujeito num lugar de constante movimento. Eis a 

contradição. Gastar tempo pode não significar ater-se. É preciso ressaltar que tal ponto não 

constitui um só pode ser assim. Com efeito, a conexão oferece lugar ao ater-se, ao dedicar-se, 

a pesquisa. Contudo, não se pode apagar o funcionamento das redes sociais que priorizam as 

pequenas postagens, os vídeos curtos, pois um certo sujeito não se ancora, navega, passa, clica, 

compartilha, deleta e se vai em seu caminho.  

  Se, em muitas ocasiões, o mostrar tem se sobreposto ao narrar, qual seria, então, o valor 

da palavra se tudo se resumisse a imagens de si, postagens e comentários cada vez mais curtos, 

fugazes? A narrativa parece dar lugar a um modo escopofílico de tomar o mundo. As análises 

demonstrarão as consequências desse funcionamento, efeitos de sentidos que produzem um 
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sujeito-produto, que funciona por meio de uma imagem-sujeito. Imagem a ser vista, desejada, 

compartilhada, consumida. 

 É preciso, nessa perspectiva, pensar o celular como um produto do mercado e, portanto, 

de um funcionamento ideológico que fundamenta as práticas de um liberalismo econômico que 

se expande a cada dia e estende seu domínio através de seus dispositivos, de modo a ampliar, 

sempre, seu alcance e tocar zonas, camadas, antes intocadas. Tudo se passa como se o sujeito, 

enquanto imagem, também fosse consumido.  

 O celular, para nós um dispositivo intimamente ligado às formas de existência na 

contemporaneidade, precisa ser melhor compreendido. Qual é o nosso objetivo ao dizer 

dispositivos de conexão? Queremos com isso apontar já um caráter ideológico da significação 

do celular em nossa conjuntura, destacar um efeito de sentido que é produzido em nosso tempo 

sócio-histórico. Isso implica concebê-lo na gama dos “objetos ideológicos [que] são sempre 

fornecidos ao mesmo tempo em que a ‘maneira de se servir deles’- seu ‘sentido’, isto é, sua 

orientação…”. (PÊCHEUX, 1997[1975], p.146, grifo nosso). 

 Tomamos o celular, portanto, em uma perspectiva histórica. História não como 

cronologia, sucessão de fatos que não poderiam ser outros. Antes, compreendida como um 

“fazer sentido, mesmo que possamos divergir sobre esse sentido em cada caso”. (HENRY, 

1984, p. 47, grifo nosso). Se o tomamos nessa perspectiva, é possível pensá-lo como 

possibilitador de novas formas de interpelação. Isto é, um objeto ideológico que, tendo em vista 

as maneiras de servir dele que a conjuntura atual apresenta, oferece ao sujeito um horizonte de 

“novas escolhas”, através das quais novas posições-sujeitos podem ser assumidas.  

 Os sentidos, historicamente constituídos, são então produzidos nas relações 

estabelecidas pelas práticas nas quais figuram os objetos, tendo em vista às condições de 

produção. Elas, as condições de produção, deixam entrever a maneira de utilização desses 

objetos pelos sujeitos, proposta, sempre, por direcionamento já dado, e quase nunca 

questionado. Há redes de sentidos nas quais esses objetos figuram, através das quais o sujeito, 

tomado pela ilusão do sentido uno e pela ilusão da escolha, se inscreve e se significa, toma 

posição, se identifica. 

 Eis aí um campo em que trabalharemos a problematização das condições de produção 

dos sentidos para o uso celular. O que justifica nossa escolha por trabalharmos com o humor. 

O humor, além de colocar em xeque o sentido uno, também põe em suspenso o movimento da 

tomada de posição, uma vez que instaura um desequilíbrio entre posições. Ele dá a ver uma 

instância, um não-significável, que desloca a certeza do sujeito em se posicionar. Um não-

significável que dá a ver que poderia ser de outro modo. Desse modo, há um abalo nas bases 
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que asseguram o efeito de evidência, pondo o sujeito num lugar instável, no entremeio, no limiar 

do espaço entre campos de sentidos.  

 Desse modo, na perspectiva na qual tomamos o humor, é possível afirmar que ele não 

produz discurso sobre o celular especificamente, mas sobre o sujeito e suas práticas, nas quais 

figuram o celular. Há um movimento imbricado. No entanto, o foco desse movimento é posto 

no sujeito, em meio às práticas possíveis na contemporaneidade. O que realmente está em jogo 

no humor, do modo como o trabalhamos aqui, são as formas de existência na 

contemporaneidade, as quais apresentam modos de inscrição dos objetos que determinam os 

campos de significação para o sujeito.  

 Podemos trazer a nossa reflexão uma formulação de Pêcheux (1966), quando assinava 

seus textos como Tomas Herbert, através da qual podemos tocar na questão do Mercado, 

questão que nos é cara e se constitui pano de fundo de todo o questionamento encontrado nesta 

pesquisa, uma vez que, de muitas formas, produz afetações nas formas de existência, guiando, 

até mesmo, a noção de experiência. Afirma o autor: “A demanda social existe e funciona: os 

produtos […] que ela exige circulam e são consumidos desde sempre segundo as regras 

próprias de cada prática social determinada”. (HERBERT, 1966, p.35, grifo nosso). 

Herbert-Pêcheux (1966) estabelece uma relação de circularidade de funcionamento, pois põe 

em contiguidade demanda, produção, circulação, consumo e modo de utilização dos 

objetos. Assim, a produção dos objetos, que em 1975 ele nomeia de ideológicos, o que não se 

constitui em uma pequena digressão, mas significa, está sempre na mesma via de sua utilização, 

dos modos de se servir deles, sempre segundo as regras próprias de cada prática social 

determinada, para nos valermos das palavras do mestre francês. 

 O que nos faz notar uma certa circularidade nesse movimento dos produtos, digamos, 

dos objetos. O celular, desse modo, sua produção, os “modos de se servir” dele na atualidade, 

os lugares que ele alcança, os recursos depositados, em nome de uma portabilidade e uma 

mobilidade - do sujeito sobretudo - não são, de modo algum, desprendidos de um 

direcionamento, de um certo sentido, de uma orientação, dada sempre-já por uma prática que 

justifica a sua presença. 

 A demanda para o celular, dessa forma, não é criada pelo modo de produção capitalista, 

entendido como desprendido das relações sociais, da história por assim dizer, para no só-depois 

serem, os objetos, postos em circulação e utilizados. Ela - a demanda -, segundo Herbert-

Pêcheux (1966), "emana das relações sociais  [e] determina de uma só vez, não somente a 

produção do objeto, mas também a maneira pela qual ele será consumido.” (HERBERT-

PÊCHEUX, 1966, p.35) 
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 O pensamento de De Certau (2014[1980]) também aponta a mesma direção, a de que 

há uma maneira de empregar os produtos. Eles não são desprendidos de um direcionamento, 

nem as práticas nas quais se inscrevem são oriundas da graça do céu. Afirma o autor:  
A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, barulhenta e 
espetacular, corresponde uma outra produção, qualificada de 'consumo': esta é 
astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua ubiquamente, silenciosa e 
quase invisível, pois não se faz notar com os produtos próprios, mas nas maneiras 
de empregar os produtos impostos por uma ordem econômica dominante.”(DE 
CERTAU, 2014[1980], p.39, grifo nosso) 

 

 Tal afirmação nos faz pôr em suspenso o efeito de evidência colocado na questão das 

práticas nas quais o celular figura, como se fosse obra do acaso. Se levamos em conta essa 

postulação teórica feita por Pêcheux em 1966, retomada por ele em 1975, dita de outra maneira, 

mas apontando a mesma direção, por De Certau em 1980, é preciso então tomar o celular de 

uma maneira distinta da oferecida pelo discurso do mercado. Isso corresponde a empreender 

uma busca na compreensão de que o consumo, esse fenômeno ideológico direcionador de 

práticas, não se faz notar com os produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos.  

E essa maneira de empregar os produtos, nas palavras de De Certau (2014[1990]), ou as 

maneiras de se servir deles, dos objetos, nas palavras de Pêcheux (1997[1985]), são sempre-já 

determinadas por um modus operandi de um sistema econômico chamado de liberalismo.  

 O que nos faz perceber que há uma evidência de sentido construída para o conceito 

consumo que apaga um funcionamento mais amplo, no qual se inscrevem sujeito, objetos e 

práticas. Queremos dizer com isso que, ainda que o termo ‘consumo’ seja resultado de reflexões 

sobre o modo de funcionamento de uma sociedade pautada no capitalismo liberal, há pontos de 

silêncio, há apagamentos. O consumo, segundo os autores citados, não está relacionado ao 

produto propriamente dito, nem ao que ele pode possibilitar em termos de sua utilização, mas 

há uma prática que produz espaços e modos específicos de sua apreensão em uma dada 

conjuntura. O que corresponde a dizer, em termos discursivos, que há um produção discursiva, 

sobre os objetos de consumo, que se apaga no ato mesmo da compra. Isso porque ela, a compra, 

é posta em prática sob a ilusão da necessidade.  

 É preciso estar advertido que o movimento parafrástico entre os temos ‘consumo’ e 

‘compras’ no imaginário social pode produzir o apagamento da polissemia. Dito de outro 

modo, o termo ‘consumo’ muitas vezes é tomado como equivalente, numa relação de 

sinonímia, como o termo ‘comprar’, infinitivo que perpetua não só práticas histórico-sociais, 

mas também o modus operandi de um sistema proclamado através do poder do dinheiro. É 

através dessa homogeneização entre os termos que se produz um imperativo em nossa 
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sociedade, o “é preciso comprar”. Basta entrar nos shoppings em datas mercadológicas para 

observar milhares de sujeitos tomados por este funcionamento, sob a ilusão da necessidade e 

autonomia, manifestas na ilusão da escolha. 

 Assim, o celular não pode ser visto, em nossa pesquisa, apenas como uma simples 

ferramenta, um objeto utilitário, que veio atender uma necessidade do (sujeito) sistema 

capitalista, de um modo de produção que visa sempre o mais. Ao mesmo tempo que se mostra 

como produto de um funcionamento do sistema objetivando o consumo - tomado neste trabalho 

para além do gesto de comprar; intricado nos movimentos do sujeito nos espaços citadinos e 

instaurador/legitimador de práticas - ele é fruto de uma demanda criada no social, de modo que 

sua produção e utilização está “sempre já” (HERBERT, 1966, p.35) determinada pelos modos 

como são significados os sujeitos e as práticas nas quais eles se inscrevem.   

 É nessa circularidade entre relações histórico-sociais, demanda, objeto, sujeito, 

objeto, relações histórico-sociais que buscamos compreender os efeitos de sentidos para 

sujeito e celular na contemporaneidade, observando, sobretudo, quais os lugares possíveis de 

inscrição do sujeito nesse movimento dos sentidos. Desse modo, será possível observar quais 

são os efeitos de sentidos produzidos para os rituais na contemporaneidade, afetados pelo 

funcionamento da conexão, ponto indissociável do funcionamento do celular na 

contemporaneidade. Afinal, “as relações sociais são relações de sentido” (ORLANDI, 2001, p. 

14) e nelas inscrevem-se as formas de existência legitimadas. 

 

2.4 Da presentificação dos objetos nas relações sociais: vicissitudes na configuração ritualística 

contemporânea  

  

 O que se pode depreender do funcionamento dos objetos no campo da vida social não 

deve ser estudado sem estabelecer uma relação com o sistema capitalista, do qual as práticas de 

apreensão dos objetos são tributárias. Baudrillard (2012[1968]) busca compreender, no âmbito 

do que nomeia de sociedade de consumo, como funciona um dado sistema dos objetos. Para 

tal, o autor empreende um estudo detalhado das relações que se estabelecem na vida social, 

tendo como foco as relações constitutivas, nessa sociedade de consumo, entre sujeito e objeto. 

Propomo-nos agora a efetuar uma leitura do pensamento do autor e produzir alguns 

deslocamentos tendo como objetivo situar nossa questão em meio a um funcionamento social 

maior: o sistema capitalista, especificado pelo autor através do funcionamento de uma 

sociedade de consumo. 
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 Optamos partir de uma afirmação nodal, da qual o autor vai tecer a teia de sua reflexão: 

“todo objeto transforma alguma coisa”. (BAUDRILLARD, 2012[1968], p. 10, grifo nosso). 

O autor se ocupa de pensar as formas de existência dos objetos por entender que “a civilização 

urbana vê sucederem-se, em ritmo acelerado, gerações de produtos, de aparelhos, de gadgets, 

frente aos quais o homem parece uma espécie particularmente estável”. (BAUDRILLARD, 

2012[1968], p. 09). O autor se inscreve na crítica dessa aparente estabilidade do humano diante 

dessa crescente proliferação. Afirma o autor: “os objetos cotidianos […] proliferam,  as 

necessidades se multiplicam, a produção lhes acelera o nascimento e a morte, falta vocabulário 

para designá-los”. (ibidem, p. 10).  

 Vale notar que Baudrillard (2012[1968]), na década de 60, já apontava que o surgimento 

dos objetos cotidianos era mais veloz que uma produção discusiva que pudesse denominá-los. 

Tal afirmação faz parecer que o resultado do automatísmo da produção liberalista extrapola a 

capacidade do humano de refletir sobre o que se passa em seu tempo, de lhe ser contemporâneo, 

segundo a definição que Agambem (2009) propõe para esse termo. Tudo se passa como se a 

produção dos objetos de consumo fosse mais rápida que a produção dos discursos sobre esses 

mesmos objetos? O que corresponderia a sermos tomados por um campo de sentido dominante. 

Talvez aquele produzido pelo próprio sistema de consumo que, conforme visto anteriormente, 

insiste em colocar os objetos de sua produção em um patamar de necessidade humana, sem os 

quais não seria possível viver.  

 Falta vocabulário para designá-los. Faltaria também oferecer visibilidade a campos de 

sentidos que se formam nas práticas discursivas cotidianas e tendem a ser apagados pelo 

funcionamento do discurso dominante. Práticas essas que se põem a serviço dos sentidos que 

são apagados por um dado funcionamento de gestão dos sentidos: o político. O humor funciona 

nesse campo discusivo de retomada e deslocamento. Um campo permeável aos múltiplos 

sentidos, não estanque. O humor, ao trabalhar com uma ressignificação dos objetos de seu 

discurso, põe em xeque a univocidade lógica pela qual se insiste em ligar significante e 

significado. Ao designar os objetos, em sua enunciação humorística, o humor os coloca em uma 

posição de entremeio, aquela na qual ele se torna um objeto paradoxal. Isto é, não é possível 

tomá-lo por meio de um referente unívoco. A designação do humor tende a mexer com o 

designado. Dito de outro modo, o múltiplo é posto em cena no modo de designação do humor, 

deslocando sentidos. É uma forma de designar não designando, isto é, de deslocar os sentidos 

das designações estabilizadas.  

 Tal possibilidade nos faz pensar o homem, em sua existência, na imbricação com os 

objetos, apreendidos pelo discurso do humor. Baudrillard (2012[1968]) põe em pauta, em sua 
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reflexão, os modos de funcionamento (discusivo) que os objetos engendram em meio às 

práticas, tomadas enquanto práticas discursivas, isto é, produtoras de sentidos. A afirmação 

inicial do autor dá a ver o caminho que nos é proposto. A transformação referida no enunciado 

do autor aponta, em boa medida, esse caráter histórico da significação dos objetos, em suas 

formas de existência e funcionamento nas práticas histórico-sociais, as quais nos permitem 

pensar o sujeito nesse mesmo tempo histórico-social. Isso porque toda reflexão do autor 

caminha em busca de compreender a relação homem/objetos, as práticas, diríamos, os rituais 

cotidianos.  

  Segundo o autor,  
não se trata pois dos objetos definidos segundo sua função, ou segundo as classes 
em que se poderia subdividi-los para comodidade da análise, mas dos processos pelos 
quais as pessoas entram em relação com eles e da sistemática das condutas e das 
relações humanas que disse resulta. (BAUDRILLARD, 2012[1968], p. 11, grifo 
nosso)  

 

 O pensamento do autor vem ao encontro do que estamos propondo aqui: um estudo das 

formas de existência contemporâneas possibilitadas pela presença do celular nas relações 

cotidianas. A envergadura da análise do autor nos põe em contraste com formas de dizer dos 

objetos que, em certos casos, como veremos à frente, não dão a ver toda a amplitude de seus 

funcionamentos, bem como seus efeitos.  

 O interesse de Baudrillar (2012[1968]) é compreender como as pessoas, nas palavras 

dele, entram em relação com os objetos em suas condutas, isto é, nas práticas inerentes ao seu 

tempo sócio-histórico, para compreender o que disso resulta nas relações humanas. Em outras 

palavras, é sobre os efeitos de sentidos (históricos) dessa presença dos objetos nas relações 

humanas (relações sociais) do cotidiano que se trata o estudo em questão. O autor ainda afirma 

que “o objeto é investido, comercializado, personalizado, por onde chega ao uso e entra em um 

sistema cultural”. (BAUDRILLARD, 2012[1968], p. 15). Mais que cultural, diríamos 

ideológico. A investidura do objeto, as escolhas possíveis (já antes feitas e permitidas) de 

personalização, as formas de utilização pelas quais os objetos entram em uma dada formação 

social são, em sua constituição mais fundamental, efeito do funcionamento ideológico. 

Portanto, tratar-se-á dos modos de utilização dos objetos ideológicos e não dos objetos 

empíricos, pois estes não existem sem sua captura na história.  

 É preciso pontuar, com isso, que nossa abordagem está pautada num funcionamento não 

dissociável de uma praxis discursiva na qual os objetos adquirem seu lugar, seus sentidos 

possíveis. Segundo Baudrillar (2012[1968]), um sistema de objetos deve ser considerado “como 

resultante da interferência contínua de um sistema de práticas sobre um sistema de técnicas.” 
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(ibidem, p. 16). É nesse sistema de práticas, isto é, nessa configuração histórica das formas de 

existência em nosso tempo sócio-histórico, que um estudo sobre as implicações da presença 

material do celular no cotidiano pode estar localizada. O que configura uma necessidade 

histórica e social, uma vez que a vida contemporânea está cada dia mais conectada e repleta de 

objetos. É preciso estabelecer um modo de leitura crítica para compreender os efeitos dessa 

configuração. 

 Retornando a afirmação da qual partimos, se todo “objeto transforma alguma coisa” 

cabe a nós pensar em que lugar esse objeto deve ser colocado para que isso ocorra. De que 

objeto estamos falando, bem como a que coisa nos referimos? Ainda é possível questionar 

também o que entendemos por transformação, termo caro à Análise do Discurso, disciplina que 

busca compreender as “condições ideológicas da reprodução/transformação das relações de 

produção”. (PÊCHEUX, 1997, p.143). Não será preciso dizer que essas relações de produção 

afetam, ou ainda, constituem, as relações sociais. É disso que estamos tratando aqui: as 

condições ideológicas nas quais o objeto celular aparece, significa.  

 Pêcheux (1997[1975]) afirma, sobre as condições ideológicas da 

reprodução/transformação das relações de produção, que “essas condições contraditórias são 

constituídas, em um momento histórico dado, e para uma formação social dada, pelo conjunto 

complexo dos aparelhos ideológicos de Estado que essa formação social comporta”.  

(PÊCHEUX, 1997[1975]), p. 145). É preciso ainda dizer que os aparelhos ideológicos de estado 

não são a expressão de dominação da ideologia dominante, mas sim “seu lugar e meio de 

realização”. (idem). Desse modo, não se pode excluir desse funcionamento as ideologias que o 

autor chama de dominadas. O fato que merece destaque aqui reside em compreender que “seria 

absurdo pensar que, numa conjuntura dada, todos os aparelhos ideológicos de Estado 

contribuem de maneira igual para a reprodução das relações de produção e para sua 

transformação”. (idem, itálico do autor). Fica bem marcada assim a desigualdade dessas 

relações de produção, que vai marcar o estado da luta de classes na formação social considerada.  

 Por um lado, é possível tomar afirmação do autor como verdadeira, ainda que 

parcialmente e sob certas condições. Se tomarmos o termo objeto enquanto um objeto 

significado, ou seja, já capturado no funcionamento ideológico, poderíamos supor, talvez, que 

ele possa transformar alguma coisa. Vale ressaltar que o termo ‘coisa’ (trabalhado 

anteriormente na perspectiva da Psicanálise, a coisa freudiana) será aqui objeto de estudo no 

campo do social, no campo do sentido. Desse modo, é possível pluralizá-lo para entendermos 

que, neste item, tratamos dos objetos da experiência coletiva contemporânea. Antes tratamos 

dos objetos no domínio da coisa, isto é, dos objetos tomados no campo do não-sentido. Agora, 
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colocamos as coisas, os objetos, no campo do ideológico para compreender seus modos de 

apreensão na contemporaneidade. É o ponto específico que buscamos compreender. Isto é, 

compreender quais formas de existência o funcionamento contemporâneo desses objetos 

aponta. Vale lembrar que a leitura proposta pela Análise do Discurso, ainda que atravessada 

por uma teoria da subjetividade de natureza psicanalítica, sempre esteve ligada à “problemática 

das leitura ideológica”. (PÊCHEUX, 2011[1981], p. 276) 

 Sobre a característica que todo objeto teria de transformar ou não alguma coisa, alguma 

realidade, formas de existência, será preciso tecer algumas considerações. Se os objetos fossem 

dotados de um certo poder, controle de significações, direcionamento de práticas, para que 

pudéssemos pensar que eles, enquanto objetos, transformariam algo, tornar-se-ia necessário 

entender em que lugar eles devem ser colocados. Isto é, em que medida, ao invés de transformar 

algo, os objetos não são, de algum modo, resultado de transformações sócio-históricas? Já nos 

debruçamos sobre tal pensamento quando tecemos reflexões sobre o processo histórico 

denominado tecnologia.  

 Para vislumbrar um resposta possível torna-se necessário compreender as condições de 

produção das relações sociais na contemporaneidade e o que, somente nessa conjuntura, se 

torna possível observar. Henry (1992[1985]) afirma que  
só nas condições materiais de existência determinadas pela dominância das 
relações de produção especificamente capitalistas que os conhecimentos que 
impõem a necessidade do conceito ‘luta de classes’ representam conhecimentos 
necessários prática e concretamente para a classe dominada, única suscetível de 
usá-los numa transformação prática no antagonismo de classes e na transformação das 
condições materiais de existência das massas. (HENRY, 1992[1985], p. 134) 

 

 É possível notar, a partir do autor, que a formação (necessidade de formulação) do 

conceito guarda uma relação fundamental com as condições sócio-históricas nas quais ele 

emerge e sem as quais não deve ser pensado.  Desse modo, a conjuntura na qual o conceito é 

formulado, de alguma maneira, produz uma agitação nas filiações de sentido, um movimento 

na memória do dizer, que, por conseguinte, produz uma necessidade teórica de formulação. O 

conceito, portanto, surge de uma necessidade histórica. Isto é, guarda uma relação com a 

história e, por surgir em uma conjuntura e não em outra, precisa ser tomado na relação 

imbricada entre: 

1 - condições materiais de existência, nas quais o conceito se apresenta como necessidade e 

sem as quais não deve ser pensado; as práticas ideológicas, que temos chamado de histórico-

sociais, de um dado tempo sócio-histórico, por assim dizer. 
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2 -  os sujeitos, sem os quais tal conjuntura não pode ser objeto de estudo, uma vez que, 

conforme já citamos, só há ideologia por e para sujeitos; 

3 - o discurso, lugar de materialização das formações ideológicas e discursivas, de sujeitos e 

práticas constituídos no/pelo tempo histórico em que se estabelecem essas mesmas práticas. 

Campo de apreensão dos jogos ritualísticos de uma época dada.  

 Os conhecimentos necessários surgem, portanto, do social, do campo no qual se 

estabelecem as relações entre sujeitos. A necessidade de estudar os objetos - dentre eles o 

celular - discursivamente surge de uma presença material desses objetos na vida dos sujeitos na 

contemporaneidade. Em outra conjuntura anterior tal procedimento teórico não faria sentido. 

As condições nas quais esse objeto se inscreve precisam ser postas em pauta se queremos dar 

conta de compreendê-lo nesta conjuntura. 

 É aceitável afirmar que os objetos ideológicos, já constituídas as bordas de suas 

significações possíveis em uma dada conjuntura, afetam sujeitos e práticas cotidianas, uma vez 

que se colocam num espaço de entremeio constitutivo das relações sociais e discursivas. Vale 

aqui fazer uma ressalva quanto às noções de objeto empírico, objeto ideológico e objeto de 

conhecimento. O objeto empírico, para nós, é uma dimensão do objeto apenas teórica, pois no 

momento mesmo em que uma coisa se torna objeto em uma dada conjuntura, ela já é tomada 

em redes de sentidos nas quais ficará notório seu caráter ideológico. Isto é, a inscrição de um 

objeto no seio social se dá pela inscrição dele nas práticas em que figura, nos modos de 

discursivização que uma dada conjuntura é capaz de produzir, bem como no lugar conferido a 

ele no campo dos rituais cotidianos. É preciso que se diga aqui que não estamos tratando do 

objeto em si, coisa física no mundo, mas de efeitos de sentidos afetados pela história, de 

discurso. A noção de objeto ideológico, dessa maneira, encerra ideologia, sujeito e prática 

histórico-social na qual se inscreve um dado objeto.  

 Já a noção de objeto de conhecimento corresponde às várias perspectivas metodológicas 

adotadas no método científico. Isto é, “não se trata do mesmo objeto visto de várias 

perspectivas, mas de uma multiplicidade de objetos diferentes.” (ORLANDI, 2006, p. 15). O 

celular, desse modo, tomado pelas ciências da informática será um dado objeto de 

conhecimento, aquele voltado para comunicação, e para todos os modos de comunicar que as 

formas de existência na atualidade põem em funcionamento. Para isso, ele precisa ser pensado 

como um conjugado de modos de comunicar, um pequeno objeto de possibilidades, de modo 

que cada pessoa possa se utilizar dele como se somente ele bastasse e não fosse preciso outro 

dispositivo. Ou ainda, que ele oferece ao sujeito uma conectividade com os outros aparelhos da 

mesma prática.  
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 Se o tomássemos no campo da eletrônica, debruçar-nos-íamos no campo dos circuitos 

eletrônicos, dos chips e processadores necessários para melhorar desempenho nisso ou naquilo. 

Já o objeto tomado pelas ciências humanas produziria outras significações. Verificar-se-ia que 

efeitos são produzidos nas relações humanas. A educação pensaria no ensino, nas formas de 

relação com o saber que tal presença pode produzir, etc. Fato é que “as diferentes perspectivas 

pelas quais se observa um fato (um objeto), ou acontecimento, dão origem a uma multidão de 

diferentes objetos de conhecimento, cada qual com suas características e propriedades. 

(ORLANDI, 2006, p. 15).  

 Se pensarmos nos objetos ideológicos é possível conceber que a produção de um objeto 

é também resultado das condições materiais de existência. As reflexões anteriores sobre a 

circularidade posta na relação de produção capitalista, dissimulada pela ilusão da demanda, 

tornam possível conceber que, antes, ou ao mesmo tempo que o objeto transforma algo, ele é, 

sempre-já, resultado de uma transformação. Transformação essa que figura como efeito sócio-

ideológico.  

 Nossa reflexão anterior, sobre a noção de tecnologia, fez-nos conceber que os objetos 

pelos quais se apresenta são, ao mesmo tempo, causas e consequências dessa relação do sujeito 

com suas condições de existência. A afirmação de Baudrilard (2012[1968]), portanto, de que 

“todo objeto transforma alguma coisa”, deve ser tomada com cautela. O que não a invalida. 

Com efeito, a presença de um dado objeto, tal como vimos no pensamento de Arendt 

(2014[1958]), pode produzir reordenamento de práticas e pensamentos.  

 Desse modo, a relação possibilitada pelo objeto produziria (re)significações, rupturas, 

sustentação de práticas histórico-sociais, as quais conferem as bordas dos modos de estar no 

mundo na contemporaneidade. Mas aí, já estaríamos encaminhando para outra via de 

pensamento, através da qual, a afirmação do autor, talvez deva ser tomada a partir de um 

deslocamento.  

 Se compreendermos os objetos em uma perspetiva discursiva, talvez seja possível 

afirmar  também que “todo objeto é transformado por alguma coisa”. Se tomássemos o termo 

‘coisa’ tal como trabalhado por Lacan (1998[1955]), seria possível dizer que essa coisa 

transforma todo objeto pelo efeito intempestivo e inesperado da presentificação do non-sens 

inconsciente, causa de rupturas nos sentidos e agitações nas filiações discursivas. Contudo, 

nossa proposta aqui é pensar o termo ‘coisa’ em outro domínio. 

 Levantemos duas possibilidades de relação nessa nova afirmação. Primeiro propomos 

tomar no lugar do termo ‘coisa’ um outro objeto qualquer, também, de igual modo, capturado 
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pela linguagem - em seu funcionamento ideológico. Tal procedimento implicaria dizer: “Todo 

objeto é transformado por algum (outro) objeto”.  

 Ora, um caminho razoável, uma vez que as relações estabelecidas entre objetos podem 

(des)estabilizar sentidos. O que seria modificado, é bom pontuar,  não seria o objeto empírico, 

mas o modo de apresentação deste no social, nas relações entre sujeitos, o objeto ideológico, 

portanto. Referimo-nos a efeitos de sentido, a uma instância discursivo-ideológica que dá a ver 

formas de existência nas quais sujeito e objeto estão inscritos. O que, de uma certa maneira, já 

produziria um deslocamento, um distanciamento do pensamento do autor, pelo qual seria o 

objeto um operador de transformação. 

 Como segundo ponto, efetuando mais um deslocamento da sentença de Baudrilard, 

propomos a substituição do termo ‘coisa’ pelo termo ‘sujeito’. Assim, diríamos: “todo objeto é 

transformado por algum sujeito”.  O que poderíamos tomar como aceitável, mas somente em 

certa medida. Seria mediano dizer que os objetos no mundo são tomados, significados por 

sujeitos em suas práticas, nos espaços histórico-sociais de sua existência, dos quais não se pode 

desvincular seu processo de significação. Isso porque nos dizeres dos sujeitos é que se 

configuram as (re)significações de tal ou qual objeto, bem como os modos de funcionamentos 

possíveis em uma dada conjuntura são postos em cena pela prática histórico-social. Desse 

modo, seria bastante razoável afirmar que esse funcionamento ocorra.  

 Tal procedimento não corresponde a colocar o sujeito no lugar de maquinista, apagando 

o funcionamento no qual ele não passa uma marionete viva, para utilizar os termos lacanianos, 

do inconsciente e da ideologia. Já nos esforçamos por afirmar que não se trata disso, de controle. 

Sabemos que pensar sobre um dado objeto no mundo, seus efeitos, as relações que 

possibilitaria, não se tornaria possível a não ser por um caminho que reconheça o paradoxo 

sobre o qual se possa erigir uma tomada de posição que considere que “os conceitos de 

inconsciente, de língua e de ideologia… (operam) sobre a noção de sujeito e também sobre a 

de linguagem.” (HENRY, 1992[1985], p.147).  

 Feitas as duas substituições anunciadas, entendemos que elas ainda não respondem ao 

deslocamento que nos é necessário neste trabalho. Sendo assim, propomos mais uma 

subtituição. Substituiremos ainda o termo ‘coisa’ pelo termo ‘linguagem’. Para retomarmos os 

deslocamentos, organiza-mo-los abaixo a partir da afirmação de Baudrilard:  

 

Baudrilard - “Todo objeto transforma alguma coisa” (Baudrilard, 2012[1968], p.10)  

1º deslocamento -  “Todo objeto é transformado por alguma coisa”;  

2º deslocamento - “Todo objeto é transformado por algum (outro) objeto”; 
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3º deslocamento - “Todo objeto é transformado por algum sujeito”; 

4º deslocamento - “Todo objeto é transformado pela linguagem” (em questão) 

 

 Tomamos este último deslocamento proposto para delimitarmos nosso entendimento. 

Queremos mais uma vez tocar na questão do sujeito para prosseguirmos nos passos propostos 

nessa etapa.  A afirmação ‘todo objeto é transformado pela linguagem’ vem adquirir seu 

sentido teórico na medida em que concebemos a linguagem como possibilidade de dar contorno 

(que sempre pode ser outro) aos objetos (e aos sujeitos, no mesmo movimento). Mas aqui, 

formulada dessa maneira, nossa afirmação parece dar conta apenas do funcionamento 

ideológico, pois o que está posto se organiza em torno do sentido. Este é mesmo o ponto em 

que queremos nos deter aqui, uma vez que o funcionamento inconsciente que opera com a noção 

de linguagem já tenha sido trabalhado por nós.  

 É importante ressaltar que tal funcionamento inconsciente não exclui - ainda que não se 

possa determinar o lugar onde o sujeito fará gancho ou ainda se fará, pensemos nas 

considerações sobre o autismo no campo psicanalítico - um dado direcionamento de sentidos 

operado por um efeito ideológico. Caso isso seja pensado no campo do social, vale ressaltar. Se 

tomarmos no campo específico do sujeito, no sentido psicanalítico, pouco importaria.  

 Parece-me que aqui se enuncia o aparente paradoxo colocado por Henry (1992[1985]). 

Se os conceitos de insconsciente e ideologia operam sobre a noção de sujeito e também sobre 

a de linguagem, (HENRY, 1992[1985], P. 147), é preciso ressalvar que no mesmo mo(vi)mento 

da captura subjetiva pela linguagem que opera a noção de inconsciente, está já posto um 

mo(vi)mento ideológico. Está posto um paradoxo do qual não se pode fugir e que deve ser 

levado em conta na concepção da captura dos objetos nesse fluxo de linguagem, uma vez que 

não se pode apartar desse movimento a noção de sujeito. 

 A linguagem, portanto, vem constituir o sujeito de uma maneira radical, nos termos de 

que está na raiz de sua constituição, operando em ordens distintas, mas ao que parece 

inseparáveis. Independentes se consideramos os efeitos de um campo sobre outro, mas de um 

certo modo congruentes se pensarmos que as duas operações se dão na e pela linguagem. Nela, 

na linguagem, o sujeito é efeito, apenas efeito, inconsciente e ideológico. O que determinará 

com qual efeito se trabalhará é o recorte teórico através do qual serão pensados os efeitos dessa 

captura. O que constitui caminhos radicalmente distintos. 

 Baudrillard (2012[1968]), no texto citado, não se ocupa desse movimento. Para o autor, 

importa compreender o funcionamento dos objetos no seio social, ou seja, como a presença 

deles, dada a ver nos modos de utilização vigentes em uma dada época, deixar ver as formas de 
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existência sócio-históricas que definem o arranjo estrutural de um dado estado de sociedade. 

