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RESUMO 

 

Esta tese tem como objetivo principal descrever semioticamente os papéis 

temáticos e figurativos dos sujeitos em viagem, bem como os regimes de interação que 

os configuram, a partir de um corpus variado, constituído de obras de literatura de 

viagem, folhetos, revista e sites de turismo, estes três últimos gêneros tratados como 

“literatura de turismo”. A base teórica é a Semiótica discursiva, considerando-se seus 

desenvolvimentos recentes, sobretudo a Sociossemiótica proposta por Eric Landowski, 

que tem como objeto de estudo primordial a esfera social, as práticas dos sujeitos e as 

possibilidades de interação na vida cotidiana. Para dar conta dos regimes de interação e 

das transições posicionais dos sujeitos em viagem, utilizamos, ainda, os postulados mais 

gerais da semiótica tensiva inaugurada por Claude Zilberberg, que se caracteriza, 

fundamentalmente, pela regulação das intensidades e extensidades que permitem ao 

sujeito ir em busca do sentido. Para proceder à análise desse corpus, a tese se organizou 

em 4 capítulos. No primeiro, tratamos da fundamentação teórica, exemplificada em 

análises do livro As Vozes de Marrakech, de Elias Canetti. No segundo, apresentamos a 

tipologia de passageiros e viajantes postulada por Landowski. No terceiro, analisamos 

textos da literatura de turismo que apresentam a viagem como proposta e abordamos a 

constelação da prudência composta pelos passageiros homem de negócios e turista. No 

quarto, investigamos textos de literatura de viagem que relatam a viagem como 

experiência e discutimos a constelação da aventura constituída pelos viajantes esteta e 

etnógrafo. Na conclusão, sistematizamos as análises, para depreender que a prática da 

viagem compreende desde um deslocamento que propõe a intensificação de práticas 

cotidianas até o desbravamento de espaços novos em um estado de disponibilidade que 

demanda a construção de sentidos e a negociação de valores. 

 

Palavras-chave: análise semiótica; interação; sociossemiótica; literatura de viagem; 

turismo.  
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ABSTRACT 

 

This thesis, as its main objective, describes the thematic and figurative roles of 

subjects while travelling, as well as the configuration of their interaction. The corpus is 

composed by travel literature, leaflets, magazine and tourism sites, these last three types 

of texts treated as "tourism literature". The theoretical basis is the Discursive Semiotics, 

considering its recent developments, especially the one proposed by Eric Landowski, 

which object of study is the social sphere, the subjects' practices and the possibilities of 

interaction in daily life. In order to deal with the interaction issues and the positional 

transitions of the subjects, we also use the more general postulates of the development 

inaugurated by Claude Zilberberg. In order to analyze this corpus, the thesis was 

organized into four chapters. In the first one, we present the theoretical basis, 

exemplified in analyzes of Elias Canetti's book The Voices of Marrakech. In the second, 

we present the typology of passengers and travelers postulated by Landowski. In the 

third, we analyze texts of the literature of tourism that present the travel as proposal. In 

this fragment, we approach the constellation of prudence composed by the businessman 

and tourist. In the fourth, we investigate travel literature texts that report the journey as 

experience. We then discuss the constellation of the adventure constituted by the esthete 

and ethnographer. In the conclusion, we systematize the analyzes to show that the 

practice of travel can be taken as a displacement that proposes from the intensification 

of daily practices until the discovering of new spaces in a state of availability that 

demands the construction of meanings and the negotiation of values. 

 

Keywords: interaction; semiotic analysis; tourism; travel literature. 
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Introdução 

 

 A tese que aqui se apresenta tem como objetivo principal descrever 

semioticamente os papéis temáticos e figurativos dos sujeitos em viagem, bem como os 

regimes de interação que os configuram, a partir de um corpus variado, constituído de 

obras de literatura de viagem, folhetos, revista e sites de turismo, estes três últimos 

gêneros tratados como “literatura de turismo”.  

 

A literatura de viagem tende a potencializar os sentidos advindos dos 

deslocamentos de viajantes, dando concretude e salientando os acontecimentos. 

Inicialmente, foram os exploradores do mundo, dentre os quais estavam navegantes 

financiados por Estados, comerciantes em busca de novos mercados e religiosos 

desejosos de propagar suas crenças, de modo geral, sujeitos que se aventuraram para 

além dos espaços conhecidos, que redigiram os primeiros relatos de viagem, numa 

tentativa de retratar, através da escrita, as impressões obtidas em situações de interação 

com outros que não os seus conterrâneos, as novidades encontradas e os estranhamentos 

vivenciados alhures. Da mesma maneira, foram os primeiros a descrever as 

peculiaridades da viagem, as singularidades do espaço desvelado e o deslocamento de 

retorno. Destarte, é possível depreender o valor documental que tais relatos têm ao 

procurar transmitir percepções e aprendizados dos viajantes, o que de imediato já seria 

instigante o suficiente para eleger os diários de viajantes, forma talvez inaugural da 

chamada literatura de viagem, como objeto semiótico interessante para a análise. 

 

Há ainda a literatura histórica de viagem. Com características interdisciplinares 

que englobam outros campos, tais como História, Antropologia e Sociologia, tal 

literatura escolhe uma viagem de descobrimento, de guerra ou de afirmação de 

nacionalidades em formação como objeto, versando sobre temas diversos, tais como 

costumes, crenças, artes, entre outros. As obras Carta de Achamento do Brasil1, de Pero 

Vaz de Caminha, e As Viagens2, de Marco Polo, são exemplos desse tipo de literatura. 

                                                 
1 A Carta de Achamento do Brasil é um documento histórico no qual foram registradas as impressões de 
Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, sobre o território que posteriormente 
viria a ser a República Federativa do Brasil. Trata-se do primeiro registro da história brasileira. 
2 A obra As Viagens refere-se ao diário de viagem escrito por Marco Polo, mercador e explorador italiano, 
no qual foi descrita a experiência que o europeu tivera durante sua jornada ao longo da Rota da Seda até a 
China. Na obra, estão descritas as terras do Oriente Médio e da Ásia Central que Marco Polo visitou, 
contando com relatos sobre a China, o Japão, a Índia e ainda o sudeste asiático e a costa leste da África.  



 

12 
 

Já as obras da atualidade que tematizam a viagem, foco de interesse deste 

estudo, parecem estar, cada vez mais, adquirido um caráter autobiográfico. Em tais 

obras, o autor normalmente é o sujeito que se pôs efetivamente a viajar. Sua motivação 

de redigir suas impressões pessoais sobre o que julga ser meritório de transcrição é a 

própria experiência em si, sendo seu texto então uma materialização da sua 

compreensão da viagem. Esse escritor-viajante tende a assumir o papel do narrador que 

descreve suas próprias impressões e vivências quando em situação de viagem, relatando 

percepções, compreensões e inquietações segundo um ponto de vista subjetivo, 

contando o que foi testemunhado por ele. 

 

O tema da viagem, quando dentro da esfera literária, tem alcance muito maior do 

que a viagem em si, trazendo para o leitor não apenas um relato com caráter descritivo, 

tal como um diário de viajante, mas a conformação de uma experiência de vida e de 

aprendizagem, ou, como diz Fernando Cristóvão, a literatura de viagem “continuará 

sempre a significar um certo tipo de errância humana” (CRISTÓVÃO, 2009, p.13). 

Fora da esfera literária, o domínio público de sites, revistas e cadernos jornalísticos 

oferece interessante contraponto, a partir do qual se pode pensar numa compreensão 

mais larga dos sentidos da viagem. O corpus analisado neste estudo é composto por 

textos literários (a partir de agora: “literatura de viagem”) e não literários (de agora em 

diante: “literatura de turismo”, abrangendo folhetos de publicidade, revista e sites) 

justamente para que se possa dar conta de maneira mais ampla do tema da viagem. 