No que tange ao projeto tecno(ideo)lógico, sobre o qual já tecemos reflexões anteriores, o autor 

afirma que há “um projeto humano, de um modus vivendi da era tecnológica.” 

(BAUDRILLARD, 2012[1968], p. 33). Esse modus operandi da era tecnológica se marcaria, 

em grande medida, pela existência de um “homem moderno, o cibernético, […] hipocondríaco 

cerebral, obcecado pela circulação absoluta das mensagens.” (BAUDRILLARD, 2012[1968], 

p. 35). 

 O autor procura estabelecer, em sua reflexão, os campos da vida humana nos quais é 

possível localizar um funcionamento dos objetos e compreende que, de uma maneira bem 

pontual, os objetos desse campo chamado tecnológico estavam ganhando terreno. Tal fato 

implica pensar as formas de existência que se marcam nos modos de apreensão desses mesmo 

objetos. Isto é, tal funcionamento torna necessário pensar na significação dos rituais cotidianos, 

como viemos pontuando ao longo de nosso trabalho. Trata-se de uma praxis que dá a ver o 

arranjo ritualístico de uma dada conjuntura.  

 Em nota, o autor afirma 
Este modelo de praxis aliás só aparece claramente a um alto nível tecnológico ou 
então ao nível de objetos cotidianos muito evoluídos: gravadores, carros, 
eletrodomésticos, onde a relação de domínio e de distribuição é indicada nos 
marcadores, painéis de bordo, botões de comando, etc. De resto a cotidianidade é 
ainda amplamente regida por uma praxis tradicional. (BAUDRILLARD, 
2012[1968], nota 10, p. 35, grifo nosso)  

 

 É possível notar que, em 1968, data da primeira publicação do texto do autor, o autor já 

falava em uma tal praxis tradicional e uma nova/outra praxis, a qual seria regida, em boa 

medida, por objetos do campo da nomeada tecnologia. Isto vem ao encontro do que estamos 

formulando em nosso trabalho: a cotidianidade, morada das práticas histórico-sociais nas quais 

os objetos e sujeitos figuram e funcionam, em seus (diversos) modos de discursivização, é um 

lugar a partir do qual é possível propor um estudo das formas de existência de uma dada época.  

 Baudrillard (2012[1968]) aponta que o campo privilegiado de observação da 

contradição inerente ao convívio de campos de sentidos distintos é o da cotidianidade. Isto é, a 

cotidianidade é regida por uma praxis que determina as formas de existência de um dado estado 

de sociedade, marcando o passamento ou não de um momento sócio-histórico a outro. Para o 

autor, à época da publicação de seu trabalho, a praxis que regia as relações sociais era a que se 

podia nomear de tradicional, segundo nomenclatura utilizada por ele. Em nosso tempo sócio-

histórico, cabe-nos indagar se já não vivemos uma cotidianidade pautada em botões de 

comando, painéis de controle, controle remotos, gravadores, carros dotados de conectividade, 
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celulares fazedores de muitas dessas funções, etc. Cabe também a indagação se isso não 

apontaria, tal como viemos postulando, uma nova/outra configuração ritualística ou, ao menos, 

ressignificações, movimento. Se a anterior, se pensarmos com o autor, foi nomeado por ele de 

tradicional, como nomearíamos a atual? Não buscamos reposta para tal pergunta, contentar-

nos-emos em compreender quais efeitos de sentidos são produzidos na contemporaneidade para 

a presença desse objeto, o celular.  

 Questão que levanta a problemática do movimento ideológico de interpelação em nosso 

tempo sócio-histórico. Como ele ocorre e como isso se mostra nos rituais cotidianos? Torna-se  

necessário retomarmos, para darmos mais substância à reflexão sobre o movimento de 

interpelação e identificação na contemporaneidade, algumas questões referentes ao sujeito em 

sua constituição inconsciente e ideológica.  

 

2.5 Sobre o movimento de interpelação/identificação  

  

 Compreender o movimento que faz o sujeito tomar uma ou outra posição não implica  

determinarmos as causas desse movimento. Isto é, não buscamos a razão inconsciente desta ou 

daquela tomada de posição. Tal escuta não se constitui tarefa da Análise do Discurso. O que 

desejamos aqui é não cairmos no idealismo da escolha, pela qual o sujeito seria colocado como 

senhor de si.  Torna-se imperioso levantar um questionamento duplo. 

 Por um lado, temos o campo ideológico que oferece diversos modos de interpelação em 

uma dada conjuntura. Nele o sujeito é sempre-já capturado. Por outro, o sujeito se movimenta, 

desliza, resiste. Há, desse modo, uma outra ordem que produz implicações no movimento da 

interpelação. Isto é, o sujeito se identifica. Vale ressaltar que, ainda que esse movimento seja 

de ordem inconsciente, aquele que garante ou não o enganchar-se, o sujeito irá se identificar 

sempre com sentidos já postos pelo ideológico. Desse modo, as duas ordens de funcionamento 

não são excludentes.   

 Pêcheux (1997) escreve um texto entitulado Só há causa daquilo que falha ou o inverno 

político francês: início de uma retificação. A começar pelo título, seria preciso compreender 

que algo insiste em falhar no e através do sujeito. Segundo Leite21, “na retificação, tratava-se 

de afirmar que o pensamento é inconsciente, aí incluído o pensamento teórico, inscrevendo no 

domínio dos conceitos a hiância que os corrompe.” (LEITE, 2003, p.04). Isto em razão “do 

sintoma de Pêcheux em incluir obsessivamente, no texto, chistes dirigidos ao leitor.” (idem). 

                                                
21  Texto cujo título é Só há casa daquilo que falha, disponível em: 
http://anaisdosead.com.br/1SEAD/Paineis/NinaVirginiaDeAraujoLeite.pdf 
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Toda discussão gira em torno do dar-se conta que fez o autor, no só-depois, escrever sobre a 

causa daquilo que já estava lá,  falhando – “incompreensível para mim”, afirma ele - produzindo 

efeitos em seu escrito: a questão do inconsciente.  

 Leite (2003) traça um caminho que não será retomado aqui. À autora coube se debruçar 

em compreender a questão da causa daquilo que falha. Afirma ela, depois de retomar o 

pensamento lacaniano:  
Se a causa pode então ser distinguida da lei, impõe-se concluir que há sempre algo 
de anti-conceitual, de indefinido no domínio da causa, um impossível de 
compreender pela razão. O inconsciente freudiano se situa no ponto em que entre a 
causa e o que ela afeta há sempre claudicação. E o gesto de Lacan será o de introduzir 
no domínio da causa a lei do significante, no lugar onde essa hiância se produz. Não 
é outra a direção apontada por Pêcheux. (LEITE, 2003, p. 07, grifo nosso) 

  

 O que nos importa pontuar na formulação da autora, especificamente, reside no fato de 

que há sempre claudicação, o que demonstra que há algo que bloqueia, que interfere no 

movimento de interpelação, não permitindo que ele siga o seu curso livremente. Esse claudicar 

não se entrega à compreensão, nem mesmo à compreensão permeada pela teoria. Se 

retomarmos um termo posto no título do texto de Pêcheux (1997), ‘retificação’, é possível 

perceber que retificação é, também, tornar reto, o que nos mostra que mesmo o pensamento 

teórico mais cauteloso cede diante dessa ordem que impõe a falha. 

 Das afetações do campo do não-sentido não se pode fugir. Se no campo do sentido, de 

domínio predominante da instância ideológica, são formuladas as teorias, seria prudente dizer 

que, mesmo no movimento de sua formulação, algo aí pode escapar. O sujeito, mesmo o sujeito-

analista, o sujeito-teórico, poderá ainda dizer que há algo que sempre será incompreensível. Isto 

porque a noção de sujeito não exclui a figura do analista. Ainda que permeado por um 

dispositivo teórico, ainda que em uma posição distanciada pelos dispositivos que salvaguardam 

os recortes de interpretação que dão a ver os movimentos do sentido, o sujeito manca, tropeça, 

claudica. A causa não se mostra, produz afetações. Haverá sempre um impossível de 

compreender. Algo que nunca habitará o campo do sentido. O isso que fez Pêcheux 

(1997[1975]) produzir uma retificação. 

 Seria possível, desse modo, afirmar que a Análise do Discurso trabalha com o campo 

do sentido? Sim, para nós é possível. Contudo, não seria plausível a afirmação de que isso 

concorreria para um desconsiderar do campo do não-sentido. Não seria possível afirmar 

também (e não queremos deixar, na medida do possível, o que estamos dizendo aqui livre a 

interpretações, ainda que saibamos não ser possível tal procedimento) que a Psicanálise se 

constitui como o campo do não-sentido. Para nós, não é assim que devemos proceder.  
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 Ao fazer referência a um campo do não-sentido fazemos menção a uma instância para 

a qual não se pode constituir significações. Se disséssemos que à Psicanálise caberia a 

denominação de campo do não-sentido, estaríamos, de algum modo, descaracterizando seu 

caráter teórico. Não fazemos isso aqui. Para nós, o que estamos chamando demcampo de não-

sentido, necessariamente, se torna inapreensível a qualquer ciência. O máximo que se tornaria 

possível realizar seria dar ouvidos aos seus efeitos. Tarefa da qual a Psicanálise se ocupa. Ao 

funcionamento inconsciente cairia bem tal denominação. À Análise do Discurso e à Psicanálise, 

cada qual a sua maneira, cabe considerar tal campo em suas práticas, que são, demasiadamente, 

diversas.  

 O tornar reto, da retificação proposta no anexo três de Semântica e Discurso, só vem 

pôr em questão, mais uma vez, que o sujeito, até mesmo o teórico, pode ser posto (se pôr) em 

uma posição privilegiada daquele que compreende tudo. É preciso tomar a falha como um lugar 

de possibilidades e, para nós, um lugar de possibilidades teóricas também. Deveríamos ainda 

dizer: o lugar de um incontornável. No movimento mesmo de retomada para apontar que o 

insconsciente não pede licença, nem na escrita teórica, Pêcheux (1997[1975]) afirma que aquele 

texto é o início de um movimento de tornar reto, algo que acabou ficando meio torto.  

 Ora, se o sujeito claudica, manca, tropeça, não seria conveniente pedir-lhe que caminhe 

em linha reta. É preciso lidar com o fato de que os caminhos (do sujeito e dos sentidos) não são 

retos. Se tal empreitada fosse realizável, não haveria possibilidade alguma do diferente, uma 

vez que o tropeço pode dar lugar ao novo/outro sentido, a um outro caminho. Uma pedra pode 

fazer deslocar um sujeito no meio do caminho.  

 Não se trata de para que serve a Psicanálise, tal como uma veste se adequa ou não. Na 

Análise do Discurso a Psicanálise não veio pra vestir e sim para rasgar. E isso é radical na noção 

de sujeito, bem como no movimento de interpelação/identificação que sustenta tal noção. 

Pêcheux (1997[1975]) postula a noção do atravessamento da teoria da subjetividade de base 

psicanalítica nos campos espistemológicos constitutivos da Análise do Discurso. A “Tríplice 

Aliança”, a qual o autor faz referência, não poderia mesmo deixar de ser problemática. A 

questão que gira em torno da aliança não deixa de apresentar suas caduquices. Se ao trocar das 

alianças os trocantes ficam com o nome do outro atrelado ao seu corpo, como conceber esse 

atrelar do nome do outro aos corpos teóricos em questão.  A Psicanálise traria para si questões 

do Materialismo, a Linguística carregaria o nome da Psicanálise, pois o casamento já teria sido 

efetuado? Não prosseguirei nessas caducas indagações.  

Baldini, no verbete gravado para  projeto Enciclopédia audiovisual virtual de termos, 

conceitos e pesquisas em Análise do Discurso e áreas afins - investigação, inovação, 
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divulgação, efetuado pelo Laboratório Arquivos do Sujeito da Universidade Federal 

Fluminense,  trata dessa Tríplice Aliança. Baldini elenca, pelo menos três momentos distintos 

de como a psicanálise compareceu na teoria da Análise do Discurso. Num primeito momento, 

o autor afirma que a relação da Análise do Discurso com a Psicanálise é de “se apropriar da 

Psicanálise para produzir resultados no campo do Materialismo Histórico [...] e Pêcheux precisa 

da Psicanálise para desfazer uma certa leitura humanista de Marx”. Nesse sentido, e apenas 

nesse, poder-se-ia chamar essa relação de uma Tríplice Aliança. Baldini afirma que Pêcheux, 

nesse momento de formulação teórica, pensa em quais “tipos [...] de aliança ele tenta fazer para 

produzir conceitualmente esse objeto que é o discurso”. Contudo, afirma que somente nesse 

primeito momento “a Psicanálise serve a esse propósito”.  

 Em outro momento, “a Psicanálise aparece de uma outra maneira”. Ao estabelecer o 

campo epistemológico da Análise do Discurso,  Pêcheux afirma que ela “se situa numa relação 

com o Materialismo Histórico, com a Linguística e com uma teoria do Discurso [...] e que esses 

três campos são atravessados por uma Teoria da subjetividade de natureza psicanalítica”. 

Baldini aponta que, nesse momento, a Psicanálise “não comparece com um campo a mais. Ela 

aparece como um campo que atravessa os outros, que atravessa os outros através de uma teoria 

do sujeito”. Desse modo, não há como se pensar em aliança e sim em atravessamento 

constitutivo. Não se trata mais de uma relação de apropriação, mas “de deixar a Psicanálise 

afetar esses outros campos”. O pensamento de Baldini vem ao encontro do que estamos 

pensando aqui. A Psicanálise não está na teoria do discurso para fazer um, para somar, mas para 

desfazer o um. Essa postulação produz, segundo Baldini, o desabamento “do fantasma de uma 

teoria unificadora que pudesse pensar todos esses conceitos, todos esses objetos de maneira 

global”. Afirma ainda que Pêcheux, ao falar do discurso, afirma que ele constitui “um campo 

de encontros problemáticos”.  

 Num terceiro momento, situado por Baldini no texto Discurso: Estrutura ou 

acontecimento, “a Psicanálise comparece aí, me parece, mais forte”. Isso para desfazer o 

encaminhamento que estava sendo dado a Análise do Discurso, que estava sendo tomada como 

uma espécie de prótese da leitura, o que “conduzia a um narcizismo da estrutura e a um 

apagamento do campo do acontecimento”. Nesse texto, segundo Baldini, Pêcheux “radicaliza 

ali uma certa concepção de sujeito”. O verbete não prossegue para dar conhecimento a que 

concepção seria essa a qual o professor Baldini faz referência.  

 O que fica, para nosso trabalho, consiste no que estamos trabalhando aqui. Esse 

atravessamento constitutivo que a Psicanálise operar na Análse do Discurso, que se deixa afetar 

pelas questões psicanalíticas, aponta implicações para a concepção de sujeito, que não é 



   166 

concebido apenas como um sujeito discursivo - enquanto posição no discurso, o que se daria a 

ver num estudo no campo da estrutura, as posições-sujeito dadas a ver nas materialidades 

discursivas - mas como um sujeito afetado pelo inconsciente. Este pode engendrar, nos 

enunciados que produz, um acontecimento que fará deslizar a noção de estrutura como um todo 

fechado para uma noção de estrutura que dá lugar a falha, ao equívoco. Tal noção pode ser 

apreendida na citação trazida a seguir: “não há identificação plenamente bem sucedida, isto é, 

não há ligação histórica que não seja afetada de uma maneira ou de outra, por uma ‘infelicidade’ 

no sentido performativo do termo – isto é, no  caso, por um ‘erro de pessoa’, isto é, sobre o 

outro, objeto da identificação”. (PÊCHEUX, 2006[1983], p.55-56). A possibilidade de deslize, 

dessa maneira, se consitui na noção de sujeito, cindido, “objeto da identificação”.   

 Se dissermos que houve aliança, ainda que de algum modo, seria preciso dizer que 

houve união, pelo menos de algum tipo, seja lá o que isso possa significar. Tal procedimento 

corresponderia a anular, de uma vez, o apontamento específico que a Psicanálise se empenha 

em fazer: há divisão. Divisão do sujeito. Para nós, divisão, também, do sentido. Sem contarmos 

o lugar aonde ele, o sentido, não teria acesso. 

 Se à Psicanálise cabe apontar a divisão, como colocá-la em um lugar de união? Em 

nossa leitura, ela não cumpriria os requisitos sócio-históricos necessários para contrair 

matrimônio, muito menos na Análise do Discurso. Isso porque ela não se pauta, 

especificamente, com o que se passa no sócio-histórico. Entenda-se o termo ‘especificamente’ 

no sentido de ela ter sua eficácia em outra ordem e se ocupar de pensar outro registro, que não 

o meramente histórico-social. ainda que dele não se desprenda para pensar o sujeito. Talvez 

seja isso que mova muitos estudos psicanalíticos a se ocupar de pensar o sujeito em seu tempo 

sócio-histórico e as formas de mal-estar que esse tempo pode produzir, caminho aberto pelo 

pensamento freudiano.  

 Em termos analíticos, considerando sua prática específica e radical, à Psicanálise cabe 

pensar uma outra noção de historicidade. Isto é, ainda que o sócio-histórico possa produzir seus 

efeitos, bem como os observados pelos estudos psicanalíticos que se ocupam de pensar os 

modos de sofrimento do sujeito na contemporaneidade, as formas de mal-estar, ela, a 

Psicanálise, demonstrará que o que se passa no sujeito é, em certa medida, independente, de 

uma outra ordem, diversa daquela que se passa no exterior. O sujeito sofre, independente do 

período sócio-histórico no qual se encontra. Isso não tem ligação com o sentido, com a 

ideologia.  

 Não se pode encerrar um ponto tão controverso somente com o que trouxemos até aqui. 

E, por certo, ainda que dediquemos toda a tese à questão, algo ainda ficaria por dizer e, para 
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além disso, algo não poderia jamais ser dito. De todo modo, cabe trazer à discussão para o 

campo específico da Análise do Discurso e pensarmos na figura da interpelação/identificação. 

 Com relação a essa categoria teórica, Pêcheux (1997[1975]) sinaliza que algo em 

Althusser (1985) já apontava para um duplo movimento, com origens diversas, na questão da 

interpelação/identificação. Afirma o autor:  
ele (Althusser) enunciou teoricamente com respeito ao sujeito da ideologia algo que, 
do exterior do movimento operário, jogava com a ideia de uma relação teórica do 
marxismo com certos conceitos psicanalíticos (sobre termos como sujeito, ego, 
inconsciente/consciente, imaginário, identificação) na linha de seu trabalho de 
1964 sobre “Freud e Lacan”. (PÊCHEUX, 1997[1975], p. 296, grifo nosso) 

 

 O reconhecimento de que algo no sujeito precisava ser pensado para além da instância 

ideológica já estava posto no campo da teoria das ideologias formulada por Althusser 

(1964/1985), campo ao qual Pêcheux (1990) recorre e convoca à constituição da Análise do 

Discurso. 

 Trazemos, agora, dizeres de nosso tempo sócio-histórico para pensar a figura da 

interpelação/identificação no que tange à questão do celular e de um funcionamento, tomado 

por nós como imbricado a ele: a conexão. Com isso, será possível trabalhar alguns pontos 

necessários com relação a essa categoria. 

 Ao passar pelas estações das Barcas em 2011 - um fato que se apresentou como 

motivador para a inquietação inicial que deu origem a este trabalho - observei uma revista22 em 

uma banca de jornal, que trazia o seguinte dizer: “Como será seu próximo celular: falar é o que 

menos importa. Você vai poder: pagar contas, assistir a filmes em HD, trabalhar como no PC, 

jogar on line, filmar e ver os vídeos em 3D (e sem óculos)”. Não puder deixar de substantivar 

a forma verbal no infinitivo trazida naquele dizer. Poder, uma noção que mereceu e merece 

uma atenção teórica cautelosa. Se verbo, substantivo, não importa. O que nos interessa notar é 

o que isso produz no/para/sobre sujeito contemporâneo. Se esse objeto, o celular, pode fazer 

parte do funcionamento de uma forma de poder na contemporaneidade, tal configuração precisa 

ser estudada.  

 Mas o que nos cabe nessa etapa é retomarmos as considerações sobre o mecanismo da 

interpelação, que funciona a moda de um recrutamento. O “você” da interpelação ideológica, 

que ocupa lugar na teorização desse mecanismo e põe o sujeito em um lugar de reconhecimento 

- pois, segundo Althusser (1985, p.97) “o interpelado sempre se reconhece na interpelação” - 

parece não funcionar para todos, ao menos não da mesma maneira. O que pareceria um 

                                                
22 Revista INFO, de Março de 2011. Estes enunciados provocaram uma inquietação que me impulsionou a voltar 
à universidade para o doutorado. 
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paradoxo, posto que a ideologia “recruta sujeito entre os indivíduos” e “ela recruta a todos”. 

(Althusser, 1985, p.9) . Entretanto, é preciso conceber que ideologia aqui deve ser entendida 

enquanto uma “estrutura-funcionamento”. (PÊCHEUX, 1997, p.152). O funcionamento 

ideológico da interpelação, dessa forma, mantém um caráter de universalidade. O que, de modo 

algum, produziria uma contradição, pois é preciso concordar que não há lugar para o sujeito 

fora do ideológico.  

 Uma vez interpelado, o sujeito se reconhece como evidência, o “efeito ideológico 

elementar”. (Althusser, 1985, p.94). Contudo, “as evidências como evidências, que não 

podemos deixar de reconhecer e diante das quais, inevitavelmente e naturalmente, exclamamos 

(em alta voz, ou no “silêncio da consciência”): é evidente! é exatamente isso! é verdade!” 

(Althusser, 1985, p.94-95), parecem não funcionar da mesma maneira para todo sujeito. Caso 

contrário, não teríamos o jogo de pergunta e reposta do tipo: “é evidente, você não vê isso!?”, 

que poderia se respondida apenas com um: “…não, não vejo.”, o que indicaria que algo falha e 

que isso seria de uma outra ordem.  

 Essas evidências, no plural, remetem a sentidos e não só a estrutura de funcionamento 

da interpelação ideológica enquanto movimento no qual se constitui o sujeito. Seria necessário, 

então, pensar na figura da identificação de modo disjunto ao movimento de interpelação? Não 

exatamente. Melhor expressão, para nós, seria em outra ordem. 

 Pêcheux (1997[1975]) já nos indicou, bem como Althusser (1985) já o havia feito, das 

bases que fundamentam tal possibilidade, a saber, de algo falhar nesse processo de interpelação. 

E se mesmo Althusser aponta para uma necessidade de reconhecimento, desconfiamos que tal 

possibilidade esteja mais para o campo da subjetividade singular do sujeito, no sentido 

psicanalítico, do que para o da ideologia, ainda que não possamos separá-los, a não ser no 

âmbito teórico. Trazemos uma citação para levantar questões. 
Se é verdade que a ideologia “recruta” sujeitos entre os indivíduos [...] e que ela os 
recruta a todos, é preciso, então, compreender de que modo os “voluntários” são 
designados nesse recrutamento, isto é, no que nos diz respeito, de que modo todos 
os indivíduos recebem como evidente o sentido do que ouvem e dizem, leem ou 
escrevem (do que querem e do que se quer lhes dizer), enquanto “sujeitos-falantes. 
(PÊCHEUX, 1997, P.157-158, grifo nosso) 

  

 O que é preciso compreender, segundo o autor, deve ser pensado em duas vias. De um 

lado, uma que diz respeito ao modo como são designados os sujeitos. Isto é, os sentidos que 

lhes são atribuídos, como eles são significados em um dado funcionamento discursivo-

ideológico. Portanto, uma produção de sentidos para/sobre o sujeito. De outro, uma outra 

produção que diria respeito ao modo como o próprio sujeito se reconhece, para utilizar o termo 
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althusseriano, nos sentidos que lhes são apresentados. Aquilo que se ouve, que se diz, que é 

lido ou escrito, passa, de alguma forma, a fazer sentido para alguns sujeitos e não para outros.  

 Se tomarmos os dizeres da capa de revista trazidos acima, poderíamos questionar a 

figura da interpelação e da identificação na contemporaneidade, ao menos no que tange ao uso 

do celular e do estar conectado. O você da interpelação ideológica aponta um modo de 

assujeitamento à forma sujeito capitalista dos dias de hoje, um sujeito que: paga contas; assiste 

a filmes em HD; joga on line; trabalha no PC etc. É possível afirmar que esse enunciado 

convocativo do sujeito não se dirige a todos. Os requisitos para essa convocação estão ligados 

a uma vida on line e a uma existência permeada por dispositivos de conexão, dentre os quais o 

celular funciona. Não seria possível dirigir tal chamamento a um sujeito que não faz parte desse 

funcionamento contemporâneo que gira em torno do movimento da conexão. 

 A figura da interpelação, o chamamento, parte que seria estritamente ideológica, parece 

não atingir a todos da mesma maneira. Ao menos não esse chamamento posto em cena na 

materialidade do enunciado trazido. Outro enunciado, de outro modo, partindo de outra 

convocação, recrutaria outro tanto de sujeitos. Fato é que tal configuração parece ser suficiente 

para demonstrar que o duplo movimento de interpelação/identificação se fundamentam em 

ordens distintas. Não é aceitável que se afirme que toda interpelação recrutará todos os sujeitos 

aos quais se dirigir, porque ela não se dirige a todos, apenas aos que se acham chamados por 

ela. Mas, de outro modo, seria possível afirmar que todo sujeito será interpelado por algum 

enunciado interpelativo. É acertado dizer que a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos, e 

interpela a todos, tal como na formulação althusseriana, mas por meio de enunciados 

interpelativos distintos. Não há garantias sobre o lugar no qual o sujeito se enganchará.  

 É importante ressaltar que não estamos afirmando que o enunciado trazido às 

considerações tenha a eficácia, por si só, de interpelar sujeitos na contemporaneidade, nem que 

a mídia constituiria um novo modo de interpelação, figurando como texto fundamental do 

mercado, em nosso tempo presente, tal como é possível ler a partir da argumentação construída 

por Payer (2005). Para nós não é apenas isso. A mídia exerce seu papel, concordamos com a 

autora, como texto fundamental do mercado na interpelação do sujeito, mas talvez seja preciso 

colocar alguns pontos de interrogação aqui e ali.  

 Como explicar a adesão de sujeitos a funcionamentos (práticas) que se tornam 

hegemônicos, mas que não são objetos da mídia? Como explicar, por exemplo, a congregação 

de sujeitos que o Facebook produziu se, pelo menos em nossa televisão e mídia nacional, ele 

não foi apresentado (ao menos não diretamente) como produto? Como explicar a paixão pelos 
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aparelhos eletrônicos da Apple se não havia, no início dessa dada paixão, publicidade da marca 

no Brasil? E ainda há de maneira muito reduzida se comparada a outras marcas. 

 Talvez seja necessário pensar nos modos de circulação dos enunciados interpelativos. 

Torna-se importante questionar um certo agir - as práticas que legitima a interpelação - dos 

sujeitos na contemporaneidade. Práticas histórico-sociais que põem em ciculação formas de 

existência, as quais, em boa medida, continuam a convocar sujeitos por onde passam. É notório, 

em até de certo modo inegável, que a grande convocação dos sujeitos para se alistarem nas 

listas de soldados do Facebook não se dá via chamamento oficial. A questão se apresenta no 

âmbito dos sujeitos, no boca a boca cotidiano. Há, nesse funcionamento, uma participação ativa 

do sujeito no transferir a interpelação já interiorizada, se assim podemos dizer.  

 Com a análise de um breve caso exemplar, apontaremos que, para além de um texto que 

se apresenta como fundamental, o fundamento mesmo está em outro lugar. Ele, o fundamento, 

se apresenta no  âmbito do sujeito, que na contemporaneidade se torna objeto, porta voz e 

serviçal de um modo de interpelação que se mostra através de muitos rostos. O estar on line 

passa a ser não uma cobrança direta do mercado ou das circunstâncias da vida - pelo menos não 

só -, mas sim dos sujeitos com os quais são estabelecidas as relações. Os enunciados da 

interpelação ideológica por uma vida on line, desse modo, adquirem pregas vocais, tonalidades 

e tessituras diversificadas. Para além das ondas sonoras dos rádios e das imagens produzidas 

pela publicidade, a interpelação constrói outros caminhos.  

 Foram incontáveis as vezes nas quais ouvi o mesmo enunciado, sendo proferido por 

bocas distintas, em lugares institucionais igualmente diversos: “você não tem Facebook? Mas 

por quê?” O destinatário do enunciado era sempre o mesmo: eu. Mas um eu que não seria 

dotado de nenhum traço que o pudesse distinguir de todos os eus que lá já estavam.  Trata-se 

assim de muitos eus que funcionam como todos, ou ainda como qualquer um. Algo ali, naquele 

enunciado recorrente, me levou a considerar que o remetente, apesar de se materializar em 

distintas vozes, puderia também ser o mesmo. Eu estava recebendo uma convocação por meio 

de um porta voz. Há uma outra voz que fala, para além da mídia, seja ela de qualquer natureza. 

Ela fala nos e através dos sujeitos. As coerções que dizem respeito ao funcionamento da 

conexão vêm, em boa medida ou na maior parte das vezes, dos sujeitos em suas relações. 

 Tira-se, assim, o poder ilusório da mídia em interpelar sujeitos, que produz um certo 

engodo de que a mídia está lá e o sujeito cá. Ela fala, este ouve e atende, ou resiste. Criar-se-ia, 

dessa maneira, polos de funcionamento. Um, o da Mídia, o da atividade; o outro, o do sujeito, 

o da passividade. Tornou-se para nós imperioso rever esse funcionamento. Na 

contemporaneidade, não é disso que se trata. Há um outra relação instaurada aí. Relação esta 
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que precisa ser melhor abordada: trata-se da figura da interpelação, desse recrutamento. É 

preciso compreender que o recrutamento ideológico na atualidade parece ter deixado de ocorrer 

somente nos quartéis, local primeiro de recrutamento dos indivíduos em sujeitos, mas passa 

agora a tomar outros caminhos: ruas, escolas, faculdades, famílias, etc.   

 Vale ressaltar que, ao discorrer sobre o enunciado interpelativo dirigido a mim, não quis, 

de maneira alguma, apontar que haveria sujeitos que, por sua força, determinação ou 

sagacidade, poderiam resistir a tal ou qual maneira de interpelação. Seria preciso fazer dois 

parênteses.  

 O primeiro diz respeito especificamente ao celular. Uma ligação intrínseca se estabelece 

entre Facebook (vida on line) e celular. Ainda que não tivesse uma inscrição nesta rede social, 

o celular estava lá, no meu bolso. Pergunto-me: haveria, portanto, um fora? Um lugar de refúgio 

para o sujeito se abrigar desse recrutamento? Se houvesse um fora, poderíamos descartar toda 

argumentação que constituiu a teoria das ideologias. Contudo, apesar de a ideologia interpelar 

a todos, ela não o faz da mesma maneira, como já afirmamos. Por isso uma gama de enunciados 

tem sido produzidos no intuito de colocar esses sujeitos imersos no funcionamento da conexão. 

Funcionamento este que parece estar ressignificando práticas na contemporaneidade. 

  O segundo leva em conta a obrigatoriedade. Se é recrutamento, ele deve ser, por força 

da tradição militar brasileira, obrigatório. Cabe ainda formular que, apesar de obrigatório, ele 

nunca o foi para todos. Novamente o todos não é inclusivo. Ele só é obrigatório a um grupo de 

sujeitos que recolhem em si determinadas características. No militarismo do Brasil as mulheres 

estariam fora. Mas, sem surpresa alguma, muitas mulheres se alistam voluntariamente, seja por 

concursos ou outra via.  

 Não retiremos a questão da voluntariedade ou da escolha. Ela precisa aparecer de 

alguma maneira, nem que seja tomada como ilusão, mas funciona no sujeito. O fato que nos 

convoca a elaboração reside no caráter obrigatório do chamamento. Para nos valermos da 

formulação da Professora Belmira Magalhães, da UFAL, no período do seu estágio de pós-

doutoramento na UFF, “o sujeito escolhe dentro das alternativas postas pela causalidade”23. 

Como exemplo desse caráter obrigatório na contemporaneidade poderíamos listar os serviços 

sociais, indispensáveis a todo sujeito, que estão hoje estritamente vinculado à conexão. 

Citaremos apenas a declararão de imposto de renda, que hoje só pode ser entregue por meio da 

                                                
23 Formulação produzida em sala de aula.  
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conexão. Não será preciso dizer que ela pode, também, ser preenchida e enviada através de 

“dispositivos móveis (tablets e smartphones)”24. 

 A imbricação entre conexão e celular é, de muitas maneiras, tal como viemos apontando, 

demonstrável. Hoje, há aplicativos para tudo. Para relacionamentos, movimentações financeiras 

(cada banco têm seus muitos aplicativos), compras, chamar um taxi, uber, vender, localizar-se, 

medir batimento cardíaco, taxa de glicose, marcar consultas, enviar declarações como as da  

Receita Federal, fazer reclamações, conversar, etc. Nos faltaria tempo se quiséssemos enumerar 

quantitativamente os aplicativos para celulares.  

 Contudo, uma contraposição poderia ser feita nessa nossa argumentação: A relação que 

queremos observar seria então via aplicativos? Não seria especificamente uma relação pautada 

no celular? Diremos: sim e não. Sim, porque o acesso à conexão se dá, em boa medida através 

de aplicativos: Facebook, Twitter, Snapchat, Tinder, Youtube, WhatsApp, etc, notadamente são 

aplicativos.  Não, porque eles não são, não existem, sem o celular. Muitos deles, é preciso tomar 

conhecimento, são produzidos especificamente para celulares. Não fica aqui excluída a 

presença destes nos tablets, é claro. Especificamos o celular com o objetivo de estabelecer as 

bases da relação que estamos propondo.  

 Desse modo, quando um sujeito pega o celular, o que ele está pegando? Quando um 

sujeito abre o celular e toca em sua tela, o que ele está abrindo? Quando faz uma selfie, o que 

está fotografando? Para nós, a imbricação entre celular, aplicativos e conexão está, de uma 

maneira radical, posta na contemporaneidade. É nesse entremeio que trabalhamos.  

 Fica, de alguma forma, justificada a pressuposição feita no início deste trabalho sobre 

um funcionamento dominante de convocação dos indivíduos a ocuparem lugar de sujeitos em 

dados funcionamentos na conexão. A não-inclusão de todos os sujeitos nesse bojo não seria, 

por si só, capaz de anular um modo de funcionamento hegemônico que se mostra na atualidade. 

Uma dada vida on line está aí, cada vez mais presente e demandando cada dia mais movimento, 

significando nossa existência.  

 Voltemos ao movimento de assujeitamento. Fica passível, portanto, conforme viemos 

apontando, a existência de dois movimentos distintos, não dissociáveis, nesse processo de 

interpelação/identificação. Althusser (1985b) afirma - ao tocar na questão da constituição do 

sujeito - que há uma “guerra que se trava, a cada instante, em cada um de seus rebentos que 

devem percorrer, cada um por si, projetados, expulsos, rejeitados, na solidão e contra a morte, 

                                                
24  Disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/IRPF/2015/declaracao/dispositivos-
moveis.htm. Acesso em: 18 de novembro de 2015. 
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a longa marcha forçada que, de larvas mamíferas, faz crianças humanas, sujeitos” (Althusser, 

1985b, p. 62, grifo nosso).  

 Destaco a expressão cada um por si. Esta expressão nos autoriza a pensar que há na 

constituição subjetiva uma singularidade do traçado, uma radicalidade que distingue caminhos 

subjetivos, nos quais os sujeitos devem empreender suas jornadas solitárias e identificatórias. 

Cada caminho terá suas pedras, podemos lembrar de nosso poeta. Não se trata do percurso de 

uma coletividade, mas de um modo singular de percurso, da maneira como cada um percorre 

seus caminhos de sentidos, afetados pelos buracos informuláveis que se interpõem nesses 

caminhos.  

 Uma escrita subjetiva de sua história, sua historicidade, que não se restringe ao pensado, 

ao possível, nem ao que é colocado diante do sujeito, pois, diante “do que cada mãe grava, sob 

a forma de “amor” ou ódio materno, desde seu ritmo alimentar e adestramento, no animalzinho 

humano sexuado” (ALTHUSSER, 1895b, p. 62), o sujeito responde como pode. Ou conforme 

palavras do Professor Lauro Baldini25, quando questionado em um congresso por um dos 

ouvintes sobre as respostas que o sujeito poderia dar diante das imposições de sentidos e 

procedimentos: “eu diria, a gente se vira!”. E, notadamente, cada um se vira do seu jeito. 

 Althusser (1985a) também recorre a Freud para pensar o duplo movimento de 

interpelação/identificação. Afirma o autor, ao falar do que antecede/atravessa o sujeito no 

processo de sua constituição: “Freud já o demonstrou, assinalando simplesmente o ritual 

ideológico que envolve a espera de um ‘nascimento’, este ‘feliz acontecimento.’” 

(ALTHUSSER, 1985a, p.98, grifo nosso). Que o ritual da chegada de um bebê - bem como 

todos os rituais cotidianos e não-cotidianos, em seus modos de discursivização - tem seu caráter 

ideológico, não há dúvidas. O que nos interrogamos aqui está no fato de que nem tudo o que se 

fala do sujeito ou ao sujeito cola na sua constituição subjetiva.  

 Conforme Pêcheux, 
compreender realmente isso é o único meio de evitar repetir, sob a forma de uma 
análise teórica, o “efeito Münchhausen”, colocando o sujeito como origem do 
sujeito, isto é, no caso de que estamos tratando, colocando o sujeito do discurso 
como origem do sujeito do discurso. (PECHEUX, 1997, p.157-158, grifo nosso) 

 

 Não ficamos, de modo algum, tentados a pensar que tal diferenciação na 

recepção/reconhecimento de uns sentidos e não outros estaria na via da escolha, como dissemos 

anteriormente, apesar de não ser possível pensar independente dela, ainda que parcialmente, 

                                                
25 II Jornada Internacional de Análise do Discurso e Psicanálise, realizada no Laboratório de Estudos Urbanos 
(LABEURB), nos dias 23 e 24 de setembro de 2014. 
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pois se constitui resultado do esquecimento constitutivo do sujeito. Esquecimento que o coloca 

como origem do seu dizer, como autônomo, apagando sua inscrição ideológica - a historicidade 

do dizer, em termos discursivos - bem como sua divisão inconsciente. Para nós, não é disso que 

se trata. Não está posta nessa relação, a nosso ver, uma questão do primado da consciência, nem 

de intencionalidade, pois como se fundamentaria esse ponto de vista se pensarmos no bebê 

humano, citado por Althusser? A falha no ritual ideológico de interpelação, a nosso ver, se dá 

pela via apontada por Freud, que encontra seu ponto fundamental na concepção de que “o ego 

não é o senhor da sua própria casa”. (FREUD, [1917]1996, p.151). 

 Seria preciso, assim, retomar a problemática do atravessamento radical que constitui a 

Análise do Discurso. Nesse ponto, a teoria da subjetividade de natureza psicanalítica vem 

conferir corte no interior mesmo da teoria materialista das ideologias. Atravessamento que 

impõe a Althusser (1985b) o reconhecimento de que no movimento de constituição subjetiva é 

“cada um por si”. Fica posta em suspenso a tensão do binômio universalidade/singularidade.  

 Uma teoria das ideologias teria, portanto, como foco pensar o sujeito no campo do 

sentido, das universalidades. Para tal, a figura da interpelação ideológica se torna fundamento. 

O caráter universal das práticas confere ao sujeito uma boa dose de universalidade, seja pela 

imposição da vida, o ter de comer, de trabalhar, etc, seja pelas injunções veladas, como por 

exemplo, o funcionamento que estamos investigando. Se consideramos esse ponto, nosso 

estudo se torna possível e pertinente, pois propomos pensar nas práticas histórico-sociais como 

legitimadora de formas histórica de existência dos sujeitos em nosso tempo sócio-histórico. Em 

outra via, distinta, uma teoria da subjetividade de natureza psicanalítica teria como foco pensar 

na questão da identificação, movimento localizado na interioridade do sujeito, cujo enganchar-

se se mostra, quase sempre, como enigma.  

 À Análise do Discurso, por sua vez, cabe não deixar de considerar nem um nem outro, 

para compreender o que se passa no sujeito. Dito dessa maneira, poderia produzir uma falsa 

impressão de que a realização das pretenções da Análise do Discurso seria de simples execução. 

Se uma teoria das ideologias se concentra em pensar o sujeito estritamente no campo do 

ideológico, tal como fez Althusser (1985a), ainda que suspeitando de que algo não ia tão bem, 

a teoria da subjetividade de natureza psicanalítica se volta para o outro polo desse embate: o 

movimento singular do sujeito, sua historicidade radical, o um a um. À Análise do Discurso 

cabe a simples tarefa de se virar nesse meio, não dizer nem só de uma coisa, nem só de outra, 

mas as duas considerar. Por se mover nesse lugar, a Análise do Discurso talvez tenha algo a 

dizer tanto à teoria das ideologias, como a teoria da subjetividade que, em Freud, nunca deixou 

de ser pensada em relação ao sócio-histórico e a um certo mal-estar nos modos de existência 
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possibilitados pela civilização. Não só teria a dizer algo que só ela pode dizer, como também 

se coloca a ouvir esses dois campos: um campo que pensa o sentido e um outro que se propõe 

a pensar o não-sentido, ou suas afetações. 

 À Psicanálise, portanto, cabe atravessar, cortar, furar, os campos teóricos convocados à 

constituição da Análise do Discurso. O atravessamento, no campo da Análise do Discurso, da 

teoria da subjetividade de natureza psicanalítica, faz-nos ter de levar em conta as dimensões da 

categoria do sujeito, tal como trabalhada em Análise do Discurso. Pêcheux (1997) faz uma 

afirmação da qual, em boa medida, foi tirada a formulação pela qual se pode colocar que, em 

Análise do Discurso, sujeito é posição: 
as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as posições 
sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu 
sentido em referência a essas posições, isto é, em referência às formações ideológicas 
(…) nas quais essas posições se inscrevem. (PÊCHEUX, 1997, p. 160, grifo nosso) 

  

É possível manter tal afirmação, de que sujeito é posição, que temos posições-sujeito, apenas? 

Se pensarmos no campo estritamente do enunciados, nas formulações, nada teríamos para nos 

opor. Contudo, é preciso estabelecer que os enunciados já são efeito de algo que se dá antes, 

em outro lugar.  

 O autor afirma que o deslizamento de sentido - os efeitos que poderão ser produzidos - 

se dá em relação, em referência a essas posições nas quais o sujeito pode ou não se inscrever. 

O que não significa dizer que a posição define o sentido. Mesmo porque as posições, sobre as 

quais fala o autor, são sustentadas por sujeitos. Ora, se elas são sustentadas por sujeitos algo 

aí fica fora da compreensão de que o sujeito somente se significa em relação às posições nas 

quais eles se inscrevem. Há uma outra relação, de outra ordem, que o leva a sustentar tal e qual 

posição, prescindindo de todas as outras. É preciso suportar o que se pensa. É preciso sustentar 

uma posição. Os mecanismos de sustentação de uma posição e não outra se justificam, não é 

difícil perceber, em outra ordem que não a estritamente ideológica.   

 Nosso empenho, aqui, consiste em pôr e xeque a questão das posições que o sujeito 

ocupa. A noção de sujeito em Análise do Discurso pode ser pensada partindo da problemática 

da tomada de posição. Tal caminho justamente para apontar que a posição é tomada. Isto é, 

constitui o efeito de um movimento do sujeito. Caminhamos, necessariamente, pela categoria 

teórica da interpelação/identificação buscando recolher subsídios que nos permitissem afirmar 

que sujeito não é somente posição, é movimento. Posição-sujeito, para nós, é um efeito de 

sujeito posto em movimento por ordens distintas, que faz localizar uma posição ocupada pelo 

sujeito no campo do discursivo. Portanto, analisável, apreensível enquanto sentido nas 
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formulações. Esta posição nada teria de especial ou de onipotência para que através dela o 

sujeito fosse significado. Não está aí posta uma noção de passividade plena. Não se pode excluir 

o sujeito que escolhe, com todas as ressalvas que já fizemos para a questão da escolha. Em 

termos teóricos, não se pode excluir o sujeito que toma posição, nem deixar de pensar nos 

mecanismos que o fazem agir de uma e não de outra maneira.  

 Não queremos com isso, dizer que o sujeito funciona desvinculado das posições ou 

ainda que a tomada de posição constitui um movimento consciente. É preciso ressaltar que, 

conforme citamos anteriormente, o sujeito é sempre sujeito da ideologia e do inconsciente. 

Nesse perspectiva, o lugar da falha, da fenda, está assegurado, fazendo com que o sujeito se 

mova, isto é, mude (ou não) de posições. Ainda que não mude, não é possívei explicar o porquê 

de uma tomada de posição. Esta será sempre um enigma.  

 Se falarmos apenas de posição, seríamos obrigados a dizer que é ela que determina o 

sujeito. Estaríamos, desse modo, quase biologizando a coisa. O meio determinaria o ser. Ou 

ainda, nos querendo livres dos biologicismos, colocaríamos tudo na conta da ideologia. Ainda 

sim, estaríamos ideologizando a coisa.  E a coisa, como vimos, não pode ser posta no campo 

do biológico, muito menos no do social, do ideológico.  

 É importante salientar que não estamos aqui, de maneira alguma, desconsiderando a 

significação dos lugares sociais e seus modos de funcionamento no âmbito do discursivo. Desse 

modo excluiríamos uma dimensão da qual também não se pode fugir: a conjuntura ideológica 

de uma dada época. Apenas não queremos cair no engodo de afirmar que o lugar diz tudo no 

sujeito, que não haveria lugar para equívoco, para o furo. É preciso ainda compreender que 

apesar de o sujeito não poder fugir do campo ideológico, algo ali parece ser negociável. Isto é, 

o sujeito se vira, resiste, insiste, toma posição, vai preso, se mata. Negociação que parece não 

existir no registro da instância que faz corte na noção de sujeito com a qual trabalha a Análise 

do Discurso. Corte no discurso, que figura como consequência, efeito, de antes, em outro tempo, 

ter cortado os sujeitos: a instância inconsciente.  

 Tornou-se necessário para nós, de um modo radical, o traçado que apresentamos aqui. 

Não podemos, em nosso trabalho, desconsiderar toda a problemática que gira em torno da noção 

de sujeito em Análise do Discurso, se queremos dar conta de compreender um dado 

funcionamento contemporâneo do sujeito. Funcionamento esse em relação ao celular, somado 

a tudo o que dele emana. Compreender que, em relação ao sujeito, tal como o trabalhamos aqui, 

o celular não é apenas um apetrecho tecnológico, um gadget, uma bugiganga, uma geringonça 

fazedora de coisas, um telefone portátil, etc. Para nós, por isso tomamos posição pelo caminho 
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proposto aqui, o celular deve ser pensado na categoria de objeto. Objeto tanto em relação ao 

sujeito, em seu traçado radical subjetivo, tanto em relação ao sócio-histórico.  

 Vale salientar que as consequências de tal consideração podem não ser, de uma maneira 

explícita, postas em funcionamento no movimento de análise das materialidades. A não ser se 

pensarmos na discursivização humorística da presença do celular nas relações sociais 

cotidianas. De um lado temos o objeto celular tomado numa rede de sentidos e práticas na 

contemporaneidade, de outro, teremos o sujeito que é representado pelo humor. Isto porque, 

para pensarmos o humor, necessariamente será preciso tecer considerações sobre caraterísticas 

da vida anímica do sujeito. É bom que se pontue mais uma vez, nosso interesse primeiro, se 

estamos situados na Análise do Discurso, continua sendo o de produzir uma escuta social.  

 Buscando produzir esse lugar de escuta (leitura) foi preciso até aqui desenvolver uma 

argumentação que pudesse pensar nesse sujeito histórico-social que vive a contemporaneidade, 

que se relaciona com e através dos dispositivos de conexão, o qual, nas formulações possíveis 

de nosso tempo sócio-histórico, pode ser tomado como posição no discurso. Tal procedimento 

se fez necessário pois trabalharemos com vídeos humorísticos, veiculados na plataforma 

YouTube.com, que põem em cena formas de existência intrinsecamente ligadas à conexão. 

 Pensar as formas de existência na contemporaneidade consiste em não tomar “o sujeito 

do discurso como origem do sujeito do discurso”. (PECHEUX, 1997, p.158) Pêcheux (1997) 

não fez isso. A posição-sujeito no discurso é um efeito de sujeito, brecha ideológica que nos 

permite entrever as formas de existência, os modelos de comportamento, as padronizações 

(normatização) dos rituais, os modos de estar no mundo pelos quais tomamos posição e com os 

quais temos de conviver.  

 Tomamos posição, portanto, possibilitados pela Análise do Discurso, e nos propomos a 

realizar uma investigação de um funcionamento que está, a cada dia mais, ganhando espaço na 

vida dos sujeitos, algo que se mostra nas escolas, nas famílias, no trabalho, nas conduções, etc, 

funcionamento que precisa ser compreendido. Não queremos fazer deste trabalho um 

instrumento de luta por alguma causa que se possa depreender dessa investigação. Não nos 

posicionamos aqui para tomar parte. Talvez aí resida a diferença mais significativa de uma 

tomada de posição teórica. O sujeito comum toma posição para tomar parte (partido), o sujeito-

teórico toma posição por uma leitura crítica da conjuntura social, objeto de estudo eleito para 

suas questões.  

 Se a Análise do Discurso pode produzir uma escuta social, tal como citado 

anteriormente, é preciso que ela produza seus efeitos e que tenhamos uma relação menos 

ingênua com as realidades que nos cercam. Conceber isso é considerar a potência teórica que 
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possui a Análise do Discurso, na medida em que tornaria, mais ou menos, possível uma 

compreensão crítica do que afeta não só a prática teórica discursiva, mas a vida humana na 

contemporaneidade.  

 É preciso considerar, para isso, que assim como não há ideologia sem sujeito, não há 

teoria sem sujeito, não há vida social sem sujeito. Apagar o campo do sujeito é se dedicar 

somente a parte da questão. Os sentidos e, por que não dizer, o não-sentido, procuram seus 

lugares, como a água da chuva busca por onde poderia entrar em uma casa. Algumas teorias 

buscam construir telhados para os sentidos e para o inesperado, buscando controlar suas 

entradas e saídas; a Psicanálise aponta que  pedras foram lançadas e não há como tamponar as 

fissuras produzidas; a Análise do Discurso busca extrair consequências políticas do que escorre 

pelas paredes. Algo está em casa sem pedir licença.  Necessário é que vejamos aonde isso pode 

nos levar. 
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3 SOBRE AS DISCURSIVIDADES 

 Para compreender um processo histórico que materializa implicações da presença 

material do celular nas relações cotidianas, as quais dão corpo à constituição ideológica de 

nosso tempo sócio-histórico, isto é, dão a ver processos de significação para os rituais de nossa 

praxis cotidiana, foi necessário estabelecer procedimentos relacionados ao material de análise. 

Uma pergunta inicial se colocou: Qual seria a materialidade discursiva selecionada para 

responder nossos questionamentos? Se os sentidos funcionam de maneiras distintas, efeito 

constitutivo das especificidades das distintas materialidades, bem como das posições 

ideológicas de onde são produzidos e por onde circulam, foi preciso estabelecer um caminho 

para pensarmos nossa questão.  

A significância não se estabelece “na indiferença dos materiais que a constituem, ao 

contrário, é na prática material significante que os sentidos se atualizam, ganham corpo, 

significando particularmente”. (ORLANDI, 1995, p.35). Desse modo, é possível afirmar que 

“o sentido tem uma matéria própria, ou melhor, ele precisa de uma matéria específica para 

significar”. (ORLANDI, 1995:39). Há particularidades no que tange aos sentidos que só se 

realizam em materialidades específicas, como na música, na pintura, ou, no nosso caso, na 

imagem-movimento própria dos esquetes humorísticos trazidos à análise. 

 Que efeitos podem ser depreendidos dessa presença material nas relações sociais? Em 

termos discursivos: como se materializam as posições-sujeito nessa imbricação entre prática 

social e história?  Ou seja, como se dá a constituição do sujeito nas práticas sócio-históricas? 

Que efeitos de sentido para a cotidianidade são produzidos a partir da presença do celular e de 

um funcionamento da conexão que lhe é ajunto? Tais perguntas impõem uma delimitação dos 

lugares de observação do funcionamento discursivo que irá constituir a significação dessa 

presença. Isto é, uma questão referente à constituição do corpus de pesquisa.   

 Como afirmamos, propomo-nos a observar, discursivamente, como se dão os procesos 

de significação de um cotidiano contemporâneo, marcado pela presença do celular, em vídeos 

de humor. São vídeos humorísticos que trazem a presença material do celular (e, por 

conseguinte, da conexão) enquanto atravessamento constitutivo das relações humanas, em 

alguns rituais na contemporaneidade, tais como conversa entre mãe e filha, encontro entre 

amigos, mesa de bar, etc. Tal materialidade dá a ver um campo no qual o sujeito é significado 

(numa imbricação material incontornável com os objetos de suas práticas) na 

contemporaneidade.  
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   Buscamos compreender, como já especificamos, a constituição do que estamos 

chamando de um olhar pela tela. Não um gesto singular, mas um funcionamento discursivo, 

pautado em uma instância legitimadora de práticas, um funcionamento social contemporâneo. 

Queremos compreender, naquilo que há de ideológico neste movimento, como se configuram 

as relações sociais na contemporaneidade. Para isso, tomamos o celular como pivô de nossa 

observação por entendermos que ele, por sua presença quase ubíqua, materializa um ideal de 

alcance dos efeitos da interpelação ideológica vigente em nosso tempo. 

Nosso corpus empírico se constitiu de cinco vídeos do canal Porta dos Fundos do 

YouTube. com. São eles:  

1 - Senha, publicado em 25 de setembro de 2014;  

2 - Sem bateria, publicado em 17 de janeiro de 2015; 

3 - Wi-fi, publicado em 23 de março de 2015; 

4 - Conversa, publicado em 30 de abril de 2015; 

5 - Vida Real,  publicado em 09 de julho de 2015. 

 

 Um gesto se repete - o foco de nossa observação - em todos os vídeos selecionados: o 

gesto que produz um olhar pela tela. Isto é, nos cinco vídeos há uma paráfrase imagética: 

sujeitos com o celular na mão, olhando para a tela. Esse foi o recorte inicial, direcionador de 

nossa opção de corpus. Vale dizer que o que estamos chamando aqui de paráfrase imagética 

refere-se ao movimento na história de pôr em cena no campo do visível algo da ordem do 

mesmo. O que não corresponde a dizer que essa repetição, esse retorno imagético do mesmo 

gesto de tomar o celular nas mãos e olhar pela tela, irá produzir um mesmo campo de 

significação. Orlandi (1998) afirma que a língua funciona ideologicamente e “tem em sua 

materialidade [...] o lugar da falha, do equívoco”. (ORLANDI, 1998, p. 11).  

 Tal caminho de reflexão nos impele a considerar que a imagem também funciona 

ideologicamente. A referida paráfrase imagética nos vídeos deixa ver o caráter ideológico da 

significação dos rituais contemporâneos, que parecem funcionar numa lógica que produz uma 

imbricação incontornável entre sujeitos, práticas histórico-sociais e celular. Isto corresponde a 

dizer que os vídeos, ao materializarem a conjunção sujeito/celular enquanto imagem comum, 

semanticamente normal, produzem uma ordem do mesmo, um campo de sentidos no qual 

sujeito e celular se signifcam nas práticas cotidianas. Contudo, é preciso dizer que essa paráfrase 

imagética abre espaço para a polissemia. Isto é, por um lado, dizer que no campo do mesmo há 

uma imbricação entre sujeito e celular, repetida e significada sempre na relação com o 

movimento de conexão. Por outro, no campo do diferente, o retorno da imagem em sua 
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imbricação material com o silêncio e a palavra dará contornos variados de significação para o 

que daí pode advir.  Isto é, produzirá sentidos de como ser sujeito na contemporaneidade, dando 

a ver as formas históricas de existência possíveis em nosso tempo sócio-histórico.  

A partir daí, foi possível problematizar: 

1 - Como esse olhar é signifcado nas práticas ali inscritas discursivamente? 

2 – Como os sujeitos, na imbricação incontornável entre celular e conexão, são significados? 

3 – O que dos rituais contemporâneos passa a ser significado a partir desse funcionamento da 

conexão? 

4 – Quais são as filiações interdiscursivas, os sentidos, que apontam formas históricas de 

existências contemporâneas? Dito de outro modo, como é ser sujeito na contemporaneidade no 

que tange à presença do celular e da conexão? 

 Estando enunciadas as perguntas fundamentais de nossa entrada analítica, passemos a 

uma breve descrição dos vídeos selecionados para constituir nosso corpus.  

 Em Senha tem-se um possível casal de namorados, numa cama, assistindo televisão, 

quando subtamente o homem, personagem de Fábio Porchat, parece ter um ataque cardíaco. A 

cena se desenrola a partir daí. Um jogo se presentifica quando o celular é posto em cena. A 

provável namorada diz que vai ligar para pedir socorro médico, mas o seu celular está com a 

bateria descarregada. Ela, então, pede o celular dele. Diante do pedido da namorada com relação 

a senha do celular, ele, visivelmente mal de saúde, diz que não é mais preciso, que não há 

necessidade, que é um exagero, diz que o sinal ali é ruim, etc. A tensão se coloca aí. Ele não 

passa a senha, ela insiste e o vídeo prossegue nessa tensão.  

No esquete denominado Sem bateria, os personagens são marido, esposa e filho. O 

ambiente é um restaurante, o ponto focal é a mesa onde estão sentados. O plano inicial da cena 

mostra as mãos do marido no gesto de olhar pela tela do celular e digitar. A esposa, com uma 

expressão de não fazer questão, fica em segundo plano do olhar do marido, que tem a tela como 

intermediária. Ao ter a bateria do seu celular descarregada, o marido, então, descontente com o 

fato, olha para a mulher e inicia uma conversa. Conversa com várias lacunas, com vários pontos 

cegos, pois ele não se lembrava de muitas coisas e não havia percebido tantas outras. Inicia uma 

série de perguntas que vai colocá-lo numa posição de anestesiado, daquele que não se apercebe 

do que está a sua volta. Pergunta se ela havia pintado o cabelo, o que ela havia feito há quatro 

semanas. Pergunta sobre o chefe dela, que já não ocupava aquele cargo há três anos. Pergunta 

sobre uma amiga que já havia morrido e ele não se lembrava. O vídeo prossegue nessa direção 

de encontros/desencontros, tendo como ponto focal a relação entre vida conectada e não 

conectada.  
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Em Wi-fi, o gesto se repete. Dois amigos em uma mesa de bar ou restaurante, com um 

balde de cerveja na mesa e celulares nas mãos. A conversa é entre si, sobre o que se passa no 

âmbito da conexão, mas o olhar é para/pela a tela. De repente um bandido armado chega, 

anuncia o assalto e pede a senha do wi-fi do celular de um deles. Após a ameaça armada, a 

senha é concedida e o bandido pode falar com a suposta namorada, para marcar um encontro. 

Notadamente ele quer falar pelo aplicativo Whatsapp, pois os gestos empreendidos são os de 

gravar uma mensagem de áudio. Depois que consegue enviar a mensagem, dizendo “peraí... 

tem que baixar os dois pauzinhos azul aqui...”, se retira do local sem roubar nada de ninguém. 

Retorna rapidamente, eufórico por ter sido respondido, manda mais uma mensagem e depois se 

retira.  

 No vídeo chamado Conversa, uma jovem, com o celular na mão, sentada num sofá de 

uma sala de estar, tira selfies. A mãe chega a ela, se assenta no sofá e diz que está na hora de 

ter uma conversa com ela de mãe pra filha. Faz a pergunta: “Como nascem os bebês?” A cena 

prossegue com a resposta da filha, uma resposta pautada no biologismo da vida, na fisiologia 

do corpo humano, quando um possível deslocamento se instaura. A mãe diz: “Não, minha filha. 

Estou falando de antes disso” e pega o celular da mão da filha para olhar. Do olhar da filha para 

o celular, passa ao olhar da mãe. Um olhar que vai colocar no celular, no que está agregado a 

ele, o antes referido na fala da mãe. O vídeo prossegue com a mãe apontando, orientando, o 

que ela deveria fazer, com e através do celular, para que ela tivesse um bebê. Uma série de 

procedimentos, todos calcados no movimento de conexão, é posto em cena, contituindo 

sentidos para o que poderia se pensar como o ritual da conquista. 

 Por último, em Vida Real, há um encontro de amigos na rua. Um aparentemente bem 

sucedido, outro exercendo sua mendicância. Uma conversa é iniciada quando o mendigo pede 

uma esmola e o outro o reconhece. Um jogo entre vida real - no sentido de vida fora da conexão 

- e uma vida conectada é posto em cena. O diálogo se desloca para uma espécie de comparação 

entre as duas “vidas”. O amigo bem sucedido se espanta, pois nas redes sociais do que estava a 

mendigar, tudo parecia lindo, organizado, ele estava realizado. O vídeo prossegue nessa direção 

até seu desfecho.  

Vale ressaltar que o corpus empírico não constitui em si o material de análise específico 

com o qual trabalharemos. Dele advém os recortes das situações-discurso que dão a ver o 

funcionamento discursivo nas materialidades. Isto porque, em Análise do Discurso, o texto - 

seja ele verbal, imagético, fotográfico, etc, ou híbrido (chamaremos assim o texto que imbrica 

materialidades diversas, tais como imagem, som, letra, movimento, etc.) – não é tomado como 

unidade de significação completa, mas como um exemplar de discurso, atravessado pelo 
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interdiscurso, ou mais especificamente, por regiões de sentido determinadas, constitutivas do 

complexo bojo das significações possíveis em uma dada conjuntura. Orlandi (2006) afirma que 

o texto é atravessado por várias posições-sujeito, as quais dão a ver o entrecruzamento de 

diferentes matrizes de sentidos que, (des)igualmente, constituem seu sentido, isto é, suas 

possíveis leituras. Isso porque “são as formas de assujeitamento ideológicas que governam os 

macanismos enunciativos”. (ORLANDI, 2006, p.54). 

Desse modo, os vídeos com os quais trabalhamos nos possibitam depreender 

discursivamente formas de assujeitamento ideológicas inscritas na discursividade produzida 

pelo humor. Formas de existência que se mostram no processo de signifcação dos rituais nos 

quais o objeto celular pode figurar.  Os vídeos têm esse caráter interdiscursivo, ideológico, que 

determina sua enunciação, isto é, determina a convocação de regiões específicas da memória 

discursiva de nosso época. Importa-nos compreender quais e como isso faz significar o sujeito 

e as práticas contemporâneas pela presença do objeto celular. Mazière (2007) afirma que o 

corpus é um “conjunto sem fronteira no qual o interdiscurso, exterior, irrompe no 

intradiscurso”. (MAZIÈRE, p. 59-60). É nessa perspectiva que tomamos os vídeos com os quais 

trabalharemos, como constituídos nas (e de) lacunas dos processos de significação, como 

possibilidades de dizer, como recortes de sentido em meio à memória discursiva de nossas 

práticas contemporâneas.  

 Tal procedimento da Análise do Discurso implica considerar como importante pôr em 
questão o objeto discursivo, isto é, “a transformação da superfície linguística de um objeto 
teórico [...] em um objeto linguisticamente dessuperficializado”. (PÊCHEUX E FUCHS, 
2010[1990], p. 180). Esse procedimento teórico de dessuperficialização - isto é, a passagem do 
material bruto para um primeiro tratamento dado pelo analista - consiste em dar a ver “o 
processo de enunciação (em que o sujeito se marca no que se diz)” (ORLANDI, 2007[1990], 
p.65), para a partir daí buscar compreender como o objeto simbólico em questão produz 
sentidos. Ou seja, buscam-se os processos discursivos que ali se materializam, uma vez que eles 
“não têm sua origem no sujeito, embora se realizem necessariamente” (ORLANDI, 1998, p.10) 
por/nos sujeitos em uma dada conjuntura. Também não têm origem nos textos postos em 
análise. Os “sentidos se constituem na relação da linguagem com a exterioridade, pensando a 
exterioridade no texto, discursivamente, isto é, produzindo efeitos de sentidos por e para 
sujeitos”.  (ORLANDI, 2012, p. 13).  
 O corpus constituído aqui se caracteriza como heterogêneo no que tange à sua 
constituição simbólica (que conjuga verbal e não-verbal em movimento), bem como no que se 
refere a sua inscrição institucional, o site Youtube.com. Vale ressaltar que tomamos essa 
plataforma como heterogênea, pois a concebemos como um espaço furtado pelo ocasional, dado 
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as possibilidades que cada sujeito concreto tem de criar uma conta e produzir o material que 
assim desejar. Os limites são os produzidos pelo próprio site, chamados de termos de serviço. 
O Youtube.com é uma plataforma que se define da seguinte maneira:  
 

O YouTube foi lançado em maio de 2005 para que bilhões de pessoas possam 
descobrir, assistir e compartilhar os vídeos mais originais já criados. O YouTube 
oferece um fórum para as pessoas se conectarem, se informarem e inspirarem umas 
às outras por todo o mundo, bem como atua como plataforma de distribuição para 
criadores de conteúdo original e anunciantes grandes e pequenos.26 

 
 Notadamente, os limites propriamente ditos do que o site chama de conteúdo se 

restringem a não-violação do que se poderia nomear de direitos autorais, pois devem ser 

“originais”. Não há mais nenhum tipo de direcionamento para a criação e compartilhamento de 

vídeos na plataforma. Sendo assim, é possível afirmar que criou-se uma plataforma que põe em 

circulação os mais variados objetos de discurso, com as mais variadas configurações de sentido 

sobre eles. Muitas vezes, no próprio site, cria-se espaço para o confronto entre campos de 

sentidos distintos, que se enfrentam, por meio de tomadas de posição dos sujeitos, em troca de 

vídeos que nem sempre é amistosa.  

 Vale dizer, no que tange ao nosso gesto teórico, que no movimento de seleção dos 

vídeos já incidiu um gesto de análise, pois não foi qualquer vídeo que tomamos como material 

de análise. Não são vídeos sobre o celular, notadamente. A primeira questão que se colocou 

para nós, como gesto de recorte, para que selecionássemos essses vídeos e não outros, foi a 

questão da presença do celular, isto é, a imagem de um olhar pela tela.  

Em segundo lugar, surgiu a questão da nomeação. Observando a nomemação dos vídeos 

de forma estanque, sem adentrarmos em sua constituição fílmica, somente um dos vídeos 

poderia remeter ao celular. E mesmo este, cujo nome é Sem bateria, poderia dar a ver outros 

espaços de significação nos quais a expresssão que o nomeia poderia figurar e fazer sentido 

outro.  

 Não se trata, portanto, de uma escolha aleatória dos materiais a serem submetidos à 

análise, mas de dar conta de um deslizamento de posições, da materialidade da ideologia, “da 

posição leitor para o lugar construído pelo analista. Lugar em que se mostra [...] a leitura outra 

que ele pode produzir”. (ORLANDI, 2007[1990], p.61). Os vídeos que aqui figuram enquanto 

material de análise já são, portanto, resultado de um gesto teórico de desconstrução de leituras. 

Gesto que consiste em tomar o celular enquanto atravessamento nas relações sociais 

contemporâneas, como objeto significado nas práticas cotidianas por/nos sujeitos.  

                                                
26 Disponível em: https://www.youtube.com/yt/about/pt-BR/. Acesso em 11 de dezembro de 2016.  
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 Foi possível perceber, no debruçar-me sobre os materiais, que há, se tomarmos a  relação 

nomeação/construção dos vídeos, um campo de significação que coloca o celular como um 

objeto que funciona imbricado no que chamamos de movimento de conexão.  

 A partir daí, nos expusemos aos processos de significação construídos nos vídeos, 

tomando-os como resultado de um processo sócio-histórico produtor de campos de sentidos 

distintos, delineador de práticas, constitutivos do sujeito contemporâneo. Para nós, a seleção de 

vídeos de humor não pode ser enquadrada, mesmo que o material tenha sido retirado de um site 

apenas, como um “campo discursivo restrito”. (COURTINE, 2009, p. 55). Isso porque o 

processo de enunciação humorístico se dá num campo discursivo cuja exposição aos mais 

variados efeitos de sentidos - à ordem do discurso - lhe é constitutiva. Dele é possível 

depreender os ditos e não ditos sobre sujeitos e práticas nas quais se inscreve o celular na 

contemporaneidade.  

É possível perceber, como mostramos nas análises da piadinha no primeiro capítulo, 

que o humor, em seu modo de enunciar, convoca diferentes regiões da memória para o seu 

enunciado, fazendo com que uma mesma expressão signifique de maneiras completamente 

diversas no interior mesmo da formulação. Desse modo, o humor é capaz, por seu 

funcionamento heterogêneo/polissêmico, de pôr em relação “o que o sujeito diz em um lugar 

com o que é dito em outro lugar, o que é dito de um modo como o que é dito de outro” 

(ORLANDI, 2007[1990], p. 59), dando corpo ao movimento de constituição dos sentidos para 

os rituais na contemporaneidade.  