 

O turismo como atividade econômica em expansão merece atenção, sobretudo 

no momento presente, em que as facilidades de locomoção e os apelos voltados para as 

necessidades individuais de lazer encontram vasta circulação. Sua operação causa 

mudanças geográficas, sociais e culturais e reconstrói o espaço tanto em sua 

materialidade, como enquanto sentido. 

 

O fenômeno da globalização, tomado aqui como o processo de aumento de 

interdependência entre os países e as organizações sociais de modo geral, processo o 

qual foi e ainda é estimulado por ações políticas e o desenvolvimento tecnológico, ao 

mesmo tempo que aumenta nosso conhecimento do mundo, paradoxalmente, parece 

encurtá-lo em extensão, fazendo com que tudo pareça estar mais próximo, derrubando 
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barreiras que separavam as muitas comunidades do planeta, revelando o novo e 

ressignificando o já conhecido.  

 

 O avanço do desenvolvimento das tecnologias de comunicação vem 

modificando grandemente as possibilidades de interação, acelerando a transmissão de 

dados, de informação e de conhecimento, o que causa transformações em ritmo 

incessante, que celebram, atacam, criam, aniquilam, permutam e negociam sentidos. 

Tudo isso impacta nos atuais usos do tempo e do espaço, ora libertando para além do 

limite físico, ora aprisionando numa busca permanente de mais informações, pois é com 

grande rapidez que o novo torna-se obsoleto. Tal avanço reflete até mesmo na prática 

social da viagem. De modo que aquele que viaja, normalmente, não é mais motivado, 

pelo menos no início de uma jornada, a descobrir, mas a averiguar algo de que já tenha 

tido ciência de alguma forma, por relatos de outros viajantes, revistas, sites etc. Nesse 

sentido, pode se perder o caráter da descoberta mediante as possibilidades diversas de 

informação, o que favorece ao sujeito programar-se. 

 

 Segundo Bauman (1999), as relações do ser humano com o espaço, entretanto, 

nem sempre foram assim. Antes da Revolução Francesa, o homem mensurava o mundo 

com seu corpo (pés, polegadas, punhados, entre outros). Obviamente, essas grandezas 

divergiam de um indivíduo para o outro. A urgência da concepção de um sistema de 

medidas padronizado e unificado surgiu com fins de neutralizar a arbitrariedade das 

medições espaciais utilizadas até então. 

 

Conforme Dias (1998), através do tratado internacional Convention Du Mètre, 

firmado entre os Estados de maior poder do século XIX, foram impostas medidas-

padrão de distância, de superfície e de volume, de modo a lidar com o espaço de forma 

mais objetiva, tornando-o, grosso modo, “mais racionalizado”, “mais lógico”. De 

maneira que o metro, a unidade principal de comprimento, seus múltiplos e 

submúltiplos não são qualidades ou particularidades do mundo natural, mas o resultado 

do pensamento e da prática da humanidade para fins de reconhecimento e reorganização 

do espaço. De imediato, pode-se aqui pensar na comutação de uma prática de medição 

individual e restrita por uma coletiva e geral. 
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De acordo com Bauman (1999), no campo da arte, a invenção da perspectiva em 

pintura durante o século XV foi de fundamental importância no entendimento do espaço 

e dos procedimentos modernos de mensuração deste, pois ela preservou a percepção na 

organização espacial. A perspectiva assegurava que todo e qualquer observador em 

determinado ponto estaria compartilhando das mesmas relações de espaço que outro, se 

este estivesse na mesma posição.  

 

Daí em diante, o que decidiria o arranjo espacial das coisas não seriam as 
qualidades do observador mas a localização inteiramente quantificável do ponto 
de observação, a localização situável num espaço abstrato e vazio, livre do 
homem, social e culturalmente indiferente, impessoal” (BAUMAN, 1999, p.39). 