 Importa-nos, com isso, compreender os processos de produção de sentidos para um 

cotidiano contemporâneo. Dissemos um cotidiano por entendemos não ser possível elencar 

todas as facetas que o cotidiano, enquanto formas de discursivização das práticas sociais, pode 

produzir. O que impõe ressaltar que falamos de efeitos de sentido de cotidianidade produzidos 

a partir da presença material do celular por meio de gestos de leitura distintos para as relações 

sociais.  

 Foi possível perceber já nos primeiros gestos de análise dos vídeos, uma vez que já 

estávamos advertidos de tal possibilidade pelo funcionamento discursivo da piadinha 

precursora de nosso gesto, que havia um campo discusivo de embate de sentidos colocado para 

a questão dos rituais contemporâneos. Um embate que parece dar o tom de um processo sócio-

histórico que engendra a configuração ritualística contemporânea. Nesse ponto, foi possível 

notar o caráter de incompletude dos rituais, dando a ver de seu interior o movimento entre 

permanência e mudança, entre memória e atualidade.   
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   É preciso salientar que nosso interesse - apesar de o nosso ponto de partida ter sido a 

observação do gesto que constitui um olhar pela tela - reside num funcionamento discursivo, 

estrutura do dizer, que permite o retorno de significações, tributárias da memória  - do passado 

e do futuro, tal como Mariani (1998) -, para a presença material do celular na vida cotidiana  

   Portanto não construiremos um caminho que dê consequências ao que Pêcheux 

(2010[1969], p.77) afirmou em 1969, que faltava “uma teoria do gesto como ato simbólico”. 

Nosso ponto de interesse aqui se localiza menos no gesto em si do que naquilo que ele evoca. 

Em outras palavras, buscamos compreender o que esse gesto tem a dizer sobre as formas de 

existência na contemporaneidade. Que efeitos de sentidos são produzidos a partir dele? Que 

funcionamento lhe dá legitimidade na contemporaneidade? Que redes de sentidos ele evoca? E, 

principalmente, como as relações humanas sociais mais fundamentais, dadas a ver nos rituais 

cotidianos, são significadas nas práticas discursivas contemporânea de conexão, possibilitada 

por uma certa “cultura digital” (DIAS, 2012[2004]), diríamos, com nossas palavras, pelo 

movimento de conexão? 

   Nossa opção por trabalhar com vídeos que trouxessem práticas cotidanas dos sujeitos - 

afetadas pelo celular, atravessadas pela conexão - parte do pensamento de Pêcheux 

(1997[1975]), no qual afirma que “toda prática discursiva está inscrita no complexo 

contraditório-desigual-sobredeterminado” dos espaços (possíveis) de produção de sentidos, que 

vão caracterizar a instância ideológica em uma dada formação social. (PÊCHEUX,1997[1975], 

p.213). Para nós, no instante mesmo em que um sujeito se põe a olhar para a tela do celular, há 

uma produção discursiva ali posta, e pressuposta, há inscrições de sentidos possíveis nas quais 

o sujeito vem tomar posição. Prática social, desse modo - tomada na perspectiva discursiva, 

pela qual é possível afirmar sua constituição no campo da memória do dizer, campo do qual 

retira material para a construção dos sentidos possíveis - é entendida como prática discursiva, 

pois figura, no processo discursivo, como resultado e causa na produção de significações.  

   De um lado, uma dada prática social não faz sentido (não se inscreve) em uma dada 

conjuntura sem um discursivo anterior a ela que lhe ofereça lugar na prática social geral. Por 

outro lado, a prática social produz afetações nas relações humanas, nas redes de sentidos que 

convivem na memória discursiva de uma dada época, podendo oferecer lugar para o novo, para 

o diferente, para uma outra interpretação. Passado e presente; o mesmo e o diferente; paráfrase 

e polissemia, tal como nos propõe Orlandi (2007[1990], 1998); estrutura e acontecimento, como 

nos propõe Pêcheux (2006[1983]); eis o funcionamento do discurso.  

   O sujeito, nessa perspectiva, não faz o que quer com o celular nas mãos. Há opções, 

alternativas, possibilidades, postas pela causalidade do mundo contemporâneo, nas quais o 
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sujeito vem ou não se inscrever. Tal como discussão do capítulo anterior, os objetos da prática 

social são ofertados no mesmo movimento que seus modos de utilização. Isto corresponde, 

discursivamente, a dizer que há, nas práticas nas quais o celular figura, filiações identificadoras 

que põem em cena formas históricas de existência na contemporaneidade. Formas essas 

tributárias da memória, seja esta compreendida como o já estabilizado, seja tomada como o a 

se estabilizar.  Tudo se passa como se os espaços possíveis de inscrição do sujeito, no que tange 

a sua relação com o celular, estivessem estritamente ligados a um ideal de vida conectada e, ao 

sujeito, restasse apenas inscrever-se nos lugares possíveis em nosso tempo sócio-histórico. Não 

ficam aqui, de maneira alguma, excluídas as formas de resistência produzidas no mesmo 

movimento.  

   A parte que caberia ao sujeito, portanto, seria tomar posição, isto é, exercitar sua livre 

escolha. Escolha que se manifesta nas opções disponíveis, sobre as quais controle nenhum 

exerce, podendo assim afirmar-se livre, para livremente escolher aquilo que já foi escolhido e 

direcionado a ele. De uma certa perspectiva, escolher a servidão, tal como aponta La Boétie 

(2006[1571]).  

   A prática social, portanto, através da qual se inscrevem na vida do sujeito os dispositivos 

de conexão, e muitas outras opções de escolhas ofertadas ao sujeito na atualidade, é tributária 

da memória, nela se constitui, por ela funciona e, nesse jogo complexo de remissões e 

deslocamentos, trabalha para sua atualização, conferindo à memória seu caráter inacabado, 

nunca fechado, um caráter de incompletude. Os vídeos de humor de nosso corpus constituem 

modos de discursivização das práticas nas quais figura o celular em situações cotitidianas.  

   As formulações humorísticas bem apontam um entrelaçamento de sentidos constitutivo 

da conjuntura contemporânea no que tange aos seus rituais, dão a ver uma desorganização, 

descontinuidades, apagamentos, um percurso não retilíneo de sentidos que dá visibilidade ao 

caráter contraditório e paradoxal do registro do ordinário do sentido, como nos afirmou o mestre 

francês.  

   Ferreira (2010) afirma: “Não seria talvez esse caráter instável e paradoxal, aliás, mais 

um fato estrutural incontornável da ordem do discurso?” (FERREIRA, 2010, p.58). Nos vídeos, 

pelo humor, é posto em cena uma (des)ordem discursiva cotidiana, uma mescla de falares, um 

entrecruzamento de discursos, atravessamentos de filiações, fronteiras sem bordas. No 

entremeio dos lugares furtados pelo ocasional nos quais vêm figurar um e muitos outros 

sentidos possíveis, o humor colide com o sentido uno.  

 Segundo Ferreira (2010), falar dessa ordem do discurso “pressupõe que se fale antes de 

sua desordem, isto porque nos situamos no espaço deslizante, mutante e, por vezes, periclitante, 
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das coisas não logicamente estabilizadas.” (FERREIRA, 2010, p.58). Um universo que “abarca 

os sentidos, mas também o sem-sentido, ou ainda, se preferirmos, os sentidos do não sentido.” 

(idem).  

 A partir dos vídeos de humor é possível trabalhar com a noção de estrutura na 

perspectiva discursiva. Pêcheux formulou um campo de trabalho que se colocou contra “uma 

concepção de estrutura… (que) representava um todo estável, fechado e homogêneo, que não 

admitia falta, não dava lugar para a incompletude, nem abria espaço para a diferença”. 

(FERREIRA, 2010, p.61). Desse modo, a estrutura discursiva contemporânea abre espaço, dá 

lugar a incompletude, aos movimentos de retomada e deslocamento, de permanência e 

mudança, próprios aos rituais.  

A grande virada teria ocorrido porque, para Pêcheux (2006[1983]), algumas noções 

teóricas, como as de “língua, sujeito e ideologia” são tomadas enquanto “sistemas cujas 

fronteiras não são fechadas e cujo princípio organizador não está no centro”. (FERREIRA, 

2010, p.62). O que corresponde a uma tomada de posição que fura uma noção homogeneizante 

de estrutura, uma vez que, na língua, os “analistas do discurso […] passam a considerar, então, 

como estruturais fatos linguísticos tidos sempre com marginais”. (idem). Desse modo, nos furos 

no discurso, nas lacunas que apontam o alhures, o algo a mais, nos rasgos do sentido, nesses 

espaços permeáveis o humor vem fazer valer sua cisão. 

Vejamos o porquê de tal afirmação. Os vídeos selecionados fazem parte do canal do 

Youtube.com, criado em 2012, de um grupo que se autodenominou de Porta dos fundos. O grupo 

se autodescreve da seguinte forma: “O PORTA DOS FUNDOS é um coletivo de humor criado 

por cinco amigos que, insatisfeitos com a falta de liberdade da TV brasileira, decidiram montar 

um canal de esquetes de humor no Youtube”27.  

Não é possível determinar que falta de liberdade seria essa citada na descrição das 

atividades do grupo e nem nos importa tal delimitação. O fato que para nós é importante reside 

na constatação de que o humor tem sua circulação restrita nos meios midiáticos mais 

tradicionais -  se é que podemos chamar dessa maneira. O Youtube.com tornou-se, segundo o 

grupo, um canal alternativo de veiculação de esquetes de humor. Para nós, conforme já 

dissemos anteriormente, ele figura como um espaço heterogêneo de produção de discurso, no 

qual, as possibilidades de furo são colocadas como parte do sistema discursivo e não um erro, 

uma falha. Logo, como consequência, toda a desestabilização que esses furos poderiam 

produzir são tomadas como constitutivas e não como um algo a parte. Por isso, há lugar para o 

                                                
27 Retirado do site oficial do Porta dos fundos. Disponível em:  http://www.portadosfundos.com.br/sobre/. 
Negritos da publicação original. 
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humor no Youtube.com. Não só lá, é claro. Em O discurso: Estrutura ou acontecimento, 

Pêcheux (2006[1983]) “assume de vez o caráter estrutural do discurso, e rende-se também ao 

sistema, ao conceber o discurso como um sistema ao qual se acessa e ao qual se desvela por 

suas falhas.” (FERREIRA, 2010, p.63). É a partir desse funcionamento que poderemos propor 

pensar o Youtube.com como um espaço de discursivização sobre, isto é, um lugar de produção 

de discursos sobre.  

 O sistema discursivo “oscila numa tensão paradoxal entre: a simetria e o equívoco; o 

preenchimento e o furo; o todo sistematizado e o não sistematizado; a sobredeterminação e a 

escolha livre”. (ibdem, p.64). A possibilidade do que a autora chama de transgressões está 

sempre-já abarcada nessa noção de sistema. Afirma:  
da não totalidade do sistema é que vão ocorrer as transgressões tanto à (i) língua, 
quanto ao (ii) discurso, (iii) ao sujeito e à (iv) história. Conforme vimos, (i) as 
transgressões da língua se dariam pelo equívoco, como pontos de deriva e lugar do 
impossível; (ii) as transgressões do discurso se dariam pela ruptura dos sentidos 
sedimentados e a consequente emergência de novos sentidos; (iii) as transgressões do 
sujeito se dariam pelo inconsciente, e se manifestariam na língua enquanto “tropeços 
do sujeito; e (iv) as transgressões da história se dariam pela contradição. (FERREIRA, 
2010, p.64) 

 
 A Análise do Discurso opera um deslocamento na concepção de estrutura, lançando-a a 

um “novo paradigma… (tornando) a noção de sistema discursivo um objeto compatível no 

quadro teórico da Análise do Discurso.” (idem). Desse modo, a autora afirma que “a (des)ordem 

do discurso (figura como) condição indispensável para que se examinem essas perturbações e 

rupturas na ordem do discurso.” (ibidem, p.65). É nessa (des)ordem que alocamos o humor. Ou, 

para sermos mais prudentes, ele está mais sensível a essa (des)ordem discursiva que outros 

espaços de produção de discurso. Talvez resida aí o que Pêcheux (2006[1983]) chamou de 

"caráter oscilante e paradoxal do registro do ordinário do sentido”, o que “parece ter escapado 

completamente à intuição do movimento estruturalista”. (2006[1983], p. 52, grifo nosso). 

 A denominação ‘Porta dos fundos’ produz sentido. No gesto de nomear o grupo, o 

caráter discursivo do humor é posto em pauta. Há uma memória inscrita em práticas que coloca 

a porta dos fundos como um lugar menos valorizado que a porta da frente. A porta da frente, 

reservada aos donos, a porta dos fundos, própria dos empregados. Era comum ouvir no Corpo 

de Fuzileiros Navais, nos anos que lá passei: “quem mandou entrar pelas porta dos fundos?” 

Dizer que materializava a segregação histórica entre oficiais (aqueles que entraram pala porta 

da frente) e praças (aqueles “serviçais” que entraram pela porta dos fundos).  

 É como esse lugar  que pensamos os vídeos de humor no Youtube.com, como 

constituídos por esse funcionamento discursivo aberto, por essas lacunas, pela incompletude do 

discurso, e do sujeito. Neles se mostram sentidos barrados em lugares outros. Lugar no qual as 
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formas históricas de existência contemporâneas vão figurar de uma maneira mais ou menos 

exposta ao equívoco, a contradição, tanto pelo seu funcionamento no campo da conexão, como 

no processo discursivo humorístico que determina sua construção.  

Retornando a noção de recorte em Análise do Discurso, ela não se configura por meio 

de orações, imagens, etc., como se elas pudessem apontar algo no nível do conteúdo. Não há 

conteúdo a ser desvelado se considerarmos essa (des)ordem discursiva. Há filiações, 

atravessamentos. Se o registro do ordinário do sentido é paradoxal e tropeça, como pensar em 

encontrar isso ou aquilo. O recorte, portanto, não é algo que se dá no nível da língua ou da 

imagem, propriamente ditas. Os recortes apontam essa (des)ordem do discurso, são fragmentos 

“da situação discusiva”. (ORLANDI, 1984, p. 14). É necessário que o recorte remeta à 

polissemia, a esses espaços de equívoco, as lacunas do dizer, aos ditos em outros lugares. 

Apesar de Courtine (2009) definir as sequências discursivas como “sequências orais ou escritas 

de dimensão superior à frase” (COURTINE, 2009, p. 55), é preciso que se compreenda que tal 

definição é, segundo o mesmo autor, demasiadamente vaga, uma vez que é preciso conceber 

que “a própria natureza e forma dos materiais recolhidos são eminentemente variáveis”. 

(COURTINE, 2009, p.55). O que traz implicações para o procedimento de recorte.  

 Desse modo não é possível produzir um correspondente unívoco para o que chamamos 

de recorte em Análise do Discurso. “O recorte é um naco, pedaço, fragmento. Não é um 

segmento mensurável em sua linearidade”. (ORLANDI, 1984, p. 16). Os recortes propostos por 

nós não terão uma forma pré-definida, serão apresentados especificamente no momento de cada 

entrada de análise, de cada efeito discursivo que se deseja pôr em pauta. Como exemplo disso, 

podemos antecipar que há fragmentos constituídos de imagem (fotogramas de uma sequência 

dada nas cenas narradas nos vídeos) e palavra, isto é, os enunciados nos quais o funcionamento 

discursivo vem se mostrar numa relação (que pode funcionar de maneiras diversas) com a 

imagem, seja pela polissemia, pela homonímia, pela contradição, pelos efeitos de sentidos 

dominantes que se mostrarem, etc. Mas também temos recortes de sequências de imagem e 

silêncio, igualmente constitutivos do processo de produção de sentidos nos vídeos, neles não 

adentrando uma relação específica com a palavra. Funcionamento que privilegia as lacunas 

produzidas pela enunciação humorística.  

 

3.1  Videos do Youtube.com: uma modalidade de discurso sobre 

 

 A possibilidade de movimento nos sentidos, que sempre se encontra cerceada por uma 

busca de homogeneização, nos põe em contato com a questão do corpus. Se os procedimentos 
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não são engessados e não há, a priori, uma materialidade por excelência, assim como o sentido 

não está dado a priori, mas “sempre em curso” (ORLANDI, 2007[1996], p.11), a Análise do 

Discurso produz gestos de leituras de materialidades diversas. Desse modo, a questão do corpus 

sempre se impõe de uma maneira peculiar, pois sua constituição/construção se dá, sempre, por 

um gesto, que recorta, no meio das possibilidades tangíveis, aquilo que interessa a um modo 

particular de se colocar questões. 
A vantagem de trabalhar com um dispositivo teórico como o da Análise do Discurso 
é que levamos em conta a linguagem enquanto estrutura e acontecimento e em 
consequência podemos trabalhar com esses aspectos que tocam a ordem, a regra, 
mas também o acaso, o equívoco, a forma histórica da significação na 
compreensão de cada gesto de interpretação. Deste modo, fazendo intervir o 
discurso, evitamos a pretensão de chegar à verdade do sentido estando entretanto 
sempre atentos a suas diferenças, a seus movimentos. (ORLANDI, 2012[2008], p. 
29, grifo nosso)  

 

 Eis aqui mais uma justificativa relativa a seleção/constituição do corpus humorístico: 

trabalhar com os aspectos que tocam o acaso, o equívoco, a resistência. Se podemos, conforme 

a autora, trabalhar com a regra, a ordem, a evidência do sentido, também podemos voltar nossos 

olhos para aquilo que falha e diverge de um certo movimento de homogeneização. Orlandi 

(2007[1996]) afirma que  as “diferentes materialidades significam de modos distintos” 

(ORLANDI, 2007[1996], p. 10). Umas fazem trabalhar o tecido de evidências do sentido na 

manutenção do mesmo, inscrevendo-se no campo da ilusão de literalidade e do sentido uno, 

outras, como percebemos em nosso trabalho de dissertação, o caso das charges (COSTA, 2011), 

que fazem trabalhar o equívoco, a margem do sentido, o silenciado em outro lugar, 

questionando a unicidade apresentada pela homogeneização do pensamento. Por isso pensamos 

no humor para compreender o que se passa na contemporaneidade no que tange à presença 

material do celular nas relações sociais. 

 É neste ponto que buscamos inscrever nossas análises: no lugar em que a polissemia se 

produz, onde o estranhamento é constitutivo, onde não se reconhece somente uma 

possibilidade, mas se abre caminho para o novo, o outro. As materialidades selecionadas por 

nós colocam a questão da relação sujeito e celular nas práticas sociais não na ordem da 

evidência do deve ser assim porque hoje é assim, ou no campo do todo mundo tem/faz, nem no 

campo das tomadas de posições partidárias, aquelas que defendem suas presença ou a 

condenam, rotulando os sujeitos em campos opostos. Elas, em termos discursivos, põe em pauta 

sentidos múltiplos para essa presença, sem daí direcionar nenhum posicionamento específico. 

É como se o humor nos vídeos nos dissesse: “É assim que se vive hoje. Cada um faça o que 
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puder com isso.” Por esse funcionamento de entremeio, de pôr em xeque o sentido uno, 

pensamos os vídeos selecionados como modalidades de discurso sobre.  

 Quais seriam as possibilidades de pensarmos o discurso sobre, seu funcionamento? 

Mariani (1998) toma “o discurso jornalístico como uma modalidade de discurso sobre” 

(MARIANI, 1998, p. 60, grifo nosso), o que nos permite afirmar que existiriam outras 

modalidades. É sobre isso que nos debruçamos agora, a possibilidade de encontrarmos 

características, ou seja, modos de funcionamento do discurso sobre em outros espaços de 

produção de discurso, que não sejam o da imprensa oficial, o que possibilitaria outros modos 

de produzir sentidos. 

 A autora afirma que “um efeito imediato do falar sobre é tornar objeto aquilo sobre o 

que se fala.” (MARIANI, 1998, p. 60, itálicos da autora). Ao tornar objeto o sobre o que se fala 

delinea-se também um modo de produzir sentidos, uma vez que o objeto - aquilo sobre o que 

se fala - é inscrito e significado a partir de: 

1 - redes de sentidos nas quais ele adquire seu valor, seu sentido;  

2 - lugar através do qual aquele falar sobre é enunciado. Portanto, o processo histórico 

no qual se inscreve sua enunciação; 

3 - sujeitos que ocupam aquele lugar; 

4 - efeitos de memória. 

 Desse modo, entendemos ser possível apreender o funcionamento de uma outra 

modalidade de discurso sobre, uma que funciona de modo um pouco distinto daquela produzida 

pelo Discurso Jornalístico. Isso se o relacionarmos ao lugar de sua produção, aos 

atravessamentos de sentidos que o constituem, entrevendo, assim, as redes de sentidos nas quais 

pode se inscrever e com as quais trabalhará. Lançaremos mão desse modo de compreensão para 

realizarmos as aproximações e os distanciamentos necessários, visando a pensar os vídeos no 

Youtube.com como modalidades de discurso sobre.  

 Mariani (1998) afirma que “os discursos sobre atuam na institucionalização dos 

sentidos, portanto, no efeito de linearidade e homogeneidade da memória.” (MARIANI, 1998, 

p. 60, grifo da autora). É preciso, aqui, fazer algumas ressalvas para encaminharmos nossas 

reflexões. A primeira delas consiste em pensar no lugar de onde emanam tais discursos. Se 

consideramos que os discursos sobre atuam na institucionalização dos sentidos e produzem um 

efeito de homogeneidade da/na memória é preciso considerar que tais discursos - cuja produção 

se pauta na homogeneização - são produzidos em lugares institucionalizados e que a essas 

instituições interessa funcionar nessa via. É o caso do discurso jornalístico, como analisa 

Mariani (1998).  
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 Todavia, o falar sobre não está enclausurado no campo da homogeneidade. Se estivesse 

não haveria lugar possível para deslocamentos. Os sentidos não se moveriam. É preciso que 

haja espaços em que a homogeneidade tenda a se perder, ser questionada. A produção do 

sentido humorístico pode nos apontar um bom caminho para pensar essa perspectiva. Nem 

todos os lugares funcionam pautados - pelo menos não diretamente, como no discurso 

jornalístico, dotado de uma linha editorial que deve ser seguida, de campos de sentidos (já-

antes) definidos -  no movimento de homogeneização.  

 Os falares das ruas, as conversas nos consultórios médicos, nas reuniões informais de 

família, os dizeres do humor, as falas da revolta, os dizeres da resistência, as piadinhas 

cotidianas,  constituem dizeres que podem apresentar uma espécie de corrosão do sentido 

dominante. Tais possibilidades podem constituir formas de discurso sobre mais ou menos 

desprendidas de um direcionamento específico de sentido. Se concebêssemos o discurso sobre 

somente como produtor de homogeneidade, reduziríamos muito as formas e possibilidades de 

observação do processo de produção de sentidos no social, especificamente no cotidiano. O 

político - enquanto embate de sentidos, luta ideológica, cisão na homogeneidade - não se 

restringe a determinados espaços sociais de produção de discurso, cujos sentidos buscam apagá-

lo visando à manutenção da necessidade universal de um mundo semanticamente normal. 

Antes, ele - o político - insiste. Não está preso a processos homogeneizantes que se pautam no 

mesmo e lutam por sua reprodução. Ele irrompe, ainda que em outros espaços, mostrando que 

o que se pode e deve dizer em um espaço não corresponde ao que se pode e se deve dizer em 

outro.  

 O que buscamos aqui apontar é que o discurso sobre, de um certo modo, corresponde 

“a necessidade de fronteiras [que] coincide com a construção de laços de dependência face às 

múltiplas coisas-a-saber”. (ibdem, p. 34). Ora, se é possível conceber que há uma necessidade 

de fronteiras nos processos de produção de sentido, torna-se incontornável aceitar que a divisão 

- de sentidos - está na base de sua constituição, desde a sua origem/produção, uma vez que a 

fronteira remeta a divisão, base mesma de sua concepção. Isto corresponderia a dizer que as 

coisas-a-saber podem ser sempre tomadas nessa zona fronteiriça, espaço de entremeio no qual 

o humor pode mostrar a eficácia de sua permeabilidade. Tal funcionamento potencializa 

modalidades de discurso sobre, que podem produzir homogeneização, institucionalização, mas 

também equívocos, rupturas, apontamentos de brechas, lacunas nos sentidos, resistência, 

revolta, etc. Para nós, a modalidade de discurso sobre que o humor pode produzir funcionaria 

nesse caminho, divergente do sentido uno.   
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 Tal caminho de reflexão nos impele ao entendimento de que o sobre o que se fala pode 

ser falado de muitos lugares, de muitas maneiras, por sujeitos diversos, e que isso pode produzir 

efeitos distintos. O que implicaria muitos modos de falar sobre e também muitos modos de calar 

sobre. O falar e o calar sempre se fazem presentes nos processos de produção de sentidos. Eles 

não se movimentam de modo estanque, não se sobrepõem. No mesmo processo de 

institucionalização de sentidos produzidos pelo discurso jornalístico, tal como aponta Mariani 

(1998), também estão os falares calados - silenciados, para nos valer do termo tão caro a Orlandi 

(2007[1992]). A contradição existe produzindo seus efeitos.  

 Entretanto, o que é silenciado em um espaço, irrompe ali mesmo ou em outro. Esse é 

um ponto de nosso interesse: observar o Youtube.com como possibilidade, lugar de inscrição 

de modalidades de discurso sobre, que podem ou não estar na via da construção de um tecido 

de evidências. Os sentidos estão, como dissemos, sempre em fluxo, em movimento. Nesse 

movimento dos sentidos, produzido pelos/nos diversos discursos sobre, sempre ecoam as 

possibilidades do diferente, do polissêmico, da resistência. É aqui que nosso questionamento se 

inscreve. Se há possibilidade da produção do diferente, de gestos de resistência, produzidos a 

partir de determinado discurso sobre, poderíamos então concebê-lo, para além de uma atuação 

na institucionalização dos sentidos, como um furo no processo de homogeneização? Para nós, 

o humor funciona discursivamente dessa maneira.  

 Não estamos com isso afirmando que todos os vídeos do Youtube.com funcionam nessa 

via. Com efeito, há canais institucionais que veiculam modadlidades de discursos sobre de 

modo direcionado. Há espaços variados no site. Contudo, pela heterogeneidade de sua 

constituição, a plataforma não deixa de ser lugar de possibilidades, uma vez que um sujeito, 

que tenha acesso a internet e saiba o mínimo de conexão, pode criar uma conta no Youtube.com 

e postar suas opiniões, crenças, certezas, enfim, suas inscrições ideológicas apagadas no ato 

mesmo da enunciação de suas translúcidas (e ilusórias) verdades. 

 Desse modo, é possível entrever o “caráter oscilante e paradoxal do registro do ordinário 

do sentido.” (PÊCHEUX, 2006[1990], p. 52). Nessa direção nos propomos a pensar o 

Youtube.com como espaço de produção de discursos que - de um certo modo, pela presença 

maciça dos celulares nas mãos do sujeito, por sua ligação com outras redes sociais, pelas 

possibilidades de hospedagem de seus vídeos em outros domínios virtuais - abre caminho para 

outras modalidades de discursos sobre, produzindo outros efeitos de sentidos e, por 

conseguinte, uma agitação nas redes de sentidos, fazendo trabalhar a memória discursiva. 

 As redes de sentidos nas quais são inscritas as coisas-a-saber, portanto, são produzidas 

(e produzem) modalidades de discurso sobre, que podem estar na via institucional ou não, como 
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já dito, o que produziria outros efeitos. Pensar o Youtube.com como possibilitador de uma 

pluralidade de modalidades de discurso sobre vai além do que se mostra no funcionamento do 

discurso jornalístico como uma modalidade de discurso sobre, pois não se produz somente a 

homogeneização, mas sim o plural, o diferente, o equívoco. Por possibilitar falar sobre os 

pontos nos quais sujeito e sentido não fazem um, em que a não-coincidência é produzida ou de 

onde é possível observá-la, a polissemia vem encontrar o seu lugar.   

 Cabe ressaltar, portanto, que não buscamos materialidades que apontam sentidos 

contrários ao da evidência do uso do celular. Partimos do pressuposto de que essa evidência 

está produzida na cidade e nos espaços urbanizados pela presença dos meios que possibilitam 

a presença do celular nesses ambientes, tais como os já citados dispositivos de carregamento, 

wifi, etc.. Não buscamos também o dizer através do qual se afirma que esse funcionamento 

social tem extrapolado seus limites, tais como comentários presenciados em reunião de pais, 

nas escolas onde trabalho, sobre a necessidade ou não da proibição de tais aparelhos nas salas 

de aula.  Interessou-nos na seleção dos vídeos para a constituição do corpus as brechas 

produzidas nas discursividades sobre as práticas sociais nas quais figuram o celular, enquanto 

atravessamento, dando a ver formas (possíveis) de existência na contemporaneidade, nas quais 

o sujeito pode ser/estar sujeito. 

 

3.2 Espaço histórico-social, celular, efeitos de ambiência: da materialidade à discursividade 

 

Orlandi, a partir de Pêcheux (1997[1975]), define interdiscurso como “aquilo que fala 

antes, em outro lugar, independentemente.” (ORLANDI, 2007[1990], p. 31). Algo que parece 

dizer respeito a uma (des)ordem nas palavras de Ferreira (2010), uma “ordem simbólica, ordem 

do discurso.” (ORLANDI, 2007[1996], p. 46). O interdiscurso se põe na base de toda 

formulação possível - incluídas as formulações para/sobre a questão do celular. “Para que 

nossas palavras façam um sentido é preciso que (já) signifiquem”. (ORLANDI, 2007[1996], p. 

39).  

Tendo esse funcionamento como fundamento do discurso, propomos uma primeira 

entrada analítica. Trazemos um recorte imagético-parafrástico de um gesto recorrente nos 

vídeos: o celular nas mãos dos sujeitos. A partir desse primeito recorte, damos a ver um 

funcionamento discursivo que constitui a significação das práticas contemporâneas.  

Numeramos os fotogramas em ordem crescente para organização de nossos recortes. 

Vale ressaltar que um mesmo fotograma já analisado, pode retornar em uma outra sequência 

discursiva recortada, visando a uma outra abordagem analítica. Apresentamos abaixo cinco SDs 
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para demonstrar o caráter interdiscursivo das formulações. Nomeamos as 4 SDs da mesma 

maneira – Um olhar pela tela – e uma como Um olhar para tela, para dar a ver o caráter 

parafrástico, bem como o polissêmico, no funcionamento do discurso. Destacamos que esse 

‘um’, para nós, não funciona como numeral, mas sim como pronome indefinido, justamente por 

permitir leituras diversas para o gesto de olhar pela tela do celular. Nesse recorte visamos ao 

funcionamento discursivo que mostra um gesto a ser significado de maneiras distintas nos 

vídeos em análise.  

Se “todo discurso se delineia na relação com outros: dizeres presentes e dizeres que se 

alojam na memória”, (ORLANDI, 1990[2007], p. 43) é preciso que haja, necessariamente, 

formas diversas de significação para o sujeito e suas práticas. É disso que se trata esse primeito 

recorte,  que, por meio da paráfrase imagética, significa sujeitos e suas práticas de maneiras 

distintas, ora dando a ver um campo de sentidos, ora dando a ver outro.  

 

 

    

 

Fotograma  1 – sujeito, celular e sala de estar 
(conversa) 

Fotograma  2 – sujeito, celular e restaurante (sem 
bateria) 

Fotograma  3 – sujeito, celular e sala de tv (senha) Fotograma  4 – sujeito, celular e rua (vida real) 

SD 1 – Um olhar pela tela SD 2 – Um olhar pela tela 

SD 3 – Um olhar para tela SD 4 – Um olhar pela tela 
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Nas sequências discursivas trazidas acima, constituídas a partir do retorno imagético do 

gesto de tomar o celular nas mãos e produzir um olhar pela tela, é possível notar que o rastro 

imagético-parafrástico aponta a significação dos espaços sociais de maneiras distintas, como 

demonstraremos nas análises a seguir.  

O gesto que empreendemos com essa entrada analítica consiste em apontar que, para 

além do que podería ser dito sobre o que se faz com o celular nas mãos, ele se faz presente em 

diversos espaços sociais. Sua presença, com efeito, produz afetações nas formas de estar no 

mundo, constituindo assim o que poderíamos chamar de efeitos de ambiência. Orlandi (2009) 

parte do pensamento de Thibaud (2005) para apontar como o conceito de ambiência pode dar 

lugar a um trabalho sobre o espaço social no campo da Análise do Discurso. Pautamos nossa 

abordagem no modo como Orlandi (2009) reterritorializa o conceito. Citando Thibaud (2005), 

a autora afirma que “o ambiente é uma construção social”. (ORLANDI, 2009, p.17). Isso 

corresponde a pensar o espaço social, o ambiente tal como aproxima a autora, “em suas práticas 

sociais”. (idem). Desse modo, “a noção de ambiência passa então a se relacionar com um espaço 

com suas características formais, materiais, físicas e plásticas”. (idem). É neste sentido que 

usamos o temro aqui: a nocão de ambiência diz respeito, a partir de nossa leiura de Orlandi 

(2009), ao modo de se significar um espaço, que funciona imbricado, incontornavelmente, no 

“modo como são significados os sujeitos des espaço.” (ORLANDI, 2009, p. 18).  

Tais efeitos de ambiência, isto é, os efeitos de sentidos da imbricação material entre 

sujeito e espaço histórico-social no qual funciona, constituem campos de sentido que irão 

delinear os modos de se servir do celular na contemporaneidade relacionados aos espaços 

sociais nos quais figura, delineando também campos de sentidos para os sujeitos desses mesmos 

espaços. Sobre os modos de se servir dos objetos e sua relação com a conjuntura sócio-histórica, 

faço remissão à discussão empreendida no capítulo anterior. Tais modos de se servir do celular 

na contemporaneidade produzem sentidos para o modo como ele, enquanto objeto ideológico, 

Fotograma  5 – sujeito, celular e bar (wi-fi) 

SD 5 – Um olhar pela tela 



   198 

está sendo significado e, no mesmo movimento, significam os sujeitos e as práticas nas quais 

se inscreve.  

 A materialidade da imagem em movimento, dada a ver na paralização de um estado do 

movimento cotidiano representado pelo fotograma, põe em pauta formas históricas de 

existência nas quais o sujeito contemporâneo pode funcionar. Formas de existência que nos 

vídeos figuram como estritamente vinculadas ao movimento de conexão. 

Lagazzi (2009) propõe, como já citado anteriormente, que em uma composição 

material, uma materialidade trabalha no entremeio da outra. A noção de composição se deve ao 

fato de que as diferentes materialidades, verbal e imagética, funcionam, não em 

complementaridade como se uma a outra fizesse remissões inequívocas, mas em composição, 

“uma fazendo trabalhar a incompletude na outra”. (LAGAZZI, 2009, p.68). A teorização da 

autora sobre a incompletude das materialidades nos serve de esteio para pensarmos os processos 

de produção de sentido nos vídeos. O termo ‘composição’ já não nos deixa tão à vontade. O 

termo latino compositio, ato de colocar junto de combinar, com o termo ponere, colocar, botar 

no lugar, nos deixa um caminho um tanto quanto delicado. Isto porque, nos vídeos, a imbricação 

material, por vezes, não coloca junto, mas sim faz fenda. E não falamos aqui especificamente 

dos sentidos. A própria relação entre imagem e palavra, por vezes, não acontece. Uma dá espaço 

a outra.  

Não estamos desconstruindo, aqui, a teorização da autora, apenas apontamos que, para 

nós, melhor termo seria constituição híbrida da materialidade. Isto porque, para nós, não se 

trata nos vídeos da junção, composição, união, funcionamento conjunto - ou qualquer outro 

termo que poderia ser usado para apontar a existência de duas materialidades num mesmo 

material -, mas sim de uma constituição híbrida. Isto é, a materialidade dos vídeos é especifica 

e não uma combinação entre imagem e palavra, simplesmente. Tal como nos animais híbridos, 

não se trata de um animal ou de outro, mas sim de um terceiro que, como resultado do 

cruzamento genético de dois animais distintos, possui características outras. Com efeito, o 

terceiro guardará semelhanças com os dois animais de origem, mas será um outro, distinto. Um 

exemplo disso poderia ser o Ligre, cruzamento de leão com tigre.  

Por isso, é importante destacar que tomamos esse termo da biologia (genética) e não da 

noção de hibridismo da língua portuguesa. Desse modo, é possível pensar que o vídeo não é 

uma composição de materialidades distintas, mas é uma materialidade específica e tem seu 

modo de funcionamento específico. Optamos por apresentar essas razões e propor uma outra 

abordagem por notarmos nos vídeos que, em algums momentos, a palavra não é convidada, 

nem faz trabalhar a incompletude da imagem-movimento. Por vezes, a imagem funciona pelo 
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silêncio e as lacunas deixadas por esse funcionamento não são trabalhadas pelo verbal. Bem 

como o verbal pode funcionar na contramão da imagem. Parece-nos que o que chamamos de 

constituição híbrida dá conta de pensar que o vídeo tem seu modo de funcionamento específico, 

ainda que guarde semelhanças com os seus “pais genéticos”, a imagem estática e o verbal.  

A constituição fílmica com que trabalhamos pode produzir um movimento de 

apagamento da incompletude e da eficácia simbólica postas na materialidade híbrida que a 

constitui. Isto é, por se tratar de imagem em movimento, sua aproximação com os efeitos de 

cotidianidade encontrados nas ruas, pode produzir um efeito de só pode ser assim. Tal 

funcionamento deixaria de lado o caráter de incompletude das materialidades em questão. O 

que impõe um trabalho com os efeitos de sentidos de veracidade como efeitos ideológicos, 

resultantes da aproximação entre materialidade e vida cotidiana. Diferente das charges, tal como 

nosso trabalho (COSTA, 2011), as quais produzem, em alguns casos, o efeito de sentido 

humorístico numa relação entre estereótipo imagético e deslizamento produzido pelo verbal, os 

vídeos põem em jogo uma relação entre realidades, todas elas próximas as formas de 

significação do cotidiano, próprias da construção dos esquetes. O movimento de imbricação 

material entre imagem-movimento e o verbal pode dar lugar a inúmeras relações entre si e de 

sentido.  

É necessário desse modo, uma abordagem discursiva da imagem - uma das 

materialidades que constituem os ascendentes dos vídeos -  tomando-a como materialidade 

significante. Para tal, dois procedimentos são incontornáveis: 

1 – Não tomar a imagem como transparente, como impressão da realidade, como se 

houvesse apenas uma. O que corresponde a não tomá-la numa relação com o verbal que 

pretendesse ligar termo a termo com as coisas no mundo.  A imagem não é literal. Ela 

é opaca, sujeita a interpretações, que são históricas da mesma forma que sentidos, 

sujeitos e suas práticas; 

2 – Não trabalhar com o imagético sobredeterminado pelo verbal.  A imagem tem o seu 

modo específico de significar e apontar significações que não se reduzem, ou não podem 

reduzir-se, a uma determinação dada pelo verbal. Orlandi (1995) 

Isso porque “a imagem – dentre outras formas de expressão não-verbal – é também 

discurso.” (SOUZA, 2001). O que implica produzir “um olhar que trabalha diferente quando da 

leitura da imagem”. (SOUZA, 2001).  Um olhar que imprime uma leitura multidirecionada, 

dependendo do olhar de cada leitor.  Tomar a imagem enquanto discurso é afirmar que, quando 



   200 

a imagem é trabalhada com o texto verbal, pode ocorrer “uma direcionalidade ao trabalho de 

interpretação da imagem”. 

Ao tratar do imagético discursivamente, é imprescindível conceber que a imagem é 

social e historicamente determinada, bem como sustenta e é sustentada por outros discursos. 

Por isso, as cinco primeiras SDs podem ser tomadas como um caminho possível dos sentidos 

na contemporaneidade. Isto é, ao encontrar-se nos mais diversos espaços sociais, tais como sala 

de estar (Fotogramas 1 e 3), restaurante (Fotograma 2),  rua (Fotograma 4), bar (fotograma 5), 

o celular passa a constituir a significação desses espaços, bem como dos sujeitos desse espaço. 

Além de afetar as práticas (possíveis em uma dada conjuntura) realizadas naqueles espaços. 

Sentidos de ubiquidade são produzidos quando o celular figura da sala de estar das casas à rua, 

nos restaurantes e bares, nas calçadas, caminhos dos sujeitos, os quais constituem os caminhos 

dos sentidos.  

A televisão da sala de estar não pode ser levada a rua; o rádio talvez já tenha sido, um 

dia, visitante nesses espaços; o computador do quarto ou escritório não se desloca ao 

restaurante. Na contemporaneidade, a tela que se faz presente (e produz sentidos), que tem sua 

presença legitimada, não questionada, nos mais variados espaços histórico-sociais, é a tela do 

celular.  

A imagem-movimento do celular na vida cotidiana, nos ônibus, nas praças, nas salas de 

aula, etc., bem como as imagens produzidas na materialidade do humor posta em análise aqui, 

respondem a um processo histórico que determina as formas de existência possíveis em uma 

dado período histórico-social. Podemos afirmar que os efeitos de ambiência produzidos para os 

espaços sociais na contemporaneidade são constituídos de sentidos que legitimam a 

presença/funcionamento dos celulares nos mais variados espaços histórico-sociais. Que efeitos 

isso pode produzir, veremos mais a frente.  

 Davallon (2007) afirma que a imagem pode ser entendida como operadora de memória 

social.  A imagem, concebida como objeto ideológico, ou seja, “o conjunto de objetos concretos 

(livros, escritos, imagens, filmes, arquiteturas, etc.) que resultam de uma produção formal e que 

são destinados a produzir um efeito simbólico.” (DAVALLON, 2007,35, nota 3).  A memória 

é definida como “o que ainda é vivo na consciência do grupo para o indivíduo e para a 

comunidade.” (DAVALLON, 2007:25). O autor afirma que lembrar um acontecimento não é, 

necessariamente, fazer trabalhar a memória social. É necessário que o acontecimento lembrado 

reencontre a sua vivacidade e, sobretudo, há a necessidade de uma reconstrução do 

acontecimento a partir “de dados e de noções comuns aos diferentes membros da comunidade 

social.” (idem).    
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 Desse modo, é possível afirmar que a imagem do celular nas mãos faz lembrar, isto é, 

produz um efeito de retorno, próprio da memória discusiva, “noções comuns aos diferentes 

membros da comunidade social”, para nos valermos das palavras do autor. Esse efeito de 

retorno pode fazer trabalhar o acontecimento no domínio da atualidade, dando consistência a 

constituição discursiva das práticas sociais em uma dada conjuntura.  

A imagem, para o autor, é tomada não como aquilo que pode representar os objetos do 

mundo, ou ainda como dotada de um caráter informativo, mas como um objeto cultural dotado 

de eficácia simbólica. O sujeito ao observar uma imagem produz significações. Estas, por sua 

vez, não se apresentam prontas, fechadas, mas apontam para uma possibilidade de sentidos, 

“uma liberdade de interpretação”. Desse modo, não se torna possível relacionar a imagem-

movimento nos vídeos com o verbal que ali pode figurar. O vídeo tem um funcionamento 

específico que ora relaciona imagem e verbal, ora funciona pelo imagético em movimento, 

atravessado de silêncio (e de sentidos, bem como de não-sentido). Não é possível determinar, 

a priori, se - e como - o verbal vai estar relacionado ao imagético nos vídeos. Pode haver um 

recorte específico que funcione pautado somente no imagético, deixando um espaço lacunar na 

produção de sentidos.  

A imagem, ainda, tem a possibilidade de assinalar um lugar ao espectador/leitor, de 

modo que este se posicione na produção de sentidos.    

Afirma, ainda:  
se a imagem define posições de leitor abstrato que o espectador concreto é 
convidado a vir ocupar a fim de poder dar sentido ao que ele tem sob os olhos, isso 
vai permitir criar, de uma certa maneira, uma comunidade – um acordo – de olhares: 
tudo se passa então como se a imagem colocasse no horizonte de sua percepção a 
presença de outros espectadores possíveis tendo o mesmo ponto de vista. 
(DAVALLON, 2007, p.31, grifo nosso)   

No caso da sequência imagético-parafrástica determinada pela repetição do gesto que 

produz um olhar pela tela, há uma produção de sentidos para o sujeito contemporâneo também. 

Não apenas para os espaços sociais. Ao produzir sentidos na cidade, o sujeito, a partir da 

textualização de sua relação com os objetos simbólicos no mundo, “produz uma realidade 

estruturada da maneira como esse espaço o afeta, reverberando sentidos do/no imaginário 

urbano”. (ORLANDI, 2001a, p. 10). Dessa maneira, a discusivização dos rituais, entendido aqui 

como um estado da relação do sujeito com os objetos simbólicos de sua prática cotidiana, 

produz sentidos para os modos como o espaço o afeta. Isto é, sujeito e espaço social, tomados 

pelo simbólico, funcionam imbricados na produção de sentidos que determina os estados dos 

rituais em um dado período sócio-histórico.  
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Nesse primeiro recorte específico não há, na constituição da materialidade dos vídeos, 

uma relação específica entre imagético e verbal. Isto é, poderíamos dizer que não há, nesse 

ponto, composição, já que não há um trabalho de um sobre o outro. É a imagem em movimento 

que põe em cena o celular nos mais variados espaços sociais, significando-os pelo movimento 

da conexão. Já se pensarmos na constituição híbrida da materialidade dos vídeos, não haveria 

problema algum de abordagem, pois uma característica pode sobressair no lugar onde a outra 

não figura. O que não torna a outra, de maneira alguma, inexistente.  

O espaço social, segundo essa leitura, é entendido como espaço simbólico. Um “espaço 

material concreto... (que funciona) como sítio de significação que requer gestos de 

interpretação”. (ORLANDI, 2001 a, p.12). Um espaço simbólico, trabalhado na/pela história. 

“Espaço de sujeitos e de significantes.” (idem). É nesse espaço simbólico, da sala de estar à rua, 

nos bares e restaurantes, que o celular vem fazer parte das relações sociais. É importante 

salientar que “relações sociais são relações de sentidos”. (ORLANDI, 2001a, p. 14). Nesse 

sentido, é possível também afirmar que a prática social é a prática de um (ou mais) sentidos.  

Os rituais, portanto, do ponto de vista discursivo, constituem o lugar de materialização 

da prática dos sentidos dos/pelos sujeitos em um dado espaço sócio-histórico. Isso quer dizer 

que as práticas histórico-sociais trazem consigo um funcionamento discursivo prévio que as 

determina. Os modos de fazer de uma dada conjuntura sócio-histórica não se constituem como 

possíveis pela graça do céu. O celular, tal como significado nas SDs iniciais, portanto, como 

uma presença material parte da vida dos sujeitos nos espaços sociais da contemporaneidade é 

um efeito de sentido possível.  O sujeito, por sua vez, passa a ter seu sentido afetado por essa 

presença. Suas práticas, seus sentidos, suas possíveis escolhas, seus caminhos, suas relações, 

os seus modos de estar no mundo passam a ser significados no bojo da significação do celular 

presente nos espaços sociais de realização dos rituais.  

Assim, para nós, conforme uma leitura de Davallon (2007) nos permite concluir, a 

imagem: 

1 – Não é uma mera representação da realidade; 

2 – Conserva as forças das relações sociais; 

3 – Faz o leitor se posicionar; 

4 – É uma produção cultural com eficácia simbólica, logo, dotada de historicidade. 

5 – Produz sentidos, que se inscrevem na memória social.  

 O conjunto das SDs apresentadas inicialmente, dessa maneira, nos permite entrever o 

que da memória na atualidade se presentifica enquanto processo de signifcação para o sujeito e 
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suas práticas na contemporaneidade. A rua, o bar, o restaurante, a sala de estar passam a ser 

espaços também do celular. O bar deixa de ser o espaço apenas das cervejas e conversas 

pessoais não conectadas com os amigos; a sala de estar deixa de ser o espaço apenas de 

conversas pessoais não conectadas com os familiares, de assistir televisão, ou de 

relaxar/descansar de um dia de trabalho; a rua deixa de ser apenas um espaço transitório, no 

qual o sujeito apenas se desloca de um lado para o outro. Os espaços sociais são significados, 

também, a partir do movimento da conexão. Nessa lógica também, de maneira incontornável, 

os sujeitos e suas práticas.  

 Os efeitos de ambiência produzidos pelos vídeos, assim, permitem entrever formas 

históricas de existência que se ligam ao movimento de conexão, pelas quais os sujeitos podem 

se posicionar. Isto é, a conexão figura como parte do cotidiano do sujeito. É produzido um 

efeito de cotidianidade que aponta um sujeito contemporâneo que se conecta em vários espaços 

sociais: Casa, rua, bar, restaurantes, etc.  

 Talvez uma questão se levante no que tange à conexão, uma vez que, a partir da 

sequência imagético-parafrástica apresentada no entrelaçamento das SDs de um a cinco, não é 

possível depreender sentidos de conexão. Questionamento que pode ser dirimido se trouxermos 

à análise os nomes dos vídeos. Senha, Sem bateria, Wi-fi, Conversa, Vida Real. Aí entra a 

questão da composição híbrida da materialidade. Nesse momento, o verbal vem cumprir o seu 

papel constitutivo nos vídeos. Não é uma simples relação entre imagético e verbal, mas sim 

uma consituição imbricada, inseparável, que mostrará suas características específicas no 

funcionamento discursivo.  Vale acrescentar que a constituição híbrida resulta da inscrição, na 

materialidade da história, do movimento dos sentidos.   

Não seria preciso uma análise pormenorizada para dar a ver que, dos cinco nomes dos 

vídeos, dois deles são atravessados por sentidos referentes ao movimento de conexão: Vida 

Real e Wi-fi. Há uma memória para esses termos que faz deles porta-vozes de um discurso de 

conexão. E porta muitas vozes, pois a partir da conexão o sujeito é mais falado do que fala. Ao 

trabalhar com o vídeo Sem bateria também é possível depreender, rapidamente, que a presença 

material do celular está vinculada ao movimento conexão. Em Senha tal movimento fica de 

lado no primeiro plano e pressuposto no funcionamento interdiscursivo. Em Conversa fica 

pressuposto como pano de fundo na significação de dois rituais: o ritual da conversa e o ritual 

da conquista, conforme veremos. 

Dissemos acima sobre um funcionamento interdiscursivo, pois o interdiscurso funciona 

como um “saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma de pré-

construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra.” 
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(ORLANDI, 2007[1996], p. 39). Podemos afirmar, também, que isso que do interdiscurso 

retorna sob a forma de pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, também retorna sob 

a forma de pré-construído nos modos de fazer, isto é, no já-feito que está na base de todo fazer 

possível. Apontamos com isso que as práticas sociais são, incontornavelmente, discursivas, pois 

produzem sentidos e são constituídas a partir de uma memória, um discursivo que lhes antecede, 

base material de seus funcionamentos. E aqui vale dizer que não há possibilidade de humor sem 

um discursivo prévio sobre o qual o efeito metafórico produzido na enunciação humorística 

vem rasgar o sentido, oferecendo lugar ao deslizamento.   

Desse modo, o interdiscurso faz retornar (e produz outros) sentidos possíveis tanto para 

o celular, como para as práticas que a partir dele se instauram, bem como para os sujeitos dessas 

mesmas práticas. Como afirma Orlandi (2007[1990]), esses sentidos vindos do interdiscurso 

“afetam o modo como o sujeito (se) significa.” (ORLANDI, 2007[1990], p.31). Os rituais, desse 

modo, serão palcos de vicissitudes.  

A “memória coletiva” é gerida pelos “aparelhos de poder de nossa sociedade”. 

(PÊCHEUX, 2010[1982], p. 51). A Imprensa, por meio do discurso jornalístico, a medicina, 

pelo discurso médico, a escola, pelo discurso pedagógico, o Estado, pelo discurso jurídico, e 

outros, poderiam ser considerados aparelhos de poder que fazem o trabalho, “anônimo, 

fastidioso, mas necessário” (idem) de gerir (ou tentar) a memória coletiva. 

 Contudo, a despeito dessa gestão dos sentidos, os sentidos sempre encontram uma porta 

dos fundos para dar a ver as lacunas que, nesse funcionamento discursivo, podem ser 

produzidas. O humor nos oferece essa abertura, essa fenda, esse lugar de produção de sentidos 

que não toma partido, não faz juízo de valor, nem se preocupa com tomadas de posição a serem 

defendidas. Tomar as discursividades do humor enquanto acontecimentos de linguagem, algo 

que foi discursivizado de seu modo particular de leitura, tornou-se narrativa, discurso, se 

apresentou como um caminho necessário para compreeder a configuração ritualistica em seu 

movimento. Isto é, compreender os campos de sentidos que se colocam em embate no que tange 

à signficação dos rituais na contemporaneidade. Um confronto entre o mesmo e o diferente, 

permanência e mudança. 

 Por isso, insistimos em nosso trabalho que a enunciação humorística se dirige não a um 

sujeito, mas a um discurso que se quer dominante e uno. A questão do humor reside em um 

funcionamento discursivo que produz uma tomada de posição que se quer inscrita em outro 

lugar que não o dominante, o domesticado, um lugar de entremeio.  

 Se o processo de domesticação da leitura impõe uma pauta a ser seguida, o humor a 

desconstrói ou, ao menos, acrescenta-lhe algumas reticências. O humor produz gestos de 
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resistência a um mundo semanticamente normal, colocando-se ora na contra-mão do sentido 

dominante, ora fazendo uma pilhéria do só pode ser assim, ora apontando que o que pode ser 

assim, também pode(ria) ser de outra(s) maneira(s).  

 Ao trazer a contradição à cena, os vídeos de humor de nosso corpus resistem a uma 

leitura já estabilizada para rituais contemporâneos, apontando a complexidade heterogênea que 

constitui a noção de ritual. Os vídeos, portanto, produzem gestos de interpretações “enquanto 

atos que surgem como tomadas de posição”. (PÊCHEUX, 2006, p.57). 

 

3.3 Sobre a incompletude: modos de fazer e constituição ritualística contemporânea 

Queremos dar a ver um funcionamento do apagamento que se constitui nos vídeos. 

Quase não se diz celular nos vídeos em análise. Isto é, o trabalho dos sentidos nas designações 

não comparece de maneira preponderante na materialidade em questão. São quatro ocorrências 

em Conversa, quatro em Senha, uma em Sem bateria, nenhuma em Vida real e nenhuma em 

Wi-fi. Se somarmos o tempo de duração dos cinco vídeos são mais de dez minutos, mas as 

ocorrências das designações são escassas.  

Por que quase não se diz celular? Qual seria a característica dos esquetes que dispensaria 

a designação do celular? Mais uma vez pisamos no terreno da constituição híbrida da 

materialidade dos vídeos. O que está em jogo nos vídeos não é o que se diz sobre o celular, mas 

o que se faz com o celular na contemporaneidade. Para isso, o celular é posto em cena. Os 

modos de fazer que ele engendra são colocados em pauta pela imagem-movimento. Não é 

preciso dizer celular para produzir sentidos para celular. O discurso sobre produzido pelos 

vídeos não é sobre o celular, enquanto objeto de discurso, mas sobre os sujeitos e suas práticas, 

nas quais figuram o celular, enquanto atravessamento constitutivo dessas mesmas práticas. 

Nesse sentido, o humor põe em pauta modos de fazer que constituem a configuração ritualística 

contemporânea, dando a ver que há formas históricas de existência na contemporaneidade 

estritamente vinculadas ao movimento da conexão.  

Os vídeos de humor enunciam um processo discursivo que dá a ver modos de 

significação das práticas contemporâneas, modos de fazer nos quais os sujeitos vêm tomar 

posição. Isso quer dizer que há posições-sujeito na contemporaneidade que estão pautadas no 

funcionamento da conexão.  

 Tal funcionamento se mostra, efetivamente, em quase todos os vídeos de nosso corpus. 

Somente em Senha que ele não se mostra diretamente, cujos sentidos de celular caminham, 

pelo menos em primeiro plano, na direção de telefone feito para efetuar ligações. Contudo, 
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mesmo assim, há rastros discursivos que apontam um para além. Em dois deles,  Sem bateria  

e Vida Real, parece haver uma gradação entre vida não conectada e vida conectada. Trazemos 

um recorte do esquete Sem bateria  para mostrar esse funcionamento discursivo.  

 

SD 6 – Efeitos de cotidianidade na produção de uma hierarquia de olhares (Sem bateria) 

 

 

 

A SD 6 produz sentidos para uma certa hierarquização do olhar, uma espécie de 

gradação entre vida não conectada e vida conectada. Do plano inicial ao plano final da cena há 

um redirecionamento do olhar, possibilitado pela falta, pela falha no campo do objeto celular. 

Fotograma  6 – silêncio. Plano fechado inicial da 
cena. Sem vozes. Apenas a imagem de dedos 

digitando. 

Fotograma  7- abertura do plano para o sujeito. 
Olhar para a tela. Fala: “merda! Acabou a 

bateria do celular”. 

Fotograma  8 – silêncio. Abertura do plano para o 
outro sujeito da cena. Olhar continua para a tela. 

Fotograma  9 – abertura completa do plano para 
os dois sujeitos. Fala: “suspiro” do marido. Olhar 

ainda voltado para a tela.  

Fotograma  10 – olhar voltado para o outro 
sujeito da cena. Fala: “e aí? Como é que foi teu 

dia?” 
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Somente após o término da bateria do celular o sujeito volta o olhar para a esposa. A fala do 

sujeito-marido só emerge quando o celular não mais pode oferecer-lhe o ater-se. A esposa, 

segundo plano do olhar do marido, apagada pelo objeto de atração do olhar do sujeito 

contectado, permanece em silêncio. Após a fala do marido, depois do forçado encerramento da 

conexão pelo descarregar da bateria, ela respoderá estritamente ao que for perguntada.  

A sequência discursiva em questão privilegia a constituição imagética, em seu 

movimento atravessado pelo funcionamento do silêncio. Os planos inciais, atravessados de 

silêncio, significam os sujeitos e suas práticas. O ritual almoço em família fica, desse modo, 

significado num movimento entre imagem e silêncio. Nesse entremeio a conexão figura em 

primeito plano na hierarquia do olhar. Vale ressaltar que não estamos aqui fazendo referência 

ao silêncio como ausência de palavras, mas a um funcionamento discusivo que significa, que é 

próprio das palavras (e das imagens), atravessadas de silêncio e, por vezes, de silenciamentos.  

Souza (2001) afirma que “a imagem também tem na sua constituição marcas de 

heterogeneidade, como o implícito, o silêncio, a ironia. Marcas que não podem ser pensadas 

como vozes”. (SOUZA, 2001, grifo nosso). Isso quer dizer que a imagem é atravessada de 

silêncio. Ela tem um modo singular de habitar o sentido. Ela diz de uma configuração 

ritualística por meio de seus elementos. O foco do olhar do sujeito, o objeto nas mãos, a prática 

de conexão na mesa de restaurante com a família, a primazia do olhar, todos esses elementos 

imagéticos produzem sentidos para o sujeito contemporâneo.  

Orlandi (2007[1992]) afirma que “as palavras representam já uma disciplinação da 

significação ‘selvagem’ do silêncio. Assim, a produção verbal serve para a administração 

(gestão) do sentido”. (ORLANDI, 2007[1992], p.54). Caberia apenas uma ressalva: na 

constituição híbrida dos vídeos e na produção de sua enunciação humorística o verbal não 

servirá a gestão do sentido, mas sim à exposição do equívoco. Fato é que o silêncio, segundo a 

autora, tem uma significação “selvagem”, isto é, não domesticável. No silêncio os sentidos 

flutuam, não colam. O silêncio produz possibilidades. Os vídeos jogam com isso.  

Nessa perspectiva, a construção da sequência de planos imagéticos, recortados nessa 

SD, oferece lugar a interpretação das práticas que não são ditas, faladas, mas experimentadas. 

O humor, através do funcionamento do silêncio, consegue pôr em pauta um para além do que 

é dito sobre o celular. Ele mostra o que é feito com ele, aquilo que não é/foi dito sobre as práticas 

nas quais se inscreve, sentidos que não foram ainda circundados pelas mancas palavras. A 

imagem-movimento dá a ver uma instância do discurso que não é realizável por meio das 

palavras, apesar de não funcionar independentes delas. O silêncio na imagem evoca não apenas 

o dito, mas o feito. São os modos de fazer ou, nas palavras pecheutianas, os modos de se servir 



   208 

dos objetos - ofertados pela conjuntura sócio-histórica na qual figuram, podem existir e 

funcionar – que estão postos em pauta na discursividade do humor.  

Tudo se passa como se o uso da palavra na vida conectada, por meio da digitação 

mostrada em primeiro plano, fosse contraposto ao uso da palavra na vida não conectada. 

Funciona como uma certa hierarquia. Primeiro a vida conectada, depois a vida não conectada. 

O verbal no vídeo só entra em cena quando a possibilidade do uso da palavra no campo da 

conexão é esgotada. O limite é o ponto no qual o sujeito se vê obrigado, impelido, a trocar de 

espaço. Não estamos certos de que este seja um bom termo.  

Contudo, parece ser disto que se trata: há uma produção discursiva contemporânea que 

aponta a existência de uma posição-sujeito que prioriza a ordem da conexão em detrimento de 

uma vida não conectada, nomeada em outro vídeo de Vida Real, cujos sentidos apontam uma 

vida não conectada.   A contrução do que chamamos de um olhar pela tela parece se dar numa 

hierarquização das práticas, pela qual a conexão figuraria como primordial, mais importante.  

É possível notar, pela construção discursivo-imagética do olhar da esposa nos 

fotogramas 8, 9 e 10, que tal hierarquia funciona e que a esposa não compete com esse olhar 

primordial para a tela. Tal ponto se mostra significativo para nós, pois dá a ver, na constituição 

discursiva da enunciação humorística, a contradição. Poderíamos nos perguntar: Onde está o 

celular da esposa? Ela tem celular? Se há mesmo essa hierarquia do olhar, porque ela estaria 

fora dessa lógica?  

O fato que nos interessa reside na eficácia que o funcionamento discursivo do humor 

tem de pôr em cena o equívoco. O humor é um mensageiro da contradição. Ao significar a 

esposa como não usuária do celular e não afetada, em sua prática direta, pela conexão, isto é, 

ela não está no mesmo movimento que o sujeito-marido, o humor produz corte. Duas posições-

sujeitos antagônicas são produzidas no mesmo movimento: uma que aponta que a vida 

conectada estaria em primeiro plano e outra, contrária a essa, na qual a vida não conectada 

ocuparia esse lugar primeiro na hierarquia do olhar.  

O antagonismo produzido na cena, desse modo, dá a ver o caráter de incompletude da 

noção de ritual. O ritual almoço/jantar com a família não pode, com efeito, ser significado 

apenas em um dos lados desse embate de sentidos. Apesar de ser possível afirmar que há uma 

forma histórica de existência estritamente vinculada à conexão, de tal modo que tal movimento 

seja levado para a mesa do restaurante em um momento familiar, não se pode afirmar que só há 

essa forma de existência possível. A posição-sujeito antagônica da esposa dá a ver que o ritual 

almoço/jantar em família mantém seu caráter de incompletude, de lacunar. Não se pode dizer 
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que há um ritual e que qualquer outro funcionamento seria a falha, a quebra do ritual. Neste 

caso, o ritual é um e outro, é o mesmo e o diferente, é paráfrase e polissemia.  

O ritual, portanto, nas enunciações humorísticas de nosso corpus, é significado como 

heterogêneo, múltiplo, lacunar, até mesmo paradoxal. Por isso, para nós, não seria possível 

afirmar que há dois rituais fazendo sentido na cena em questão. Há, a nosso ver, o ritual sendo 

significado a partir da contradição, dando a ver seu caráter de incompletude, suas fendas, nas 

quais muitos sentidos podem se inscrever.  Sobre essa constituição contraditória dos rituais, 

vale trazer a análise mais uma SD, recortada do vídeo Vida Real.  

Nela, os sujeitos são significados, também, a partir dessa lógica de confronto de sentidos 

entre vida não conectada e vida conectada. É preciso ainda considerar um ponto a mais: nesse 

recorte é possível depreender um funcionamento discursivo que aponta um disjunção lógica 

entre o que se passa numa instância e na outra. Isto é, é posto em cena um elemento outro: um 

certo ideal de felicidade e realização que perpassa o funcionamento da conexão, especialmente 

no que tange às redes sociais, espaço signficado no vídeo como perfeito, de realização, de 

alegria e sorrisos. 

 

SD 7 – Relação de antagonismo entre vida conectada e vida não conectada (Vida Real)  

  

Fotograma  11- imagem e silêncio. Sujeito e rua 
significados pelo silêncio. 

Fotograma  12 – fala: “oh, oi, patrão, consegue 
não.. de repente um trocadinho não, pra fazer um 

lanche e um café com leite?” 

Fotograma  13 – interrupção do movimento do 
sujeito. Reconhecimento do outro. Fala: 
“Ricardo... Que que cê tá fazendo aqui, 

Ricardo?” 

Fotograma  14 – fala: “minha vida tá difícil pra 
caramba, né. Tá difícil de suportar até a 

realidade.” 
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A relação de antagonismo se inscreve na materialidade por uma disjunção entre o que 

se mostra de uma dada vida real e de uma dada vida online.  A vida real significada como a 

vida fora da conexão, o mundo do trabalho, das necessidades do corpo, e a vida online como 

aquela das redes sociais, tais como Instagram e Facebook, as duas que figuram no vídeo, em 

suma, o movimento da conexão. A imagem da rua, da mendicância, as roupas rasgadas e sujas 

do sujeito-mendigo fazem contraponto a um ideal de realização em sua fala. Uma disjunção 

entre realidades, significadas a partir de ideais distintos. Enquanto a imagem da rua lhe confere 

invisibilidade, pela marginalização sócio-política da posição-sujeito mendigo, as redes sociais 

lhe conferem visibilidade. Há um confronto entre o visto e o não-visto. A rua, um deserto do 

real, dotado de invisibilidade. A conexão, o palco da mostrar-se, como um lugar de dar a ver 

positividades. Não é qualquer imagem que se mostra na vida conectada.  

 A calçada, os sacos de lixo por trás do sujeito-mendigo, as roupas sujas, o poste pixado, 

um meio de caminho dotado de invisibilidade social. Para que o movimento do outro sujeito 

seja interronpido, fez-se necessário o toque do sujeito-mendido. Tal construção fílmica produz 

sentidos para o espaço social rua, aquele no qual os sujeitos marginalizados são lançados a 

Fotograma  15 – corte discursivo. Antagonismo se 
instaura. Fala: “que isso? Eu vi ontem um post 

seu... Negócio no instagran que cê botô... Reunião 
de negócios, negócio fechado, vem coisa boa por 

aí...” 

Fotograma  16 – efeito discursivo do  humor de 
dar corpo à heterogeneidade. Fala: “ah, minha 
vida online tá maravilhosa. Vou virar diretor da 
minha empresa. Vou ganhar lucro, participação 

da empresa, vou ganhar carro... minha vida 
profissional, não tem nenhum problema nela. 

Fotograma  17 – desfecho discursivo do 
confronto. Fala: “o problema é a vida real 

mermo.” 
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invisibilidade. Não há visibilidade para as necessidades básicas. A fala pedindo um trocado 

para um “lanche, um café com leite” põe em cena uma memória de moradores de rua, de 

necessidades básicas do ser humano não supridas. O Estado, desse modo, é significado pela 

ausência. Aquele que deveria prover humanidade para os cidadãos não o faz. O apagamento da 

função do Estado é trazida à tona.  

 No campo da conexão, fazendo contraponto com a significação de uma realidade da/na 

rua, há um outro processo de signficação que produz sentidos para outra realidade, cujas 

necessidades são radicalmente diversas da anterior. Enquanto na rua a necessidade produzida é 

a voltada para o corpo, o pedido para o lanche, na vida conectada outra instância se instaura. 

Ao ser perguntado, no decorrer do vídeo, sobre o que o amigo poderia fazer por ele, pelo sujeito-

mendigo, ele responde: “Sendo sincero, assim, continua curtindo minhas fotos... te agradeço. 

Vai ficar compartilhando meus posts políticos? Jóia, jóia, jóia...” O amigo responde: “Tô 

falando da vida real, cara!” A disjunção entre a vida na conexão e a vida fora da conexão 

permanece e dá a ver um campo de necessidades criadas e experimentadas, cujas bordas 

conferem ao sujeito contemporâneo um caminho a ser seguido.  

 Queremos dizer com isso que as formas de existência do sujeito na contemporaneidade 

sofrem coerção desse funcionamento da conexão, cuja busca incessante pela positividade se 

motra em cada postagem, em cada foto, em cada comentário do sujeito. O humor põe em cena 

não uma tomada de posição partidária, pela qual se poderia compreender que devemos isso ou 

aquilo. Ele põe em cena a contradição nos modos de significação do que se chama de vida, ou 

do viver. O sujeito na rua é o que sente, sofre, passa fome, anda sujo, é segregado, invisível. O 

sujeito da conexão é, de certa forma, independente dos sujeitos concretos da vida não conectada. 

Um ideal de realização, de beleza, de viagens é colocado em jogo. Uma busca incessante pela 

visibilidade positiva. Um ideal de imagem a ser seguido, ditado por um funcionamento 

ideológico dominante, e uma busca incessante pela imagem ideal (de si para os outros), um 

movimento de mostrar-se.  

 Por que o ambiente em que se passa o vídeo é a rua? Por que não outro? Um espaço 

silenciado, em muitas casos. A rua, constitutiva das mazelas da humanidade pela materialização 

da segregação nos corpos dos que ali passam, ficam ou moram, local onde pobreza e riqueza 

convivem, lugar de sujeitos de todas as condições financeiras e crenças, recupera seu caráter 

heterogêneo na discusividade do humor. Da homogeneização incontornável que é conferida às 

massas, a rua, nos vídeos de humor, engendra diferenças. Ao ser trazida como palco do 

antagonismo produzido, a rua, como espaço público gerido pelo Estado, desloca sentidos para 

outro espaço, o da conexão. Há uma congruência/divergência que se instaura na significação 
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do sujeito na contemporaneidade. Um paradoxo que não pode ser desfeito. Há uma congruência 

de espaços. Isto é, o espaço social rua e o espaço social da conexão são significados ao mesmo 

tempo. Contudo, significam os sujeitos de maneiras completamente diversas. No primeiro, a 

invisibilidade, no segundo, a visibilidade. No primeiro, as necessidades básicas voltadas a 

manutenção da vida biológica, no segundo necessidades voltadas para a manutenção da vida 

conectada. Ideais distintos, coexistentes, paradoxais, que produzem efeitos de sujeito 

igualmente distintos.  

 O embate interdiscursivo que se mostra na formulação da SD 7, na trama 

intradiscursiva,  permite entrever o terreno instável no qual o humor, enquanto funcionamento 

discursivo, insiste em pisar. Campo da contradição, no qual o estável e o possível, o estabilizado 

e o apagado, o dito e o silenciado, o fixo e o que desliza, os vistos e os não-vistos vêm ocupar 

lugar na trama discursiva que tece a polêmica, a denúncia, o desestabilizar das interpretações 

dominantes, o confronto, a oposição. Trama que constrói a dúvida e oferece lugar a incerteza, 

desalojando interpretações que tendem a dominar um campo discursivo. O humor põe em cena 

a tensão entre paráfrase e polissemia, relação constitutiva de “todo discurso”. (ORLANDI, 

2007[1990], p.36). 

 Esse pôr em jogo a tensão, contudo, não se apresenta sempre da mesma maneira. Como 

vimos, uma formulação humorística pode jogar com a tensão constitutiva do interdiscurso para 

dar a ver o sequestro discursivo que uma dada expressão pode sofrer, ora sendo significada em 

um formação discursiva, ora em outra. Desse modo, duas possibilidades interpretativas são 

postas em relação na enunciação para dar visibilidade ao confronto. Nessa tomada de posição, 

não se espera um vencedor, apenas materializa-se o confronto. O humor corrobora o 

desfazimento de uma certa ingenuidade subjetiva, efeito discursivo-ideológico elementar, que 

faz com que o sujeito tome uma expressão como evidente, só podendo significar X, 

desconsiderando que Y faz parte, constitutivamente, do sentido de X.  

 Os vídeos de humor nos trazem subsídios para pensarmos as práticas em seu caráter 

ideológico, pois, como dissemos anteriormente, citando o pensamento pecheutiano, as 

ideologias  são feitas de práticas e não de ideias.  Os modos de estar no mundo, os rituais em 

seu caráter normativo-restritivo, sem desconsiderar a sua incompletude, os objetos e seus modos 

de utilização, tal como já visto neste trabalho, conferem às práticas sociais estatuto de discurso. 

Estas são produtoras/reprodutoras de sentidos, dão contorno aos sujeitos e são, sempre, 

tributárias do tempo sócio-histórico no qual são possíveis. Elas materializam a normatividade 

ideológica conferida ao seu movimento (e ao do sujeito), determinado pelo caráter ideológico 

de sua inscrição. O humor vem jogar com essa normatividade para apontar que o sentido sempre 
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pode ser outro. “A história dos sentidos cristalizados é a história do jogo de poder da/na 

linguagem”. (ORLANDI, 2006, p.21). O humor, por vezes, funciona como a frequência que faz 

quebrar os cristais formados pelos jogos de poder. E na/pela linguagem que o humor funciona. 

O humor tem a aptidão de dar visibilidade aos não-vistos, pois sempre há “os que não serão 

vistos”, tal como afirma Pêcheux (2006, p. 21) no que tange ao processo de produção do 

discurso. 

 

3.4 Vida conectada e vida não conectada: da disjunção à conjunção 

 

 Não é preciso dizer que a conversa, enquanto prática histórico-social, é determinada 

pelo seu caráter ideológico. Tal como visto inicialmente, uma conversa num velório, por 

exemplo, constitui-se numa relação com a memória, da qual é tributária. Desse modo, as 

conversas que se materializam em outros rituais fundamentais da prática humana serão, de 

modo semelhante, determinadas pela conjuntura sócio-histórica na qual se torna possível. No 

vídeo chamado Conversa é possível notar que a prática social conversa é tomada no campo da 

contradição. O funcionamento convocatório, efetuado pelo gesto que instaura a enunciação 

humorística, de regiões distintas da memória discursiva, faz a polissemia intervir no processo 

de produção de sentidos para o ritual conversa entre mãe e filha, oferecendo lugar ao confronto 

de regiões de sentidos distintas da memória. Vejamos a SD 8, recortada do vídeo Conversa, 

trazida abaixo.  

  

SD 8 – A polissemia na trama intradiscursiva (Conversa) 

 

  

 

Fotograma  18 – fala da mãe:”filhota, acho que 
chegou aquela hora dagente ter aquela conversa 
de mãe pra filha. Paulinha, cê sabe como nascem 

os bebês?” 

Fotograma  19 – filha: “sei. O cara vai lá, come a 
menina e aí... Ela engravida e...”É interrompida 

pela mãe. 
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O espaço social no qual se dá a cena não oferece lugar, se tomarmos sua constituição 

imagética de forma estanque, a polissemia. O sofá é o ponto focal da cena e tem como plano de 

fundo a casa em uma organização que poderíamos nomear de tradicional. Móveis, TV na sala, 

objetos decorativos, uma constituição imagética que produz sentidos para uma casa tradicional, 

sem nada que poderia apontar um funcionamento outro. A mãe está de vestido, não há nada, se 

considerássemos apenas a constituição imagética, que possa apontar um caminho de sentido 

que seja direcionado a um deslizamento. Contudo, o humor instaura uma fenda através da 

imbricação material significante que constitui o caráter híbrido do vídeo. Espaço lacunar no 

qual a memória vem imprimir um lugar de retorno possível de outros campos de sentidos. 

Espaço da polissemia nos processos discursivos, lugar onde sujeito e sentido se movimentam. 

A imbricação material entre o imagético e o verbal funciona para pôr em jogo a 

contradição. A materialidade da imagem aponta sentidos do mesmo, da estabilização, apresenta 

um espaço de percepção imagética que produz sentidos da manutenção das tradições, dentro da 

qual à mãe caberia orientar a filha no que tange aos relacionamentos afetivos, às relações 

sexuais e às consequências que daí podem advir. No entanto, o verbal vem fazer furo, dando a 

ver a contradição nas relações contemporâneas, apontando funcionamentos outros. O 

funcionamento parafrástico, em seu movimento próprio, dá lugar a polissemia, pois a cena 

inicial mostra a filha tirando uma selfie. Essa imagem da selfie tomada em relação a toda 

constituição imagética da cena já pode produzir um efeito de ambiência que entrecruza sentidos 

distintos para o ambiente sala de estar, dando a ver que sujeito e celular figuram como ponto 

focal da cena. 

É próprio da imbricação material entre verbal e imagético o estabelecimento de uma 

relação entre as partes. Relação esta que será desvelada a cada análise, tendo em vista os 

procedimentos particulares desta relação na produção de sentidos em uma dada materialidade 

significante.  

Fotograma  20 – corte na trama intradiscusiva. 
Fala da mãe: “não, minha filha, estou falando de 

antes disso.”  

Fotograma  21 – o celular em cena novamente. 
Fala da mãe: “dá aqui seu celular, pra eu ver um 

negócio aqui no teu Instagram.” Polissemia 
instaurada. 
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 No caso do vídeo em questão - como o funcionamento discursivo do humor tende a 

jogar com a contradição de modo a torná-la visível - a materialidade do verbal produz escansão 

na materialidade da imagem. Elas funcionam de modo disjunto, num campo polissêmico de 

sentidos. A imagem aponta o estabilizado, uma certa imagem-expectativa28 da cena, o verbal 

aponta o outro. Um confronto discursivo entre modelos de conversa entre mãe e filha são postos 

em cena. É possível notar que o confronto esperado, previsto ideologicamente, determinado 

pela diferença entre períodos sócio-históricos, seria o produzido pelo choque geracional, pelas 

diferenças que são produzidas a cada geração que nasce, cresce e produz mudanças histórico-

sociais nos modos de estar no mundo, mas isso não se dá.  

 As expressões “conversa de mãe pra filha” e “Paulinha, cê sabe como nascem os 

bebês?” materializam o caráter parafrástico do discurso. Contudo, o efeito humorístico já 

começa a se instalar tendo em vista a cena inicial mostrar o celular como objeto primordial do 

olhar da filha, um olhar para si.  A hierarquização na relação geracional, que conferiria a mãe 

o lugar do saber e a filha o da aprendizagem, põe em cena a ordem do mesmo. A mãe no lugar 

de orientar a filha, a filha no lugar de ouvir. A resposta da filha começa a apontar um outro 

funcionamento, que já se constitui em uma outra região da memória. Não está posta, na resposta 

da filha, a questão do casamento, dos filhos serem resultado da união entre homem e mulher 

diante do altar e do Estado. A gravidez é posta como resultado de uma transa (“Ah, o cara vai 

lá, come a menina e aí… ela engravida e…”). Um processo de produção de sentidos que faz 

deslizar um certo conservadorismo familiar que afirma a necessidade do casamento e do 

planejamento familiar para a concepção de filhos. Não se coloca a questão do Estado, da moral 

cristã, dos costumes, do planejamento familiar, da idade para se ter filhos. O homem é o cara, 

a mulher é a menina.  

 Um deslizamento já é produzido na resposta da filha. A gravidez na adolescência – “o 

cara vai lá, come a menina e aí… ela engravida e…” - é colocada como algo da ordem do 

aceitável, do corriqueiro. Efeito ideológico que produz o “todo mundo sabe que…” 

(PÊCHEUX, 1997[1975], p.166).  Algo que poderia ser tomado na fala da mãe como 

reprovável, como não desejável. Contudo, é aí que o deslizamento incide e a polissemia se 

instaura na trama intradiscursiva. O humor traz à cena um funcionamento inteiramente outro. 

                                                
28 É importante salientar que não usamos aqui o termo ‘expectativa’ no sentido dado no senso comum, através do 
qual seria possível afirmar que cada sujeito teria, em sua expectativa, um caráter singular em sua observação. 
Usamos o termo com o entendimento de que, em cada ritual, há um campo de expectativa produzido 
historicamente. Isto é, aquilo que é possível esperar de um dado ritual em um período sócio-histórico determinado. 
Desse modo, o caráter ideológico das práticas e de suas percepções histórico-subjetivas não fica desconsiderado 
em nossa abordagem.  
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O celular é convocado na fala da mãe, para dar a ver outras formas de existência na 

contemporaneidade. Isto é, inscrições possíveis para que o sujeito seja sujeito. Lugares 

previamente determinados por um funcionamento convocatório dos sujeitos, que livremente 

escolhem ocuparem estas posições. 

 A fala da mãe – “Não minha filha, eu tô falando de antes disso, minha filha” - vai 

evocar outro ritual: o da conquista, que agora vai ser perpassada por procedimentos que 

constituem sentidos para o gesto que constitui um olhar pela tela. Isto é, o movimento de 

conexão constitui esse antes da fala da mãe. A conquista é significada pela tela, é nela que a 

conquista deve se realizar. Na trama discursiva da materialidade em questão, a tela vem ocupar 

um lugar central na relação social que tange à conquista, aos relacionamentos afetivos. Ela vai 

produzir sentidos que apontam outros modos de estar sujeito, através da presença material do 

celular e da conexão. Isto é, há uma produção de sentidos que aponta formas de existência que 

se encontram, de modo radical, intrincadas no funcionamento do celular e da conexão, no qual 

o sujeito vem ocupar seu lugar (sempre-já determinado).  

 Nota-se que há, nesta SD, uma espécie de conjunção entre vida não conectada e vida 

conectada. Elas, de algum modo, se ligam nesse processo de produção de sentidos. Se na análise 

da SD anterior foi possível perceber que as duas vidas são, de algumas maneiras, independentes, 

nessa SD o que ocorre é uma congruência entre funcionamentos. Como se uma dependesse da 

outra. A questão que nos chama atenção aqui é que esse dependência é da vida não conectada 

para a vida conectada, como veremos no decorrer da análise. Isto é, a vida não conectada 

depende da vida conectada para que coisas aconteçam. Tudo se passa como se a hierarquia entre 

vida conectada e vida não conectada ficasse mais evidente, fazendo com que o sujeito seja antes 

sujeito da vida conectada para depois ser sujeito da vida não conectada. Uma espécie de causa 

e consequência.  

 O celular e o que com ele se torna possível nos mais variados espaços sociais (a 

conexão) vêm conferir possibilidades outras de tomadas de posição do sujeito. Possibilidades 

que vão dar sentidos para o ritual da conquista na contemporaneidade. O enlace afetivo começa 

on-line e é dado a ver no celular. A mãe afirma: “Dá aqui seu celular, pra eu ver um negócio 

aqui no teu Instagram”.  

 O caráter de ruptura do humor se instaura. O outro é convocado. O não-visto se torna 

visível. Aqui nossas questões começam a ser respondidas, pois é possível compreender o 

funcionamento evocado na constituição de um olhar pela tela. 

 O comparecimento do termo ‘celular’ convoca aqui o funcionamento da conexão. Não 

há, nessa materialidade, como já dissemos, a possiblidade de pensar o celular fora da lógica da 
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conexão. Tal ponto permanece no campo da paráfrase estrita, manutenção do mesmo. É o que 

se faz com o celular imbricado na conexão que está em jogo. Há uma produção de sentidos que 

aponta outros modos de ser sujeito nas relações amorosas. O ritual de enlace afetivo parece ser 

ressignificado a partir da presença material do celular.  

“Dá aqui seu celular, pra eu ver um negócio aqui no teu Instagram” produz sentidos que 

colocam sujeito, celular, conexão e rituais numa mesma esteira. Isto é, intrincação entre 

instâncias materiais – sujeitos, objetos e práticas sociais. Nessas se entrelaçam conexão e rituais 

na contemporaneidade. Dito de outro modo, o sujeito, no bojo das formas de existência 

possíveis na contemporaneidade, se inscreve e se significa em posições-sujeito estritamente 

vinculadas à conexão, produzindo afetações nos jogos ritualísticos da contemporaneidade. Essa 

inscrição é dada a ver nos modos pelos quais o objeto celular é fornecido, como ele funciona. 

O ritual do velório, na análise da piadinha inicial, o ritual do enlace afetivo, no vídeo em 

questão, são, de algum modo, ressignificados pelo funcionamento da conexão. 

 O ritual do enlace, antes pautado pela presença do corpo, dos olhares, da aproximação, 

de um tipo de atração que não era possível explicar e só acontecia a partir de uma presença 

corporal, agora é significado por meio da conexão. Uma instância de visibilidade se instaura na 

produção discursiva.   A mãe diz: “pra eu ver um negócio aqui no teu Instagram”. A ordem do 

visível, própria do funcionamento das redes sociais (virtuais), especialmente do Instagram, rede 

social específica para postagem de fotos, da qual a narrativa só participa enquanto legendagem 

e pequenos comentários.  

 Ao pegar o celular na mão, a produção discursiva no vídeo caminha na direção de uma 

outra significação dos procedimentos da conquista, como se uma cartilha de passo a passo fosse 

apresentada. O dizer “não, minha filha… eu tô falando de antes disso, minha filha…” 

materializa uma gama de procedimentos que fazem parte do caminho do enlace afetivo na 

contemporaneidade. Uma espécie de cartilha de how to do things with cellphones, um passo a 

passo da conquista. É preciso ressaltar que ‘conquista’ é um termo que não comparece na 

produção discursiva em análise e nossa utilização não traz consigo nenhuma idealização 

filmográfica do que se chama romantismo no senso comum. Mesmo porque os efeitos 

produzidos pela fala da mãe não são um caminho para a chamada conquista romântica, por 

assim dizer, mas sim para chegar ao ato sexual, razão da explicação de como nascem os bebês. 

Vejamos a SD 9.  
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SD 9 – Instauração do sentido outro (Conversa) 

 

A constituição imagética da cena se mantém. O deslizamento se dá na figura da mãe, 

que ao ver o Instagram da filha, manifesta um semblante de decepção. É possível perceber que 

o lugar da mãe, de orientar permanece, mas deslocado. Agora ela não mais orienta a filha com 

relação  ao que não se deve fazer, mas o que se deve fazer, e mais, como se deve fazer para 

ficar grávida.  

O primeiro procedimento elencado é “arrumar um boy no Insta”. O ambiente da conexão 

ocupa um lugar primordial nessa configuração. O semblante de decepção da mãe, o coçar da 

cabeça, aponta que a filha estaria deslocada das formas históricas possíveis de engravidar na 

contemporaneidade ou, ao menos, fazendo um caminho improvável para tal. Há um 

deslocamento na posição-sujeito mãe, que incentiva e conhece os caminhos para que sua filha 

engravide. A filha, por sua vez, figura como um sujeito que, apesar de estar inscrita em um 

funcionamento dominante que determina as práticas para o ritual da conquista, fica um pouco 

deslocada por não saber utilizar as redes sociais como elas deveriam ser utilizadas.  Tal processo 

de produção de sentidos aponta que há um modo de utilização do celular na contemporaneidade, 

e também das redes sociais, se pensarmos no Instagram, que determina formas de existência. 

Isto é, a filha não alcançaria o objetivo de engravidar se não seguisse os passos determinados 

pelo funcionamento da conexão, no qual a conquista passa ser significada, bem como os 

sujeitos, que estariam, sob a ilusão da completude, todos inscritos.  

 A possibilidade de ser mãe estaria estritamente vinculada a esse funcionamento. Os 

enunciados “pai do teu filho quer ver rosto, pai do teu filho que ver a foto de um corpo, pai 

do teu filho que ver uma selfie sua jogando futevôlei em Ipanema. É isso que ele quer ver” 

Fotograma  22 – deslocamento da posição-sujeito 
mãe. Fala da mãe: “aqui, minha filha, primeiro tu 

tem que arrumar um boy no insta. Seu insta tá 
caidaço aqui... Foto de paisagem, foto de comida, 
foto de gato, foto do brownie. Não, pai do teu filho 
quer ver rosto; pai do teu filho quer ver a foto de 
um corpo; pai do teu filho quer ver uma selfie sua 
jogando futevolei em Ipanema; é isso que ele quer 

ver”. 
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produzem uma antecipação da imagem de sujeito-pai na cena em questão. Não é o rapaz, o cara, 

um homem, mas sim o “pai do teu filho”. Um jogo de antecipação de sentidos que aponta um 

caráter normativo dos caminhos a serem seguidos no plano das prática sociais. O sujeito-pai, 

portanto, é significado como um sujeito da conexão.  

 Nesse ponto, conexão e visibilidade se imbricam de maneira singular. O retorno 

parafrástico do verbo ‘ver’ aponta essa instância do visível. Uma instância que passa a 

direcionar práticas, constiuindo sujeito e sentido. Trabalhamos no primeiro capítulo essa 

instância que se põe “ante nossos olhos” (ARENDT, 2014[1958], p.310), para retomarmos a 

citação feita. Instância marcada no pensamento científico, segundo Arendt (2014[1958]), com 

a invenção de Copérnico.  No pensamento de Debord (2003[1967]), há pontos que podemos 

considerar em nossa análise no que tange a essa instância do visível. Afirma o autor:  
O espetáculo que é a extinção dos limites do moi e do mundo pelo esmagamento do 
moi que a presença-ausência do mundo assedia, é igualmente a supressão dos limites 
do verdadeiro e do falso pelo recalcamento de toda a verdade vivida sob a 
presença real da falsidade que a organização da aparência assegura.  (DEBORD, 
2003[1967], p. 164, grifo nosso)  

 

 A parte que nos chama nessa citação refere-se a essa verdade que fica em segundo plano 

diante da “presença real da falsidade que a organização da aparência assegura”. Não se pode 

negar que o autor, considerando o ano da publicação de sua obra, teve contato com as leituras  

de base psicanalíticas. Os termos ‘moi’, ‘verdade’ e ‘recalcamento’ são indícios diretos de que 

a psicanálise constituiu a gama de leituras realizadas pelo autor. O ponto específico que nos 

interessa reside no fato de o autor apontar que a presença real da falsidade assegurada pela 

aparência faz com que a verdade seja desconsiderada. Uma leitura possível dessa afirmação 

pode ser efetuada nestes termos: quando o sujeito - no nosso caso o sujeito inscrito na conexão 

- se preocupa mais e mais com o que se pode (se deve ou se tem que) mostrar, dando um lugar 

privilegiado ao campo do visível, legitimador de um certo ideal de aparência na 

contemporaneidade, ele prescinde da verdade, não considerando a possibilidade de um trabalho 

que faz justamente o caminho contrário. A afirmação lacaniana de que uma evidência deve ser 

tomada com suspeita quando se torna uma ideia aceita - afirmação trabalhada por nós no 

segundo capítulo - nos aprensenta um procedimento nesse trabalho, para além das evidências 

das aparências. 

 Diante disso, é possível afirmar que quando o sujeito é tomado no funcionamento 

ideológico, na ilusão de que este seja sua verdade, sem questionar as certezas nas quais se esteia, 

um trabalho sobre a verdade fica negligenciado. Nesse sentido, a visibildiade exacerbada 

operada pela conexão, nas quais os sujeitos se tornam, antes de qualquer coisa, imagem, faz 
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com que uma instância seja apagada, a instância do insconsciente, restando apenas a da 

ideologia. Que isso não queria dizer que os efeitos do insconsciente são exterminados. Apenas, 

talvez, não serão ouvidos pela inexistência da busca por uma escuta de bom entendedor. A SD 

10 aponta esse campo de visibilidade que parece governar um funcionamento social 

comtemporâneo.  

É possível notar, na SD trazida abaixo, um funcionamento discursivo que aponta um 

ideal de imagem, que se mostra não apenas na circulação das imagens, mas também na 

produção de aparelhos que viabilizem a prática desse ideal. Há, nesse ponto, uma imbricação 

entre objeto e modos de se servir dele, tal como discussão empreendida no segundo capítulo. 

Um espécie de circularidade, como apontamos anteriormente. Por um lado, se o ideal de 

imagem circula nas redes sociais, é demanda do/no sujeito em suas práticas contemporâneas. 

Por outro, o processo de produção de objetos vai atender essa demanda criada e experimentada, 

produzindo objetos cada vez mais em consonância como o funcionamento dominante. É 

possível pensar que os objetos permitem a produção desse ideal de imagem e que, desse modo, 

as práticas dos sujeitos viriam como efeito. Contudo, é da demanda no social que surgem as 

produções dos objetos. Isto é, se não houvesse demanda para o celular que tira a foto cada vez 

melhor, ele seria esquecido ou encalharia nas prateleiras. A produção dos objetos obedece aos 

efeitos de sentidos circulantes no período sócio-histórico. Ela se adequa ao funcionamento 

dominante, produzindo assim uma circularidade, na qual sujeito, demanda e objetos estão, 

incontornávelmente, imbricados.  

SD 10 – Visibilidade e celular: ideal de imagem e imagem ideal (Conversa) 

 

 

O enunciado “aí cê aproveita que esse celular aqui tem uma câmera boa...” aponta uma 

produção de objetos que vai em direção ao atendimento das necessidades do sujeito. É preciso 

que o celular tenha uma câmera boa, tendo em vista o campo de visibilidade no qual se pauta a 

Fotograma  23 – ideal de imagem e imagem ideal. 
Fala: “aí cê aproveita que esse celular aqui, ele 

tem uma câmera boa... Tu coloca um filtro 
maravilhoso que tira tudo, tira olhera, tira 

celulite, tira tudo”.   
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vida contemporânea conectada. As práticas dos sujeitos com o celular definem como será o 

próximo celular. Isto é, uma vez que se quer a melhor foto e a câmera do celular não pode 

oferecer isso, uma demanda é criada. Ela será, certamente, atendida. Uma vez que o sujeito 

deixa cair o celular na água e ele estraga por isso, criam-se os novos celulares resistentes à água. 

Se a tela quebra, películas cada vez mais resistentes são produzidas. Se as fotos estão simples, 

há uma produção rápida de aplicativos que oferecem muitos filtros – o que na fotografia 

funcionava com lentes de cores variadas acopladas na lente com a qual se está fotografando, 

uma espécie de outra lente – para que o sujeito possa atender esse ideal de imagem produzido 

pela visibilidade dos corpos no movimento de conexão.  

Tal ideal fica marcado no enunciado “tu coloca um filtro que tira tudo, tira olhera, tira 

celulite, tira tudo...” Há uma necessidade contemporânea de tirar tudo o que não é desejável. 

Isto é, há, em termos discursivos, uma parâmetro ideológico que determina o que pode e deve 

estar visível. Olheiras, celulites são pontos colocados como aqueles que não devem estar 

visíveis, apesar de ficar pressuposto que eles continuarão existentes, já que a imagem é uma 

“presença real da falsidade que a organização da aparência assegura”, para nos valer dos termos 

de Debord (2003[1967]). 

Tal funcionamento, produzido pelo ideal de imagem, engendra um apagamento das 

características indesejáveis do sujeito. Apagamento que se dá, a despeito do sujeito e dos filtros, 

apenas no ambiente da conexão. Portanto, um ideal e a ser alcançado, ao menos no que tange 

ao ser visto na conexão. Em busca desse ideal produzido pela história, o sujeito se põe em busca 

da imagem ideal, aquela que vai atrair, conquistar, obter o maior número de visualizações, likes, 

curtidas, compartilhamentos. Se isso não acontece, talvez seja porque a imagem esteja em 

desacordo com o ideal de imagem que circula na contemporaneidade. O “tudo” no enunciado 

indica ainda, deixando lacunas a serem preenchidas por sentidos circulantes, que há muitas 

outras coisas que não podem, nem devem estar visíveis.  

 Uma espetacularidade está instaurada, o campo do visível normatizado, preenchido de 

valores (sentidos) produzidos na história, que fazem dos sujeitos objetos a serem transformados 

em imagem, quiçá em produtos. O celular faz parte dessa conjuntura como o objeto que produz 

um sujeito da conexão, uma imagem de sujeito da conexão. A imagem-movimento que produz 

sentidos para esse olhar pela tela desvela um funcionamento contemporâneo dominante que 

vicula sujeito, celular, conexão e um ideal de imagem, pelo qual o sujeito se dá a ver, se vende, 

ou, ao menos, se oferece ao olhar daquele que pode lhe querer. No vídeos em análise, o ideal 

de imagem colocado serve ao propósito de ser desejada, de atrair um olhar masculino, um 

sujeito que possa se tornar o “pai do teu filho”.  
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Debord (2003[1967]) afirma que “o espetáculo é a ideologia por excelência, porque 

expõe e manifesta na sua plenitude a essência de qualquer sistema ideológico: o 

empobrecimento, a submissão e a negação da vida real”. (DEBORD, 2003[1967], p. 162). 

Entendamos vida real aqui como vida cotidiana, dos sujeitos concretos. A questão que fica para 

nós é: poderíamos afirmar que, na contemporaneidade, existe uma espécie de negação dessa 

vida fora da conexão em troca de uma vida espetacular, pautada na instância da aparência, em 

muitos sentidos realizada no ambiente da conexão?  

Parece-nos que nossas análises nos apontam um caminho. É importante ressaltar que o 

que está posto na enunciação humorística em questão não é um caráter normativo estrito para 

as práticas sociais, mas um funcionamento discursivo, efeitos de sentidos que circulam nas 

práticas sociais na contemporaneidade. As práticas se incumbem de fazer circular esse plano 

ideológico do mostrar, evidenciando nos procedimentos dos sujeitos formas de existência na 

contemporaneidade.  

 

3.4.1 Tranferência entre conexão e vida não conectada: significações para o ritual da conquista 

 

 O humor deixa ver o caráter de incompletude dos rituais, brechas pelas quais ele pode 

ser significado a partir de outras memórias. Os procedimentos a serem seguidos são todos 

voltados para um ideal de conexão, como se a vida não conectada dependesse da vida 

conectada. Na SD 11, trazida abaixo, a análise pode demonstrar esse funcionamento discursivo 

que produz um congruência entre vida conectada e vida não conectada, esta se subordinando 

àquela.  

A constituição do vídeo joga com a imagem em movimento e o verbal. Em sua 

imbricação própria há uma alternância entre três imagens preponderantes: A figura da mãe, a 

da filha e a do celular, sempre atravessados pelo verbal.  O foco ora se dá no rosto da mãe, 

como aquela que instrui a filha adolescente/jovem sobre o como se deve agir; ora na filha, atenta 

e surpresa diante das falas da mãe; ora no celular, objeto do olhar da mãe em seu caminho de 

instrução a filha. Esses três planos se abrem e se fecham ao longo da cena produzindo 

pontualidades no que tange, especificamente, as expressões faciais de mãe e filha.  
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SD 11 – Interdependência entre o movimento de conexão e a vida não conectada (Conversa) 

 No fotograma 24 a mãe, ao instruir a filha sobre os primeiros procedimentos da 

conquista no ambiente da conexão, mantém seu olhar para tela e sua fala produz um para-além. 

Tudo se passa como se o simples olhar para a tela pudesse pressupor todo o funcionamento que 

está por vir. Não é apenas um olhar para o celular e conjecturações, são elencados 

procedimentos a serem seguidos, todos eles funcionando no ambiente da conexão. As redes 

sociais - Instagram, Whatsapp, Facebook, Tinder (elencamos apenas as relatadas no vídeo) - 

figuram como passos incontornáveis nesse modo de signifcação do ritual da consquista. Não 

excluímos aqui, é claro, pois isso contrariaria tudo o que estamos produzindo sobre o caráter de 

incompletude dos rituais, os outros modos de conquista e outras formas pelas quais esse ritual 

pode ser significado na contemporaneidade.  

Fotograma  24 – quando a vida não conectada 
depende da conexão. Fala da mãe: “aí um boyzin 

vai lá, vai curtir umas três fotos suas e você 
chama ele pro instamessage e cê começa um 

papo”  

Fotograma  25 – alternância entre rosto da mãe, 
rosto da filha e celular. 

 fala da mãe: “e aí cê entra no perfil dele, curte 
umas três fotos dele sensualizando, sem camisa, 
tá.. E o que que vai acontecer? Ele vai te pedir o 

quê?  
Fala da filha: “em namoro?” 

Fala da mãe: “vai pedir teu Whatsapp.” 

Fotograma  26 –retorno no olhar para a tela. 
Fala da mãe: “ah Paulinha, que Whatsapp é esse, 

Paulinha?! Aqui grupo de fofoca, amigo viado. 
Viado não vai fazer nada por você não, não vai 
colocar um filho nessa tua barriga. Tu tem que 

manter o foco, já tá na hora.”  
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O olhar da mãe para a tela e a fala: “aí o boyzin vai lá, vai curtir umas três fotos suas e 

você chama ele pro instamessage e cê começa um papo”. O olhar não deixa de retornar à tela. 

A conversa com a filha prossegue e o olhar permanece retornando para a tela a todo o tempo. 

Nota-se que o sujeito denominado de boyzin tem sua prática primeira no ambiente da conexão. 

Primeiro ele curte umas fotos. Vale lembrar, como dissemos anteriormente, que não é qualquer 

foto que ele curtirá, mas sim aquelas que se aproximem do ideal de imagem para a mulher que 

circula na contemporaneidade. Se retomarmos um enunciado da SD 9, “pai do teu filho quer 

ver a foto de um corpo”, é possível apontar que esse ideal de imagem é aquele do corpo sarado, 

na praia, jogando futevôlei em Ipanema. Um corpo em conformidade com os padrões de beleza 

vigentes na contemporaneidade, um corpo atlético, malhado. A referência espacial a Ipanema 

ainda traz uma memória sobre o corpo do carioca, daquele que vive na praia, que malha e que, 

por isso, pode se deixar visível.  

A partir do campo da visibildade, a menina poderá convidar o sujeito para o 

instamessage. Isto é, fora da visibilidade, nada aconteceria. O ritual da conquista é significado, 

dessa forma, como estritamente vinculado ao movimento da conexão. Nota-se que essa 

visibilidade não é a fora da conexão. A mãe não faz referência ao sujeito que irá ver sua filha 

jogando futevôlei em Ipanema. A praia de Ipanema seria palco do futevôlei, mas não para o 

encontro homem/mulher e sim para o encontro entre mulher e celular, aquele que produzirá a 

imagem ideal com o objetivo de ser postada. Uma hierarquia se instaura. A praia vira estúdio 

fotográfico visando à conexão. A vida fora da conexão serve de alimento para a vida no 

ambiente da conexão. Os sujeitos parecem funcionar como serviçais de um funcionamento de 

conexão que demanda fotos, postagens, comentários, curtidas, likes, compartilhamentos. 

Escolhem uma espécie de servidão voluntária, que em nada os incomodaria. Pelo contrário, tal 

funcionamento é retroalimentado, uma vez que à vida fora da conexão cabe alimentar a vida no 

ambiente da conexão, a vida lá também produz resultados cá. É o que fica posto na fala da mãe.  

De praia a estúdio. A vida fora da conexão passa a cenário, pano de fundo, cujos 

personagens que interessam figuram no ambiente da conexão. Os acontecimentos deixam de 

ter esse caráter, de acontecimentos, para serem transformados em imagem. Imagem a ser 

desejada. Os fatos são sempre já interpretados pelo funcionamento da legendagem, aquela que 

dá a ver o que deve ser visto e o como deve ser visto. Não é comum se tirar uma foto de uma 

barriga gordinha e dizer: “o que eu sou realmente é isso!” Os filtros, os artifícios são utilizados 

com o objetivo de angariar visualizações. Os sujeitos concretos da vida fora da conexão se 

transformam em uma espécie de produtores de cenas, de imagens, de um filme sobre suas 
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próprias “vidas”. Ficam por trás das páginas e perfis, na contemplação da visibilidade a que se 

expõem (usamos tal termo deixando de lado o caráter pejorativo que pode produzir).  

Seria como pensar em quanto de bilherteria o curta sobre mim mesmo (constituído de 

fotos e pequenos vídeos a serem postados no ambiente da conexão) poderia produzir. Lembro-

me do filme O show de Truman, de 1998, no qual um vendedor de seguros tem, sem saber, sua 

vida privada transformada em pública. Em 2017, nem tanto tempo assim depois, as nossas vidas 

privadas são, voluntariamente, transformadas em públicas. Tudo se passa como se quanto mais 

pública for essa vida mostrada, melhor. Lembro-me da época e dos comentários sobre a 

exposição da vida de um sujeito simples e pacato. Hoje, os banheiros da casa, quartos privados, 

roupas íntimas, tornaram-se, de algum modo, itens a serem tornados públicos. Qual seria o 

limite entre público e privado? Pergunta de difícil resposta.  

De espaço social significado nas práticas fora da conexão a pano de fundo, espaço social 

significado na conexão; de terra, água e sol a imagem; de sujeito a dados. A conexão parece 

gerir não só o seu funcionamento particular, mas também o fora dela, que lher serviria, seria 

seu serviçal. No esquete em questão, a fala da mãe vai elencando uma série de práticas a serem 

seguidas, todas colocando a vida não conectada como dependente da conexão. Na série de 

enunciados a seguir, vemos esse funcionamento:  

Fala da mãe -- “...e aí cê entra no perfil dele, curte umas três fotos dele sensualizando, sem 

camisa, tá.. E o que que vai acontecer? Ele vai te pedir o quê?  

Fala da filha -- “Em namoro?” 

Fala da mãe -- “Vai pedir teu Whatsapp.” 

 É possível notar que a contradição é trazida a cena aqui. O caráter de incompletude dos 

rituais é posto em questão. Há um deslocamento de sentidos que põe em cena duas formas, pelo 

menos, de significação do ritual da conquista. A pergunta da mãe sobre o próximo passo no 

ritual vai na direção de pensar a conexão, a resposta da filha desloca, dando corpo a um modo 

de significação do ritual da conquista mais tradicional, pelo qual a menina era pedida em 

namoro, no qual o buquê de flores poderia figurar, etc. O corte da resposta da mãe na fala da 

filha aponta que, apesar de ainda haver essa possibilidade de significação para o ritual da 

conquista, o funcionamento dominante vai por outro caminho, o da conexão. Ela afirma: “vai 

pedir teu Whatsapp!” 

 Nesse recorte da cena, o olhar da mãe retorna a tela e o enunciado “Ah Paulinha, que 

Whatsapp é esse, Paulinha?! Aqui... grupo de fofoca, amigo viado. Viado não vai fazer nada 

por você não, não vai colocar um filho nessa tua barriga. Cê tem que manter o foco, já tá na 

hora” é produzido. Nele há um funcionamento discursivo que deixa mais uma vez patente a 
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imbricação entre sujeito, celular e conexão. O celular pressupõe a conexão, pois é na conexão 

que o Whatsapp pode funcionar.  Quem funciona na conexão também é o sujeito. Uma espécie 

de cartilha é apresentada, procedimentos considerados errados se o objetivo for “arrumar um 

boy”. Grupo de fofoca, amigo viado, não correspondem ao funcionamento que produzirá um 

enlace afetivo. Contudo, constituem um funcionamento. No mesmo movimento que se produz 

sentidos do não é assim que se faz para conseguir um “boy”,  se produz uma espécie de é assim 

que se faz para outras coisas. Se grupo de fofoca e amigo viado não constituem passos a serem 

seguidos no ritual da conquista, eles figuram em algum lugar, pois lá estavam, no Whatsapp da 

filha.  

 O que apontamos com isso é que o humor, sensível aos diversos campos de sentidos 

possíveis para a questão do celular e as maneiras de fazer que ele engendra na 

contemporaneidade, deixa uma lacuna no processo de significação. Não há fechamento de 

sentido para afirmar que o ritual seja X ou Y. Ele é heterogêneo e funciona de distintas maneiras 

em nosso tempo sócio-histórico. A partir daí, uma série de desencontros é posta em cena, pondo 

em confronto modos distintos de significar o ritual da conquista.  

 O efeito humorístico se instaura não apenas na significação lacunar dos rituais, dando a 

ver campos de significância distintos pelos quais o ritual pode ser significado, mas também no 

deslocamento conferido a posição-sujeito mãe. Apesar da diferença geracional, é ela que está 

mais afetada (diríamos mais identificada) pelo funcionamento da conexão. É como se os papéis 

fossem invertidos. O humor produz não apenas um deslocamento de sentido, mas uma inversão 

nas posições-sujeito para, através do absurdo, apontar uma das facetas de nossa existência. É 

desse modo que o humor dá a ver um campo de significação que não é falado, não é 

discursivizado por outras instâncias, mas que vira foco de sua enunciação heterogênea e 

polissêmica. Dissemos anteriormente que o humor enuncia a partir de um campo discursivo 

heterogêneo, constituído por diversas formações discursivas, por diversas matrizes de sentido, 

colocando em pauta a permeabilidade de sua enunciação no desvelar que o sentido sempre pode 

ser outro.  Sujeito e sentido no humor nunca são posições inequívocas ou evidentes, são sempre 

dúbias e contraditórias, polissêmicas por assim dizer.  

 O enunciado “viado não vai fazer nada por você não, não vai colocar um filho nessa tua 

barriga. Tu tem que manter o foco, já tá na hora” produz o absurdo na significação da posição-

sujeito mãe, que se desloca para aquela que deseja ser avó e incentiva sua filha a engravidar, 

não colocando questão alguma adjacente a essa, tal como poderia se pensar em casamento, 

relacionamento sério, etc. Um absurdo enunciado da posição-sujeito mãe, mas algo que 

poderíamos pensar como presente em nosso tempo contemporâneo tendo em vista tantos 
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aplicativos que são criados especificamente no intuíto de promover o enlace afetivo, diríamos 

ainda, alguns deles com o objetivo de promover o enlace sexual, nem tanto o afetivo no sentido 

de um relacionamento mais sério, que não seja apenas uma transa, tal como em “o cara vai lá... 

come a menina”.  

 O humor joga, por vezes, com aquilo que só pode ser assim e sobre o que não podemos 

fazer nada para mudar. Cabe, em alguns casos, apenas fazer uma pilhéria de nossas próprias 

formas de existência, tal como o pensamento freudiano nos aponta. Mesmo assim, o humor 

resiste, produz um outro modo de significar, retoma padrões das gerações anteriores. Não no 

sentido de produzir uma nostalgia ilusória, na busca de que algo possa mudar ou voltar a ser 

como era, no ingênuo saudosismo pelo qual seria possível pensar que poderíamos nos 

desvincular do funcionamento da conexão, mas para apontar que o sentido sempre pode ser 

outro, seja ele qual for.  

 A quebra do sentido, pela fala da mãe, colocada a partir da fala da filha, aponta que há 

um campo de significação do ritual da conquista que está em declínio, cedendo espaço (talvez 

forçosamente ou inexoravelmente) ao movimento da conexão. Tudo se passa nos vídeos como 

se as formas de existência na contemporaneidade estivessem cada vez mais vinculadas à 

conexão, dela dependendo, nela se constituindo e funcionando.  

 Há uma estruturação dos passos a serem seguidos e o Whatsapp entra nesse passo a 

passo. Há um dever fazer, isto é, modos de estar na conexão para que determinados resultados 

na vida não conectada apareçam. Ao produzir uma espécie de cartilha de instruções, cujo 

direcionamento reside estritamente no âmbito da conexão, a posição-sujeito mãe evoca uma 

forma de existência que tem no ambiente de conexão seu esteio.  

O diálogo prossegue, os planos se mantém oscilando entre o foco no rosto da filha,  o 

foco no rosto da mãe e o plano ampliado com as duas sentadas no sofá e o celular na mão da 

mãe, de onde ele não sai até o encerramento da cena. As falas a seguir dão a ver os passos 

seguintes da cartilha de funcionamento do enlace afetivo no ambiente da conexão.  A SD 12 

nos servirá de base para alguns apontamentos da sequência de passos a serem seguidos na vida 

conectada.  

Um ponto se destaca nessa SD: A expressão “o que você vai fazer?” e suas paráfrases 

(“o que que vai acontecer?” e “você vai fazer o quê?”).  Tais enunciados normativos apontam 

modos de fazer no ambiente da conexão. Contudo, um campo de certeza se instaura, como se 

não houvesse lugar para o equívoco, para a falha, como se o ritual da conquista seguisse 

estritamente esse passo a passo. O humor põe em cena a certeza, produzida por um discurso 

que legitima a existência desses aplicativos de enlace, circulante muitas vezes no cotidiano, no 
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boca a boca, apontando que as redes sociais servem também a esse enlace. É como um desvelar 

de um funcionamento apagado pela ordem da evidência que faz das redes sociais parte 

integrante da vida não conectada, isto é, vivida e experimentada por muitos. O humor produz 

uma exacerbação de seu funcionamento para dar a ver o caminho do sujeito na 

contemporaneidade. 

O exagero normativo na fala da mãe e a certeza de que os procedimentos terão êxito 

produzem um sujeito que não se equivoca, que tem nas redes sociais um lugar de certezas e 

realizações. A falha e o equívoco não são colocados em pauta na fala da mãe. O que não deixa 

a contradição de longe, pois a filha, com suas falas equivocadas, tendo em vista o 

funcionamento da conexão, abre espaço para o deslize, para o equívoco, para o sentido outro. 

Mesmo sendo mais jovem, devendo estar inteirada e ensinando a mãe, de uma geração anterior, 

a lidar com o advento da conexão e os modos de fazer que ela engendra, é colocada em um não-

lugar, desalojada do lugar esperado por ter crescido tendo a conexão como parte de sua vida. 

Vejamos na SD abaixo. 

SD 12 – Modos de fazer na conexão (Conversa) 

  

Fotograma  27 – fala da mãe: “aqui... Só gente 
feia, só gente horrorosa. Onde é que cê juntô 
tanta gente feia aqui nessa timeline, gente?!  

Fala da Mãe – aí o que que vai acontecer? Você vai tá 
com o boy ali conversando no Whatsapp, mas você vai 

começar a fazer um jogo duro, por quê? Porque é 
primitivo. Porque o homem qué que você faça o jogo 

duro. Ele vai tentar te conquistar e você vai o quê? Vai 
valorizando. Aí o que vai acontecer? Ele vai te mandar 

um mensagem, dois dias depois você responde com 
emoticon escroto, entendeu? Agora, é importante que ele 

não saiba que você viu a mensagem. Coloca no modo 
avião e não aparece aquele tic azul. Porque é 

fundamental que ele tenha medo de te perder. Aí se você 
for nesse caminho, dá uns cinco dias, a coisa vai começar 
a dá uma esquentada e o que eu você vai fazer? Você vai 

convidar ele pra... 
Fala da filha – Pro cinema? 

Fala da mãe interrompendo a fala da filha – Pro 
Facebook, minha filha 

 

Fotograma  28 – “o pai do seu filho só vai ser pai 
do seu filho quando cê adicionar ele no 

facebook”.   

Fotograma  29 – semblante da filha diante da 
constatação de que ela não estava fazendo nada 

do que a mãe estava orientando 
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A posição-sujeito filha desloca a certeza do é assim e só pode ser assim que se faz hoje. 

A certeza dos procedimentos na fala da mãe, tal como em “o pai do teu filho só vai ser pai do 

teu filho quando cê adicionar ele no Facebook!”, acompanhada do semblante normativo e do 

gesto de quem aplica uma correção, que dá uma bronca que o outro já deveria saber, tal como 

no fotograma 28, é posto em suspenso quando o semblante da filha faz fenda. A posição-sujeito 

filha, diante da tagarelice veloz da mãe, somente acena a cabeça, sendo significada no 

funcionamento imagético do semblante ou na fala da mãe. Os semblantes são de desencontro, 

tal como no fotograma 29, apontando um sujeito que não se identifica, que se aloja em outro 

lugar, de outra maneira. Um sujeito que não se enquadra naquela fórmula, naquela forma de 

existência. Na fala da mãe, a posição-sujeito filha funciona como aquela que não sabe as 

artimanhas do funcionamento da conexão e precisa ser ensinada. 

Os desencontros, presentes na SD 11 e na SD 12, entre pergunta e resposta deixa 

entrever mais uma vez o caráter de incompletude dos rituais. Na SD 11 a mãe pergunta: “Ele 

vai te pedir o quê?”, a filha responde com ar de dúvida: “em namoro?”, ao que a mãe replica: 

“vai pedir teu Whatsapp” com ar de decepção pela filha não saber. Na SD 12, a pergunta vai na 

mesma direção: “e o que você vai fazer? Vai convidar ele pra...”, ao que a filha responde: “pro 

cinema?”, a mãe interrompe asperamente: “pro Facebook, minha filha”.  

Há uma disjunção entre a posição-sujeito mãe e a posição-sujeito filha. Apesar de as 

duas posições-sujeito serem significadas a partir do movimento de conexão, elas ocupam 

posições distintas. A mãe, como aquela que está inteiramente imersa no funcionamento das 

redes sociais, conhecendo cada detalhe de seus funcionamentos. Posição a partir da qual a vida 

não conectada é colocada como secundária, dependente da vida conectada. A filha, como 

inscrita nesse funcionamento, mas em uma posição um pouco deslocada, não muito bem 

definida.  

A filha é mais falada do que fala. Sua posição é construída a partir da fala do outro, um 

outro submisso e bem identificado ao funcionamento da conexão. Há uma lacuna deixada pelo 

humor. Lacuna não preenchida, nem trabalhada pelo verbal. O imagético em movimento dá a 

ver, no entremeio das significações possíveis em nossa conjuntura, que a posição-sujeito filha 

se constitui de maneira distinta da posição-sujeito mãe. A posição-sujeito filha é significada 

apenas por expressões faciais que a colocam como deslocada em relação a posição-sujeito-da-

conexão mãe. Uma posição não muito bem definida. Aqui temos mais um funcionamento que 

nos fez optar pela noção de constituição híbrida.  

A polissemia se instaura na significação do ritual, tornando impossível a afirmação de 

que é X ou Y.  O que se pode dizer é como ele funciona em nosso tempo sócio-histórico. E ele 
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funciona de distintas maneiras. O vídeo prossegue com mais pontos de normatividade, com 

outros apontamentos desse funcionamento, fazendo referências a outros modos de fazer nas 

redes sociais. Não é preciso avançar nesse ponto para afirmar que há uma produção discursiva 

humorística que aponta uma interdependência entre vida não conectada e vida conectada. Se 

por um lado há uma disjunção, tal como no esquete Vida real, por outro há uma conjunção, 

uma congruência, unindo os dois funcionamentos, fazendo-os figurar numa relação de causa e 

efeito.  

Em Vida real o sujeito da conexão é, de algum modo, significado completamente 

independente do sujeito concreto da vida não conectada. Em Conversa, o sujeito da vida não 

conectada é colocado como dependente e serviçal da vida conectada, através da qual consegue 

seus objetivos e para a qual produz material, até mesmo na praia. O sujeito é, ao mesmo tempo, 

produtor e personagem dos takes e fotos que são postos em circulação no grande sistema de 

visibilidade que constitui o ambiente da conexão.  O que aponta uma hierarquização entre vida 

não conectada e vida conectada. Ponto sobre o qual nos debruçamos agora. 

 

3.5 Por uma sobreposição: quando o sujeito da conexão prescinde dos sujeitos concretos 

 

Há, nos vídeos em análise, ora uma conjunção, ora uma certa disjunção entre o sujeito 

da conexão e o sujeito da vida não conectada. Como já vimos, ora esses sujeitos são 

congruentes, apontando uma espécie de funcionamento combinado entre sujeito da conexão e 

sujeito concreto da vida não conectada, ora mostrando uma disjunção, exacerbada pelo efeito 

de absurdo produzido pelo humor, apontando que esses sujeitos são completamente 

independentes, tal como na SD 7. Aqui, partiremos da análise já realizada da SD  6, para buscar, 

na sequência do funcionamento discursivo do esquete, dar a ver essa relação entre vida 

conectada e vida não conectada, demonstrando como os sentidos são produzidos na direção de 

uma maior valorização da vida conectada em detrimento da vida não conectada.  

Dissemos, quando da análise da SD 6, que a posição-sujeito esposa fica em segundo 

plano do olhar do marido, cujo olhar primordial está direcionado ao celular. No momento em 

que a bateria descarrega, há um reposicionamento do olhar do sujeito-marido em direção à 

esposa e a construção de efeitos de estranhamento, pelo qual o sujeito da conexão deixa a cena 

e produz um sujeito concreto da vida não conectada que não se apercebe do que está ao seu 

redor, uma vez que havia dado lugar ao sujeito da conexão. Neste caso, apesar de parecer que 

os sujeitos são os mesmos, a produção discursiva aponta divergências. 
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Na SD 13, abaixo, pode-se notar o desencontro entre a posição-sujeito da conexão e a 

posição-sujeito fora da conexão aponta um certo amortecimento do sujeito fora da conexão, que 

devido à conexão parece flutuar nos espaços sociais fora da conexão. Dissemos espaços sociais 

fora da conexão por entendermos que a conexão, com seus múltiplos espaços, espaços de sujeito 

e de sentidos, devem ser considerados, também, como espaços sociais. Vale retomar, aqui, uma 

reflexão produzida anteriormente neste mesmo capítulo. Dissemos, segundo Orlandi (2001a), 

que o espaço social é concebido como espaço simbólico, trabalhado na e pela história. Dissemos 

também que esse espaço é espaço de sujeito e de sentidos, bem como do não-sentido. É nesse 

espaço que as relações sociais se dão. Nesse direção, é possível dizer que as relações sociais 

são relações de sentidos, segundo a mesma autora. 

SD 13 – Amortecimento do sujeito da vida não conectada em virtude do sujeito da 

conexão  (Sem bateria) 

 

  

 

 

 

Fotograma  30 – fala do marido com semblante de 
surpresa: “cê pintou o cabêlo?”  

Fotograma  31 – fala da esposa com ar de 
estranhamento: “pintei... há umas quatro 

semanas.” 

Fotograma  32 – silêncio... Hesitação.o plano 
abre para enquandramento dos dois sujeitos e o 
celular na cena. Fala do marido: “e aí? Como é 

que foi teu dia?” 

Fotograma  33 – fala da esposa: “normal. Aquela 
coisa né... trablaho, casa, casa, trabalho...” 
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Precisamos produzir uma ressalva - ou uma atualização - no pensamento da autora no 

que tange à noção de espaço social. A autora afirma que o espaço social é um “espaço material 

concreto” (ORLANDI, 2001a, p. 13) e funciona como sítio de significação que requer gestos 

de interpretação particulares. Ora, se o espaço social é espaço de sujeitos e significantes, de 

sentidos constituídos pelos/nos sítios de significação possíveis em um tempo sócio-histórico, é 

preciso pensar que a noção discursiva de espaço social deve, também, ser considerada ao 

tratarmos dos espaços da/na conexão. Neles os sujeitos se significam, significam suas práticas, 

nelas se constituem como sujeitos da conexão. É também um espaço simbólico, produzido na 

história, do qual não se pode excluir a natureza ideológica do funcionamento dos sujeitos e dos 

sentidos.  

Esse espaço, de igual modo, é constituído pela memória e pelo esquecimento. O jogo 

de imagens que funciona na produção do discurso, funciona, também, no espaço social da 

conexão. Vide o jogo, apontado por nós, entre ideal de imagem e imagem ideal. O sujeito da 

conexão, ao se constituir sujeito - sempre da ideologia - não está fora do funcionamento das 

antecipações ideológicas que constituem as posições-sujeito possíveis em um tempo sócio-

histórico. Ele é regido e funciona nos caminhos de sentidos que são possíveis em uma 

conjuntura. Assim, em nosso trabalho, consideramos o espaço da conexão também como espaço 

social.  

Retornando à análise, um efeito de hierarquização, conforme já dissemos, é posto em 

cena na significação desses espaços. Os espaços simbólicos, de experiência do sujeito, são 

colocados em questão. Isto é, há um processo discursivo que aponta que sujeitos distintos são 

produzidos a partir de espaços sociais distintos. O que nos permite dizer que sujeito, sentido e 

espaço social – espaço das práticas sociais - funcionam, de igual modo, afetados pela história.  

Podemos notar tal funcionamento no momento em que a falta no campo da conexão se instaura. 

Fotograma  34 – marido volta o olhar para o 
celular, tenta mexer como se quisesse fazê-lo 

funcionar novamente e fala: “teu chefe parou de 
te encher o saco?” 

Fotograma  35 – com semblante de intrigada com 
as perguntas do marido, respode: “chefe?” 
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Isto é, o espaço social da conexão, pelo término da bateria, deixa de oferecer a um sujeito um 

espaço de significação. Deixa a cena o sujeito da conexão e entra o sujeito fora da conexão. 

Este se vê impelido a funcionar nos outros espaços sociais que não os da conexão. Contudo, o 

sujeito da conexão continuará funcionando a revelia do sujeito fora da conexão. Queremos dizer 

com isso que o sujeito da conexão não dorme, não se desconecta. Ele está sempre disponível 

para receber curtidas, likes, visualizações, etc. 

 O semblante de surpresa no fotograma 30 produz uma posição-sujeito marido – sujeito 

fora da conexão - que aponta esse desencontro causado pela coexistência desses dois sujeitos. 

Ao se voltar para o espaço material concreto, conforme palavras de Orlandi (2001a), o espaço 

histórico-social fora da conexão, o marido pergunta a esposa se ela havia pintado o cabelo. O 

tempo vai se colocar com algo que corre diferentemente dentro e fora da conexão. Na conexão 

é o tempo que parece não passar e não deixar o sujeito trocar de espaço. Fora, o tempo passa e 

o sujeito não se apercebe do que ocorre ao seu redor. As quatro semanas passadas, tempo que 

a esposa estava com o cabelo pintado, produzem um efeito de sujeito que não se desconecta. 

Em decorrência disso, ele flutua nos espaços sociais fora da conexão como se deles não fizesse 

parte efetivamente. É esse funcionamento que indica uma ordem de prioridades, hierarquia de 

olhares e de práticas. Ordem na qual os espaços sociais da vida não conectada servem, apenas, 

de pano de fundo para uma vida conectada que demanda material. A vida fora da conexão passa 

a funcionar apenas como cenário.  

 Vale produzir uma reflexão e traçar um paralelo para tratarmos dessa questão, da ordem 

que instaura distinções entre os espaços. Para que um estudo discursivo se realize é preciso 

conceber a língua para além de seu ordenamento imposto, que a considera “sob o modo da 

oposição ou da regra” (ORLANDI, 1996[2007], p. 46). Daí advém as noções de certo e errado. 

Nesse campo de estudo se trabalha a língua enquanto classificação. Para o analista do discurso 

importa o funcionamento, mesmo porque a normatividade já é, em sua constituição, um trabalho 

da história, resultado do funcionamento da língua inscrita na história. É necessário considerar 

a língua, para além “da ideia de organização, de arranjo, de combinatória” (idem), como 

atravessada pela “ordem simbólica, incluindo nela a história e a ideologia”. (idem). Desse 

modo, considera-se a língua na história, que faz história.  

 Podemos pensar as práticas sociais pelo mesmo caminho. Não interessa à Análise do 

Discurso uma análise sociológica dos comportamentos e hábitos do sujeito, nem tampouco a 

organização social do espaço, como se nela fosse possível encontrar explicações sobre o sujeito. 

Uma análise do social nesta perspectiva produziria resultados amparados nas noções de certo e 
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errado. Isto porque, seria possível dizer que uma dada prática deveria ou não ser de uma dada 

maneira.  Portanto não interessa a organização social. 

 O ponto que importa para a Análise do Discurso reside no fato de que as práticas sociais 

- apesar de estarem inscritas numa organização que faz nelas uma classificação e valoração no 

seio do social -  se constituem na e pela história. Isto é, a noção de prática social, para nós, 

considera que o sentido, produzido nas/pelas práticas sociais, “é uma relação determinada do 

sujeito com a história”. (ORLANDI, 1996[2007], p. 46). A ordem do sócio-histórico, portanto, 

para nós, não se dá a ver numa forma abstrata de sociedade que se deve ter, mas sim numa 

relação entre a forma material das práticas sociais - nas quais o sujeito se constitui - com a 

ideologia. Para isso, a noção de funcionamento das práticas sócio-históricas - termo de nossa 

preferência – remete a ideologia e a história. Importa pensar o como se dão as relações sócio-

históricas e não como elas deveriam se dar, perspectiva que produziria um estudo idealista sobre 

o sujeito e o espaço sócio-histórico no qual funciona. Desse modo, importa-nos considerar a 

ordem sócio-histórica, constituída pela ideologia.  

 Na SD em análise, vê-se o plano aberto, mostrando sujeitos e celular, no qual a 

sequência de estranhamento permanece, apontando uma ordem na qual o sujeito pode 

funcionar. Ao ser perguntada sobre com foi seu dia, a esposa, como numa gradação de surpresas 

e estranhamentos, responde: “Normal. Casa, trabalho, trabalho, casa”. O semblante de 

estranhamento fica mais evidente quando a pergunta do marido é sobre um chefe que já havia 

deixado o cargo há 3 anos, como no fotograma 35. Durante a cena, o marido, repetidamente, 

tenta fazer o celular funcionar, apertando seus botões e fazendo o semblante de 

descontentamento. Os olhares do marido oscilam entre o celular descarregado e a esposa (uma 

espécie de estranha familiar). A esposa, aparentemente conformada com a situação, permanece 

inerte, passiva.  

 O funcionamento discursivo que nos chama atenção reside no efeito de desencontro 

produzido pela enunciação humorística na constituição híbrida do vídeo. A narrativa tropeça, 

manca, é lacunar, deixa brechas. Há um desencontro entre sujeitos. Tanto entre a posição-

sujeito marido e a posição-sujeito esposa, como entre a posição-sujeito da conexão e a posição-

sujeito marido. Há uma não-conformidade entre os sujeitos, dando a ver a preponderância da 

conexão nessa hierarquia de espaços sócio-históricos.  

 Tudo se passa como se humor denunciasse uma presença-ausente produzida pela 

conexão, uma espécie de forma histórica de existência flutuante, produzindo um sujeito ativo 

no campo da conexão, mas passivo, distraído, talvez, “desconectado” da vida não conectada. É 

possível pensar em uma sobreposição do sujeito da conexão sobre o sujeito da vida não 
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conectada. A este último, fica delegado o segundo plano numa certa hierarquia das formas de 

existência. É possível notar, pelo desvelar do absurdo que por vezes o humor engendra, na SD 

14 uma exacerbação desse efeito de amortecimento do sujeito fora da conexão.  

 

SD 14 – Uma presença-ausente: sujeito da conexão x sujeito fora da conexão (Sem bateria) 

 

 

 

Na SD 14 o efeito de suspensão produzido pelo sujeito da conexão no sujeito fora da 

conexão é posto em cena num ritual já trabalhado por nós aqui, o ritual do velório. Talvez seja 

preciso pensar nas causas de tal ritual figurar em algumas discursividades para dar a ver esse 

jogo de presença e ausência produzido pelo movimento da conexão. Na piadinha analisada no 

primeiro capítulo e no vídeo em pauta, o ritual do velório é significado. Estaria este ritual 

evocado no discurso humorístico para dar a ver o absurdo dessa presença-ausente? Estar ausente 

de um velório, mesmo estando presente, seria algo da ordem do inaceitável? Uma falta de 

respeito?  

 Mais uma vez afirmamos: para o humor, não é disso que se trata. Não importa tomar 

partido no sentido de dizer que no espaço social do velório a conexão não deveria ocorrer, em 

virtude da brevidade, seriedade e dor do momento de um sepultamento. O humor equivoca, põe 

Fotograma  36 – estranhamento diante da 
pergunta sobre uma amiga que morreu. Fala da 

esposa: “morreu, cê tava no velório.” 

Fotograma  37 –: fala do marido:“eu?” 
Fala da esposa: “entra no teu instagran. Taí ó. 

#velóriosabrina, #triste” 

Fotograma  38 – olhar retorna a tela diante da 
fala da esposa. Fala do marido: “cabô aqui” 
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em cena, dá a ver a existência desse funcionamento. Importa saber que ele está aí. O que fazer 

com isso? Já seria uma outra questão. Se fizer mal a algum sujeito, que se faça uma pilhéria. Se 

não, que seja. À enunciação humorística cabe apontar o sentido outro (as possibilidades de 

sentidos) que, em um mesmo espaço social, pode ser produzido. Num mesmo espaço social, 

duas posições-sujeito: um sujeito da conexão, que participou do velório no campo da conexão, 

presença marcada nos enunciados “#veloriosabrina, #triste”, forma de enunciado corriqueira 

nas redes sociais; outro, o sujeito fora da conexão, que funcionou amortecido, flutuante, 

ausente, por assim dizer, da situação imediata da vida concreta fora da conexão.  

 O semblante do marido no fotograma 37 deixa ver o desencontro e disjunção entre 

sujeito da conexão e sujeito fora da conexão. Não é possível dizer que são as mesmas posições-

sujeitos. São distintas, ainda que pudessem ser produzidas a partir de um mesmo sujeito 

concreto. Tal desencontro atinge o clímax quando o filho do casal entra em cena e o marido diz 

sussurrando: “É meu?”, a esposa responde “uhum”, o marido replica: “Quando?”, a resposta da 

esposa: “a última vez que acabou a bateria”. Desse modo, o efeito de desencontro entre sujeitos 

é alçado ao campo do absurdo, desvelando uma faceta do movimento de conexão que não 

circula em dizeres cotidianos, pelo menos não nesses termos.  

 Ouve-se relato de pessoas que caem em buracos na rua por estarem conectados, com 

seus olhares voltados para a tela. Houve um caso de uma mulher que caiu em um lago artificial 

de um shopping por estar olhando para a tela do celular, prescindindo de todo espaço concreto 

ao seu redor. Basta digitar “acidente e celular” no campo de busca do próprio Youtube.com que 

muitas discursividades, de funcionamentos distintos, irão aparecer como resultado da busca. De 

vídeos gravados por pessoas que tem canais que se autodenominam de informativos a 

reportagens jornalísticas televisivas.  

 O que nos chama atenção nesse funcionamento discursivo que faz retornar sentidos, tal 

como na piadinha e neste vídeo trazido à análise, é o funcionamento da memória discursiva. 

Ela impele um retorno que sempre busca seu lugar. Que seja no humor ou não, há um trabalho 

incessante de retorno que a memória de um dado período sócio-histórico irá produzir para dar 

a ver formas de existência possíveis naquela conjuntura.  Na SD 15, recortada do esquete Senha 

por sua relação interdiscursiva com o que estamos tratando aqui, pode-se ver também a não-

equivalência entre sujeito da conexão (o do uso de celular) e o sujeito fora da conexão. 
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SD 15 – Não-coincidência entre sujeito da conexão e sujeito fora da conexão (Senha) 

 

Essa SD figura aqui para apontar essa não coincidência entre sujeito da conexão e sujeito 

fora da conexão. Ao sentir um mal-estar no sofá da sala e pedir a namorada para ligar para a 

ambulância, a namorada diz que seu celular estava com a bateria descarregada. O sujeito diz: 

“liga do meu”. Ao pegar o celular do namorado e pedir a senha, ele se dá conta de que era algo 

que ele não queria fornecer. O olhar para a tela do telefone bloqueado impedia que a namorada 

produzisse um olhar pela tela do celular do namorado. O que poderia haver naquela tela, 

desbloqueada, que levaria o sujeito fora da conexão a não querer dar a senha do seu celular, 

mesmo correndo risco de vida? A partir desse funcionamento, é possível trabalhar com a 

questão do olhar pela tela e não do olhar para a tela. 

Um jogo entre o que pode e deve ser visto, bem como um jogo entre o que não pode e 

não deve ser visto, se estabelece. Algo da ordem estrita do sujeito da conexão estaria ali no 

campo do visível, mas protegido pela senha. Algo que não deveria ser visto pela namorada. O 

que nos impele a retomar nossa afirmação de que há uma não-coincidência entre sujeito da 

conexão e sujeito fora da conexão. O namorado estava ali, ao seu lado, visível, conhecido. 

Contudo, há um sujeito da conexão que, de alguma maneira, se liga a esse sujeito fora da 

conexão, mas não lhe é correspondente. Esse outro sujeito a namorada não poderia conhecer. 

Retornamos ao fato de que, especificamente neste vídeo, não se fala de conexão. 

Contudo, o celular, em todas as materialidades analisadas por nós, direta ou indiretamente, está 

imbricado ao funcionamento da conexão. Colocar a senha e abrir o celular seria ter acesso a 

todos os aplicativos de redes sociais, tais como os que figuram como morada do sujeito no 

campo da conexão, Instagram, Facebook, Tinder, Whatsapp, presentes discursivamente nos 

vídeos em análise. No esquete em questão, o sujeito fora da conexão morre. Ao final do esquete 

a namorada joga o jogo do copo, aquele presente nas brincadeiras de criança, através do qual 

seria possível consultar os espíritos para saber de algo que só eles saberiam. A pergunta que ela 

Fotograma  39 – olhar para a tela, pedido de 
senha. Fala da namorada: “qual é senha do seu 

celular?” 

Fotograma  40 – em meio a um súbito mal-estar, o 
sujeito diz: “que? Precisa de senha?” 
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faz é sobre a senha do celular do namorado falecido. Uma questão se coloca: o sujeito fora da 

conexão morre. E quem decreta a morte do sujeito da conexão? Este também morreria? 

Retornaremos a esse ponto.  

 O que o sujeito fora da conexão estava impedindo era o acesso ao sujeito da conexão. 

A senha se transforma em uma espécie de guarda do sujeito da conexão. Deste modo, o sujeito 

da conexão fica significado como um sujeito que funciona pelo celular e existe, de um certo 

ponto de vista, também por ele, uma vez que há aplicativos que são utilizados apenas no celular. 

O enunciado “qual é a senha do seu celular?” produz um limite entre sujeitos, uma nuance entre 

sujeito da conexão e sujeito fora da conexão. Há um espaço de significação no qual o sujeito da 

conexão pode estar, digamos, protegido. Isto porque o sujeito da conexão, tal como apontamos, 

pode ser radicalmente diverso do sujeito fora da conexão. Tal funcionamento fica também 

visível na SD 16, retirada do esquete nomeado de Wi-fi, recorte que trazemos agora à análise  

 

SD 16 – Posições-sujeito distintas (Wi-fi)  

Fotograma  41 – plano inicial. Ambiente de um 
bar. Gesto de olhar pela tela. Fala do sujeito de 
blusa branca e preta: “cara, cê viu o vídeo do 

cara espancando o Mickey?” 
Fala do sujeito de blusa verde: “pow, vi não, 

mandaí” 
Fala do primeiro: “caraca, genial! Vou te mandar 

agora, peraí.” 

Fotograma  42 – o assalto é anunciado.  

Fotograma  43 – fala do sujeito-bandido: “... 
Libera a porra da senha do wi-fi. Qué morrê? Tá 

achando que  eu tô de sacanagem?” 

Fotograma  44 – jogo entre posições-sujeito. 
Fala: “alô, princesa. Saudade, saudade da sua 

boca loca pra beijar hoje o dia inteiro. Esse 
recado aqui é pra te confirmar, mais tarde, mermo 

horário, mermo local, sete e quarenta e cinco, 
ponto de ônibus. Bejão”  
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 Há, na cena, um jogo discursivo que produz sujeitos radicalmente diversos. Nota-se que 

o plano inicial, o ambiente do bar, é significado, como já dissemos anteriormente, como um 

espaço sócio-histórico que comporta a conexão. O assunto dos amigos, ao lado de uma balde 

de gelo com cerveja, é a conexão, um vídeo da internet de um cara espancando um Mickey. Os 

olhares estão voltados para a tela, os dedos, em vez de deslizarem pelos copos de cerveja, 

deslizam pelas telas. O corte na fluidez da cena se dá com o anúncio do assalto. Corte que 

pressupõe um roubo de valores materiais tais como dinheiro, bolsas, relógios, celulares, etc. 

Contudo, um efeito de deslizamento é produzido. O roubo é da senha do wi-fi do celular de um 

dos sujeitos que estavam no bar. O efeito humorístico na quebra da expectativa, no momento 

mesmo do absurdo pelo qual um sujeito-ladrão, entra em um estabelecimento comercial para 

roubar a senha de um wi-fi.  

 Tal construção fílmica põe em cena o gesto de roubar que constitui o sujeito-ladrão, seja 

lá que roubo for. O que faz retornar da memória discursiva os aplicativos que “descobrem” a 

senha das redes de wi-fi ao redor de quem os utiliza, possibilitando assim que o sujeito no uso 

de tal aplicativo, “utilize” a rede de wi-fi pela qual não pagou. Na vida cotidiana tal prática não 

é chamada de roubo. No esquete, esse sujeito figura como bandido. As roupas, a arma em 

punho, a balaclava. O que produz uma correspondência entre os sujeitos concretos do cotidiano 

que agem da mesma forma. O rosto não fica visível pois o que aparecerá será um ID de aparelho 

conectado a rede; a arma em punho, aquela usada para roubar a senha, no caso do cotidiano, 

será o celular e os aplicativos que possibilitam esse furtar de senha, já que o dono não consente. 

O efeito de sentido produzido é: usar a senha de wi-fi de alguém sem autorização é roubo.  

 Contudo, a questão central que nos move aqui neste gesto é o fato de dois sujeitos serem 

significados em um só personagem. O sujeito-bandido dos fotogramas 42 e 43 dá lugar a uma 

outra posição-sujeito no fotograma 44. O celular e a conexão permitem ao sujeito-bandido 

ocupar outra posição-sujeito, aquela do amante, namorado, apaixonado. O dedo na tela e a boca 

perto do microfone do celular, gesto que indica a gravação de mensagem no aplicativo 

Whatsapp, desloca o sujeito-bandido dessa posição para a posição do sujeito-amante. O 

enunciado “Alô, princesa. Saudade, saudade da sua boca loca pra beijar hoje o dia inteiro” faz 

confronto com o enunciado “libera a porra da senha do wi-fi. Qué morrê? Tá achando que eu 

tô de sacanagem?” Duas posições-sujeito são produzidas na mesma cena.  

 Talvez fosse possível pensar na noção de enunciado dividido, formulado por Courtine 

(2009). Contudo, não cremos que seja exatamente a que o autor se referiu. Pêcheux, ao prefaciar 

sua obra, afirma que o “enunciado dividido [caracteriza] o fato de que uma formação discursiva 

é constitutivamente perseguida por seu outro”. (COURTINE, 2009, p. 24). Tal configuração 
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não se aplica a enunciação humorística tal como a definimos, pois dissemos que ela, a 

enunciação humorística, funciona num campo discursivo constituído de diversas matrizes de 

sentidos e não apenas de uma. Isto é, o humor está sensível a polissemia que produz objetos 

discursivos distintos para um mesmo referente. Dito de outra forma, na enunciação humorística 

não há a ancoragem do enunciado em uma formação discursiva para que este possa ser 

denominado de dividido. O caráter discursivo do humor é de deslocar sentidos, apontar a 

divisão. Nesse sentido, o humor é dividido, pois está posta em sua enunciação uma relação entre 

formações discursivas coexistentes em um dado período sócio-histórico.  

 Pêcheux ainda afirma: “a contradição motriz não resulta do choque de ‘corpora 

contrastados’, cada um veiculando a homogeneidade dos antagonistas, mas desse efeito de 

sobredeterminação pelo qual a alteridade o afeta”. (COURTINE, 2009, p. 24). Há, diante disso, 

um impedimento de aplicação desse conceito em nosso trabalho. A afirmação do autor 

pressupõe um trabalho com uma materialidade constituída, primordialmente, por uma formação 

discursiva apenas, mesmo que esta seja atravessada, “perseguida” por seu outro. No humor, não 

cremos que isso se aplique. A constituição da enunciação humorística não se dá em uma 

formação discursiva apenas. Ela é constituída, como dissemos anteriormente, num espaço de 

entremeio, espaço permeável entre as formações discursivas, espaço lacunar, o qual 

denominamos de campo discursivo heterogêneo.  

 As posições radicalmente diversas, portanto, um ladrão e um amante (na acepção 

daquele que ama) são constitutivas desse espaço de entremeio que faz funcionar a polissemia 

na produção de posições-sujeitos distintas. Há uma permeabilidade do sentido que produz um 

deslocamento nas posições-sujeito, apontando que a conexão engendra outras posições. A um 

ladrão em ato não seria dito “eu te amo” tal como a possível namorada disse no final da cena, 

pois ele retorna a cena e grava mais um áudio antes de deixar o local, dizendo: “Te amo 

também!”  

A coexistência de dois sujeitos radicalmente diversos torna possível afirmar que o 

sujeito da conexão independe, em boa medida, do sujeito fora da conexão. Num espaço social 

ele é um bandido, noutro ele é um amante. Há, desse modo, na enunciação humorística, uma 

produção discursiva que aponta, nas formas de existência possíveis em nosso tempo sócio-

histórico, as condições concretas da existência da contradição.  

Tal resultado de análise nos faz retomar uma questão já enunciada anteriormente: Se a 

conexão pode produzir sujeitos radicalmente diversos dos sujeitos fora da conexão, que relação 

haveria entre eles e como se daria a questão da morte? O sujeito da conexão, uma vez que ele 

não é o mesmo do sujeito fora da conexão, morreria?  
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3.5.1 Sujeito, conexão e morte 

 

 A expressão vida, tal como em vida fora da conexão, pode ser utilizada em oposição a 

morte. Vida neste caso se opõe a morte, é seu antagônico. Interessa-nos pensar essa relação no 

ambiente da conexão.  O enunciado “Qué morrê?” numa relação imbricada com o fotograma 

44 aponta um sujeito que morre e que tem medo desse acontecimento. A expressão de medo e 

as mãos na cabeça apontam um sujeito que reconhece a iminência do momento fim, causado 

pela presença da arma de fogo apontada para sua cabeça. A morte é uma possibilidade que se 

coloca diante desse viver. O sujeito fora da conexão é significado como aquele que tem fim, 

que pode morrer, que tem um limite físico-corporal de existência. E o sujeito da conexão?  

 Na SD  17, apresentada a seguir, queremos compreender o processo de significação para 

esse sujeito da conexão, já tendo em mente que ele difere do  - e, em muitos casos, nada tem a 

ver com o - sujeito fora da conexão. 

SD 17 – Sujeito e conexão: o limite para o sujeito (Vida real) 

 

A SD acima apresenta, mais uma vez, uma não-coincidência entre sujeito da conexão e 

sujeito fora da conexão, assim como já apontamos nas análises de outras sequências. Jussara, 

Fotograma  46 – resposta do amigo mendigo. 
Fala: “Jussara morreu, né. Se matô, depressão 

profunda. Foi coisa horrosa, se enforcô”.  

Fotograma  45 – fala: “jussara tá por aí? Com 
você?   

Fotograma  47 –não-coincidência entre sujeitos. 
Fala: “agora... No instagram, tá na europa, tá 
linda, emagreceu, fica postando umas fotos de 
doces, deixando a gente com água na boca. Ela 

virou a loquinha do instagram”  
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personagem sobre o qual se pergunta, deixou de existir na vida fora da conexão, mas mantém 

sua existência no ambiente da conexão. Isto porque a materialidade da existência nos dois 

ambientes é radicalmente distinta. Na vida fora da conexão, o sujeito tem sua existência 

vinculada a um corpo biológico, que adoece, sofre, precisa ser cuidado, necessita de remédios, 

etc. A causa da morte de Jussara, segundo o sujeito-mendigo, foi um enforcamento por 

depressão profunda. Contudo, a “Jussara” que tem existência na conexão não apresentava (nem 

apresenta) depressão, nem quaisquer problemas. A forma de existência no ambiente da conexão 

não está vinculada ao corpo biológico, aos limites físicos sensoriais de nossa constituição de 

carne e osso. O sujeito na conexão tem sua existência vinculada às imagens. É nas e pelas 

imagens que a existência do sujeito da conexão pode ser constatada.  

 A não-correlação entre vida fora da conexão e vida conectada permite que o sujeito, 

esse da conexão, continue sua existência mesmo após a morte do sujeito fora da conexão, ao 

qual poderia corresponder, como uma espécie de avatar. Isto porque o sujeito que morre não 

estará aqui pra realizar o post da sua morte. Será preciso que outro faça isso, bem como funciona 

na vida fora da conexão. Não é o morto que avisa que morreu, mas sim os próximos que 

notificam sua morte, descoberta, muitas vezes, pelo estranhamento de sua ausência, e procedem 

o ritual social necessário a essa transição da existência para a não-existência. No ambiente da 

conexão parece não haver ritual programado para essa transição. Seria por que a não haveria 

ausência?  

 O sujeito da conexão tem sua existência por meio das imagens de si que estão em 

circulação. Não há obrigatoriedade de comunicação da morte, pois não há vestígios. Não haverá 

um corpo em decomposição, não há bens a partilhar, não há roupas a doar, não há filhos a criar, 

cônjuge. Não há nada que não sejam imagens do morto, que permanece vivo no ambiente da 

conexão. Sua ausência é sentida fora da conexão. As imagens dão conta de mantê-lo vivo. Não 

se faz um atestado de óbito para circular em todas as redes sociais vinculadas a um sujeito 

falecido fora da conexão.  

 Lembro-me de um aluno meu que faleceu no ano de 2016. A dor que comoveu 

professores e uma escola inteira parece não ter qualquer representatividade no campo da 

conexão. A não-existência na vida fora da conexão não foi transferida para o ambiente da 

conexão. O corpo foi sepultado fora da conexão, mas as imagens do sujeito da conexão 

permanecem vivas, ativas, circulantes, prontas para serem curtidas e compartilhadas, dando 
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vida ao sujeito da conexão, que já não tem seu par. A única diferença em seu perfil foi o 

acréscimo da expressão “em memória de” antes do seu nome no perfil29.  

Diante desse funcionamento, nos perguntamos: seria preciso um par para o sujeito da 

conexão existir? Talvez a resposta seja simples, se pensarmos em todos os perfis fakes criados. 

Parece que o sujeito da conexão está, radicalmente, desvinculado dos sujeitos da vida não 

conectada. Ainda que se queira fazer uma ligação entre eles.  

 No esquete em questão, o sujeito-mendigo passa do semblante de tristeza e comoção 

para um semblante de alegria, euforia, ao falar da existência do sujeito da conexão, 

independentemente do sujeito ao qual ele fazia referência. Há, desse modo, uma disjunção entre 

realidades. A realidade da vida fora da conexão produz tristeza pelo passamento de uma pessoa. 

A realidade no ambiente da conexão aponta um ideal de imagem, de realização: um ideal de 

sujeito, que não tem relação específica com a vida fora da conexão.  

 Seria possível afirmar, com isso, que o sujeito da conexão não morre. Ele permanece, 

enquanto imagens a serem visualizadas, compartilhadas, curtidas. Sua existência independe dos 

sujeitos concretos da vida real. O efeito humorístico incide no ponto nodal que produz uma 

ilusão de que sujeito da conexão e sujeito fora da conexão são a mesma coisa. Há, na memória 

discursiva contemporânea, sentidos que apontam essa correlação. Diz-se: “o meu Facebook”, 

“o meu Instagram”.  Não se diz a conta do Facebook que é alimentada por mim ou o perfil do 

Instagram que eu criei e alimento.  

A leitura humorística dá a ver a contradição, bem como o campo do não-visto, do não-

falado e produz uma leitura singular para a questão do sujeito em nosso tempo sócio-histórico.  

Sujeito, celular e conexão funcionam imbricados na produção das formas históricas de 

existência possíveis na contemporaneidade. 

 

 

 

 

 

                                                
29 Perfil disponível em: https://www.facebook.com/Trick.anjos157?fref=ts, acesso em 15 de janeiro de 2017.  
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4 SOBRE SUJEITO, OBJETO E PRÁTICAS HISTÓRICO-SOCIAIS 

CONTEMPORÂNEOS: O LUGAR DA INCOMPLETUDE E A INCOMPLETUDE DO 

LUGAR 

 

 A partir das análises realizadas, bem como das reflexões teóricas empreendidas, 

trazemos alguns resultados visando à produção de um efeito de conclusão. Não dissemos um 

fechamento, pois a questão das práticas histórico-sociais contemporâneas em sua relação com 

o movimento de conexão ainda deve permanecer em aberto. Há muito a fazer, a compreender.  

Aliás, a incompletude nos impede de produzir um fechamento. O que produzimos, aqui, foi 

uma leitura - dentre as muitas possíveis, em meio, ainda, a tantas outras necessárias - no que 

tange à relação do sujeito com os objetos, especialmente num momento sócio-histórico em que 

as condições histórico-sociais de perpetuação “de uma economia do desperdício” (ARENDT, 

2014[1958], p.313) crescem e se manifestam a cada troca de um objeto novo por um mais novo 

ainda.  

Para nós, a investigação de uma produção de sentidos engendrada pelos modos de fazer 

constitutivos de um dado período sócio-histórico deixa um caminho ainda a ser trilhado. A 

noção de prática histórico-social como produtora de discurso, legitimada e legitimadora de 

sentidos, considera uma amplitude do funcionamento discursivo que se instaura num espaço 

além das palavras, no espaço das práticas cotidianas dos sujeitos. Mas, como vimos no decorrer 

de nosso trabalho, não é preciso dizer ‘celular’ para significar celular, sujeito e as práticas nas 

quais figuram.   

A questão que nos convocou a produzir esta pesquisa foi buscar compreender a 

constituição do que chamamos de um olhar pela tela. Distinguimos, ao longo de nossas 

considerações, a questão do atravessamento da tela, isto é, não nos importava falar de um olhar 

para a tela, como se ela, a tela em si, pudesse produzir algo no sujeito, mas sim um olhar pela 

tela, ou seja, através dela. Dessa maneira, o questionamento posto na apresentação deste 

trabalho pôde ser respondido. A tela do celular aponta formas históricas de existência na 

contemporaneidade, dá a ver novos/outros modos de estar no mundo.  

A tela, a do celular, está intrinsecamente ligada à questão da conexão. O ‘pela tela’ da 

expressão que utilizamos, portanto, aponta que há um outro espaço de existência para os 

sujeitos. Coube-nos buscar compreender como se dá essa inscrição, que relação ela mantém 

com a vida fora da conexão, diríamos dos sujeitos concretos, e, ainda, se tratar-se-ia de uma 

sobreposição de sujeitos na significação desse para-além tela, como uma espécie de 

recobrimento do sujeito (da conexão) sobre o sujeito (fora da conexão).  
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Vale salientar o deslizamento metonímico que se fez necessário à compreensão de nosso 

objeto de pesquisa, caminho que nos levou a afirmar o que propomos acima. Da observação 

primeira da presença do celular nas práticas histórico-sociais contemporâneas, pudemos 

perceber que do celular se passava a tela, objeto do olhar do sujeito. Não mais o celular apenas, 

enquanto objeto, mas a tela, enquanto produtora de visibilidade. Funcionamento que e a coloca 

em meio a tantas outras telas que, ao longo dos períodos sócio-históricos, sempre solicitaram a 

atenção dos sujeitos. A tela, desse modo, constitui-se como uma espécie de janela para dar a 

ver que a conexão funcionava no sujeito com o celular. Essa conexão que faz do sujeito produtor 

e personagem do conjunto de imagens que se produz para circular no ambiente da conexão. 

Mais um deslizamento ocorre em direção ao aplicativos (das redes sociais sobretudo). Desse 

modo, foi possível perceber um deslizamento metonímico que pode ser posto nestes termos: 

Do celular à tela; da tela à conexão; da conexão aos aplicativos/redes sociais. Caminho que nos 

serviu para melhor compreender as práticas histórico-sociais na atualidade.  

Um outro passo para compreender o processo de produção de sentidos para sujeito, 

objeto e práticas histórico-sociais nos vídeos foi trabalhar com a sua constituição material. Isto 

é, buscamos, de início, depreender o funcionamento discursivo dos vídeos de humor a partir da 

noção de composição. (LAGAZZI, 2009). Contudo, fez-se necessário repensar essa relação 

entre o que a autora nomeia de materialidades distintas, que trabalhariam uma na incompletude 

da outra. O que pressupunha uma relação entre elas, a imagem e o verbal. Não negamos que 

haja tal relação, mas, conforme mostramos nas análises, há momentos em que elas funcionam 

separadamente, sem um trabalho de composição. Por esse motivo, preferimos a denominação 

constituição híbrida. Isto porque, para nós, não se trata de duas materialidades em composição, 

mas de uma outra materialidade, com suas características singulares. Para nós, os vídeos não 

funcionam numa composição entre uma materialidade, a imagem, com outra materialidade, a 

verbal. Eles se constituem como uma materialidade híbrida, portando características das 

materialidades que a constituem e lhe dão origem, mas produzindo diferenças. Ora uma 

característica sobressai, ora outra. Nem sempre tratar-se-á de uma relação entre as partes. 

Haverá momentos em que só o imagético em movimento produzirá sentidos, e deixará lacunas. 

Espaço para o qual o verbal não é convidado. A denominação constituição híbrida da 

materialidade nos pareceu mais pertinente ao funcionamento dos vídeos, os quais consideramos 

como uma materialidade específica em sua maneira de produzir sentidos. A partir disso, foi 

possível realizar as análises.  

Notamos, nos vídeos trazidos à análise, como os modos de fazer, as maneiras de agir, 

enfim, as práticas histórico-sociais nas quais o celular marca sua presença material, produzem 
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sítios de significância (ORLANDI, 2007[1996]), dentro dos quais sujeito, celular e conexão 

funcionam numa imbricação incontornável em nosso tempo sócio-histórico. Nosso campo de 

interesse primordial foi verificar como um objeto, o celular, por sua presença material nas 

práticas que ele engendra, pode produzir outras maneiras de significar o sujeito e sua relação 

com os rituais nos quais se constitui.   

Trabalhamos no entrelaçamento de três proposições que nos serviram para fundamentar 

nossa abordagem, constituindo o pano de fundo de todo o questionamento produzido aqui. São 

elas: 

1 -  A afirmação de que “todo objeto transforma alguma coisa” (BAUDRILLARD, 

2012[1968], p. 10), trabalhada por nós, com os deslocamentos que se fizeram necessários, no 

capítulo dois deste trabalho; 

 2 – A proposição pecheutiana de “que as ideologias não são feitas de ‘ideias’, mas de 

práticas”. (PÊCHEUX, 1997[1975], p. 144), trazida no capítulo um, justamente para dar a ver 

esse caráter de produção do discurso que se materializa nas maneiras de agir, nos modos de 

fazer em uma dada conjuntura. Isto é, há uma memória inscrita em práticas segundo o mesmo 

autor; 

3 – A postulação que afirma ser, no que tange à apresentação30 dos objetos, “necessário 

analisar sua manipulação pelos praticantes que não a fabricam. Só então é que se pode apreciar 

a diferença ou a semelhança entre a produção da imagem e a produção secundária que se 

esconde nos processos de sua utilização” (DE CERTAU, 2014[1980], p.39), pois ela, essa 

produção secundária, coloca “em jogo uma ratio ‘popular’, uma maneira de pensar investida 

numa maneira de agir, uma arte de combinar indissociável de uma arte de utilizar”. (DE 

CERTAU, 2014[1980], p. 41). Trabalhamos essa postulação em nosso capítulo dois. 

Diante desse entrelaçamento de proposições teóricas, associado ao trabalho com as 

discursividades circulantes em nosso tempo sócio-histórico, foi possível depreender um 

processo de produção de sentidos, nos vídeos de humor de nosso corpus, que aponta um 

funcionamento dos rituais na contemporaneidade, em boa medida, afetado pelo funcionamento 

do que chamamos de movimento de conexão, pois nele o sujeito se movimenta, se desloca, se 

significa. Nesse sentido, há uma imbricação entre sujeito, celular e conexão na significação das 

práticas contemporâneas.  

Entendemos que esse resultado, depreendido do funcionamento discursivo do humor, 

seja uma contribuição teórica específica para a Análise do Discurso. Notamos que a enunciação 

                                                
30 Tal como a definimos, a partir do pensamento pecheutiano, no capítulo dois deste trabalho.  
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humorística se constitui no que denominamos de campo discursivo heterogêneo, isto é, um 

espaço de significação que se mostra sensível, permeável a sentidos de distintas formações 

discursivas. Fizemos uma distinção desse funcionamento com o conceito de enunciado 

dividido, formulado por Courtine (2009). Isto porque, tal noção pressupõe a produção do 

enunciado em um campo discursivo determinado por uma formação discursiva, fato que não se 

mostra no processo de enunciação humorística em questão. Ela, a enunciação humorística, em 

seu funcionamento, engendra um recobrimento de distintas regiões da memória discursiva de 

um dado período sócio-histórico, isto é, empreende um movimento de retorno de sentidos 

distintos, por vezes antagônicos, que constituem, de maneira imbricada, as significações 

possíveis para um dado objeto discursivo.  

Ainda como resultado teórico, em virtude da abordagem produzida por nós, foi possível 

depreender que o funcionamento discursivo precisa ser pensado em sua relação as práticas 

cotidianas. Ou seja, é no "caráter oscilante e paradoxal do registro do ordinário do sentido” 

(PÊCHEUX, 2006[1983], p. 52), afirmação trabalhada por nós no capítulo um, que a produção 

de sentido adquire as formas possíveis em uma dada conjuntura, dentre as quais figuram a 

questão das práticas dos sujeitos, constituídas na e pela história.  

Como resultado disso, foi possível perceber que as formas históricas de existência na 

contemporaneidade estão, em muito, vinculadas (poderíamos dizer dependentes?) ao 

movimento da conexão. E é nelas, nas formas históricas de existência, que os sentidos para um 

dado objeto discursivo, em nosso caso, o celular, se apresentam sem palavras, como gestos, 

atos no nível do simbólico. Isto é, é nelas e por meio delas que os sentidos (possíveis) para esse 

tal objeto são colocados em movimento, constituindo sujeito e objeto, nos rituais engendrados 

nessa conjuntura, ainda que nada seja dito. É preciso ainda salientar que essas mesmas práticas, 

ainda que sem palavras, produzem um movimento na história, através do qual elas serão, 

também, tomadas em redes de formulações sobre, constituindo, assim, outros campos de 

sentidos possíveis. Funciona, assim, o que chamamos de circularidade na produção dos 

sentidos. Da demanda, produzida nas práticas cotidianas, à produção dos objetos (e dos 

discursos sobre eles); da produção e seus modos de apresentação dos objetos às práticas e, 

novamente, das práticas à produção. Um funcionamento retroalimentado, nunca unidirecional.  

Nessa perspectiva, tomamos os vídeos do Youtube.com como uma modalidade de 

discurso sobre. Isto é, como resultado de uma rede de formulações sobre as práticas cotidianas, 

nas quais sujeito, celular e conexão funcionam de maneira imbricada. Com esse procedimento, 

atualizamos a noção de discurso sobre trabalhada por Mariani (1998), apontando que há 

modalidades de discurso sobre que podem atuar “na institucionalização dos sentidos, portanto, 
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no efeito de linearidade e homogeneidade da memória” (MARIANI, 1998, p. 60), bem como 

há modalidades que podem atuar na descentralização produzida pela linearidade e 

homogeneidade do discurso, apontando as brechas do jogo complexo e contraditório 

constitutivo das redes de formulações sobre um dado objeto. Portanto, o discurso do humor 

constitui uma modalidade de discurso sobre que deixar ver os tropeços na rede de formulações 

que inscreve as possibilidades de discursos sobre em uma dada conjuntura.  

Em consequência desse funcionamento discursivo lacunar, dando a ver as fendas 

deixadas na rede de formulações possíveis sobre as práticas em que sujeito e celular figuram, 

depreendemos que há distintas posições-sujeito que são produzidas no discurso humorístico no 

que tange às práticas nas quais a presença material do celular se dá, isto é, sua significação 

histórica. Notamos, especificamente, as seguintes: 

1 – Uma posição-sujeito fora da conexão que depende da conexão para funcionar. Tal 

funcionamento produz um efeito-sujeito plenamente identificado ao movimento da conexão e 

seus (des)caminhos. Efeito ilusório, produzido pela exacerbação de sentidos efetuada no 

processo de enunciação humorística. 

2 – Uma posição-sujeito fora da conexão que se mostra, não de maneira plena, afetada 

pelo funcionamento da conexão. Isto é, ela está na conexão, mas não funciona da maneira ditada 

por um suposto manual, tal como apontamos, que poderíamos nomear de how to do thinks with 

cellphones.  

Esse resultado de análise nos interessa na medida que aponta um não fechamento do 

sentido no funcionamento discursivo do humor. Ainda que essa posição-sujeito seja significada 

como uma posição afetada, mas não de maneira plena, pelo movimento da conexão, o humor 

não produz um sentido específico sobre como se daria isso. Ou seja, a incompletude faz valer 

sua eficácia nas fendas deixadas pela enunciação humorística. Isto é, a incompletude vem 

requerer o seu lugar. E na enunciação humorística não há uma tentativa de tamponamento. O 

espaço de entremeio desse campo discursivo heterogêneo no qual a enunciação humorística 

pode funcionar permanece enquanto efeito de não fechamento, dando a ver o caráter de 

incompletude do discurso, da significação dos sujeitos, bem como dos rituais nos quais se 

constituem. Há, sempre, um jogo de posições a serem significadas como coexistentes, não 

importando o fato de serem antagônicas ou não. Ao humor cabe à permeabilidade que dá lugar 

ao outro, à incompletude.  

3 – Uma posição-sujeito da conexão que funciona de maneira disjunta do sujeito fora 

da conexão ao qual responderia. Isto corresponde a dizer que, em certa medida, o sujeito da 

conexão tem uma existência autônoma. Seu funcionamento é pautado nas imagens de sujeito 
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que se pode produzir. Imagens, como vimos nas análises, que buscam alcançar um ideal de 

imagem construído discursivamente, legitimado nas práticas de visibilidade que nosso tempo 

sócio-histórico produz.  

Nesse sentido, o sujeito da conexão se distingue radicalmente do sujeito fora da conexão 

que poderia ser, para ele, uma espécie de avatar, o seu correspondente. Contudo, não há 

correspondência unívoca entre sujeito fora da conexão e sujeito da conexão. O sujeito fora da 

conexão, como vimos, sofre, tem fome, sente dores, funciona, muitas vezes, na invisibilidade 

que o por trás da tela (ou fora dela) lhe confere, tem um corpo e morre. As necessidades do 

sujeito fora da conexão correspondem às necessidades biológicas.  

Já o sujeito da conexão se alimenta de imagens, de postagens, comentários, views, likes, 

compartilhamentos. O sujeito da conexão não tem um corpo, mas uma imagem de um corpo. E 

não é qualquer imagem que pode ser produzida se se deseja alcançar o funcionamento 

dominante, aquele que busca uma hipervisibilidade, na qual se baseia um sistema de capital 

vinculado à circulação de imagens. Não demos prosseguimento neste último ponto em nosso 

trabalho. No sujeito da conexão há uma injunção ao apagamento de certas características. Isto 

é, o ideal de imagem circulante na conexão joga com o que pode e deve estar visível. Nesse 

sentido, o sujeito da conexão se constitui como em uma incessante busca pela imagem ideal, 

pela selfie que dará a ele, o sujeito da conexão, a visibilidade necessária a sua existência.  

Nesse sentido, os espaços históricos-sociais da vida concreta, fora da conexão, recebem 

uma outra instância de significação: eles figuram como cenário de uma produção de discurso 

na conexão que coloca o sujeito da conexão como aquele que merece ser seguido, visto, 

visualizado. Não está em jogo uma relação entre o sujeito fora da conexão e o espaço histórico-

social concreto a sua volta. É colocado em jogo, nos vídeos, um espaço histórico-social que 

perde sua dimensão histórica, sua significação contraditória, sua historicidade. Ele, na conexão, 

figura enquanto pano de fundo para o sujeito da conexão, o protagonista da hipervisibilidade, 

funcionar.  

Vale ressaltar que, apesar de terem formas de existência radicalmente diversas, há uma 

espécie de entrelaçamento, uma espécie de interdependência entre o sujeito da conexão e um 

sujeito fora dela. Isto é, o sujeito da conexão precisa ser alimentado. E, para isso, as viagens, 

festas, enfim, os momentos da vida fora da conexão que poderiam constituir uma experiência 

para o sujeito perdem seu caráter de acontecimento e ganham o estatuto de imagem. Desse 

modo, não importa a experiência de uma viagem, o vivido a ser contado, a narrativa do 

acontecimento na ordem subjetiva, importa, apenas, a imagem que se fez. O sujeito 

contemporâneo, nas análises por nós realizadas aqui, parece viver em busca de imagens, não de 
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experiências. Talvez seja possível concordar com Benjamin (1985[1933]) e (AGAMBEN, 

2005[1978]), pelo menos através da leitura possível realizada a partir das materialidades 

selecionadas: estamos mais pobres de experiência.   

A conexão, esse movimento que impele o sujeito a tomar outras posições, produz um 

apagamento da experiência, pois, como vimos no capítulo um, “a experiência é incompatível 

com a certeza, e uma experiência que se torna calculável e certa perde imediatamente a sua 

autoridade”. (AGAMBEN, 2005[1978], p. 26). Ou seja, a incompletude do lugar do sujeito fica 

apagada por um funcionamento que lhe assegura um campo de certeza analisável. Dito de outro 

modo, o sujeito fora da conexão, ao se lançar na produção de um sujeito da conexão, se inscreve 

num funcionamento calculável, através do qual é possível garantir que imagem deve ou não 

estar visível. É preciso ressaltar que, apesar desse funcionamento dominante de cálculo, a 

incompletude ainda insiste. E que bom que ela insiste. Basta para isso, constatar os vídeos e 

imagens que “vazam” na internet, que são postos em circulação nas redes de formulações 

produzidas na conexão, sobre os quais o sujeito não tem controle. Isto é, uma vez figurando na 

conexão, não está mais no domínio do sujeito. A imagem é a produzida por um sujeito, mas ela 

pertence à conexão e não ao sujeito.  

O celular, nessa relação entre sujeito fora da conexão e sujeito da conexão, funciona 

como objeto que permite uma rápida produção de imagens. Imagens que engendram um lugar 

de sujeito na conexão, ocupado pelas imagens de si que o sujeito fora da conexão produz com 

o objetivo de criar, produzir, diríamos, ainda, inventar esse sujeito desejado da conexão.  

No que tange à relação de objeto, foco de reflexão teórica no capítulo dois, é importante 

destacar na conclusão que o modo como a trabalhamos aqui se distingue de abordagens 

idealistas que alocam o objeto fora do sujeito, como se o sujeito se valesse dele para os seus 

fins, os quais lhe seriam claros. Nosso ponto de partida está na relação materialista entre sujeito, 

objeto e prática histórico-social. Relação que já estava posta em Marx (1867[2013]). O autor 

afirma que toda coisa útil, como ferro, papel, etc, deve ser considerada de dois pontos de vista: 

o da qualidade e da quantidade. Cada uma dessas coisas pode ser útil sob diversos aspectos. Por 

isso, segundo o autor, “descobrir esses diversos aspectos e, portanto, as múltiplas formas de uso 

das coisas é um ato histórico”. (MARX, 1867[2013], p. 113).  

Somente com essa citação já é possível dar a ver o caminho de trabalho proposto aqui. 

Sujeito, objeto e prática histórico-social funcionam, incontornavelmente, imbricados na 

perspectiva materialista. A história, enquanto história das lutas, dos embates ideológicos, reside 

como estrutura fundamental à relação de objeto que pusemos em pauta. Assim, foi possível 
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compreender nuances das formas históricas de existência que se deixam flagrar “nas múltiplas 

formas de uso das coisas” na contemporaneidade, mais especificamente do celular. 

Dessa maneira, pudemos compreender alguns campos de sentido (restando muitos 

outros ainda a compreender) através dos quais os rituais na contemporaneidade são 

significados. O caminhar na rua, o estar na praia, frequentar a mesa do bar, a conversa entre 

mãe e filha, o ritual da conquista, todos esses elementos constituem, dentre muitos outros, os 

rituais na contemporaneidade. Podemos afirmar que, nos vídeos trazidos à análise, os rituais 

contemporâneos estão sendo significados, em boa medida, pelo movimento da conexão. 

Esta foi uma leitura para a relação entre sujeito, celular e conexão, dentre muitas outras 

possíveis. Dentre as quais, cabe compreender como, a despeito dessa prática, funcionam as 

fendas no movimento da conexão. Apontamos aqui algumas delas, apenas, tal como o “vazar” 

de imagens que circulam na conexão a despeito do sujeito. Caberia um estudo, ainda mais 

aprofundado, para dar a ver os efeitos de sentido, as implicações, que a presença material, não 

apenas do celular, mas dos objetos tecno(ideo)lógicos que visam à produção de um sujeito da 

conexão engendra nas formas históricas de existência. Desse modo, espero que “sejamos 

capazes de compreender, isto é, de pensar e de falar sobre as coisas que, no entanto, somos 

capazes de fazer”. (ARENDT, 2014[1958], p.310).  
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