 

A noção de perspectiva conjuga ao mesmo tempo a subjetividade do olho 

humano e a objetividade da ocupação do espaço pelo corpo humano. A grande 

problemática da questão é que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo 

tempo, o que significa dizer que, em dado momento, visões não se equivalem. Embora a 

procura pela legibilidade do espaço fosse compartilhada, inaugurava-se também uma 

busca pela legitimação do seu ponto de observação. Os Estados modernos não mais 

estariam interessados somente no mapeamento do espaço, mas na espacialização dos 

mapas elaborados por eles, mapas estes com suas características de regularidade e 

uniformidade. Essa procura culminaria na criação das cidades, cuja proposta inicial 

seria a de espaços ordenados, sendo que ordenação até então guardaria o sentido daquilo 

que é “inteligível” e “homogêneo”, em oposição ao caótico, confuso, desordenado. 

Delimitar cidades, mensurar estradas e rotas, quantificar padrões de tempo conectados 

com medição de espaço, todos estes são modos de imprimir cortes na continuidade do 

espaço, promover as descontinuidades que produzem o sentido dos deslocamentos. 

 

 Ao lado das descontinuidades que reconfiguram o contínuo espacial, os centros 

urbanos foram ganhando contornos homogêneos, com a criação de funcionalidades que 

atraem gente de toda parte, ou como explica Marc Augé, “a urbanização do mundo [...] 

é um fenômeno que não corresponde a um novo sedentarismo, mas, antes, a novas 

formas de mobilidade” (AUGÉ, 1935, p.29). Essa convivência forçada pela 

funcionalidade do espaço, naturalmente, gerou compartilhamento e negociação de 

sentidos, o que resultou no aparecimento, na manutenção, na acentuação e no 

apagamento de identidades sociais.  
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 Para o sociólogo Stuart Hall (2006), uma crise de identidade pode ser vista até os 

dias de hoje como “parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando 

as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de 

referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social” (HALL, 

2006, p.9). De modo que um espaço racionalizado está longe de significar as ausências 

do imprevisível, do desconhecido, do ambivalente e do conflituoso. Identidades (tal 

como sujeitos) não são uniformes e não podem ser homogeneizadas. 

 

Bauman (1999) faz uma comparação interessante entre os termos “global” e 

“local”. Para ele, esses vocábulos estão assumindo valores em oposição. Enquanto o 

primeiro assinala “promoção social, progresso e sucesso”; o último associa-se a 

“derrota”, “vida fracassada” e “atraso”. Isso pode ser compreendido com mais nitidez na 

atualidade se for pensado em conjunto com o problema da imigração de refugiados de 

áreas de guerra. Nos países economicamente mais estáveis, há uma certa mobilidade 

permitida aos seus habitantes, proporcionada pelas condições do espaço que habitam 

(educação, saúde, cultura, segurança, entre outros). Nas áreas de onde os refugiados são 

oriundos, há uma ausência dessas condições. Nesse sentido, pode-se pensar a imigração 

de refugiados como um deslocamento em busca de circunstâncias que possibilitem, para 

além do atendimento das necessidades de sobrevivência, a instalação do sujeito em um 

espaço de oportunidades, de liberdade, de acesso a uma conjuntura que viabilize 

estabilidade e progresso. 

 

 Conforme Bauman (1999), a sociedade moderna tendia mais à produção, 

enquanto a atual, tratada por ele como “contemporânea”, inclina-se mais ao consumo. 

Embora ambos os corpos sociais produzam e consumam, foi alterada a ênfase nas 

prioridades dos sujeitos3. Para o autor, “há uma ressonância natural entre a carreira 

espetacular do ‘agora’, ocasionada pela tecnologia compressora do tempo, e a lógica da 

economia orientada para o consumidor” (BAUMAN, 1999, p.89). O sujeito consumidor 

da atualidade possui características que aludem à mobilidade, efetiva inquietude e 

frequente excitação. 

 

                                                 
3 Para Bauman, a sociedade moderna se estabelece a partir da Revolução Industrial, momento em que se 
inicia o processo de substituição dos métodos de produção artesanais pelo de produção por máquinas. Já 
quando o autor fala de sociedade contemporânea, ele faz alusão aos sujeitos da sociedade do consumo.  
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 Por isso, as instituições da atualidade se empenham em manter os sujeitos 

seduzidos e tentados reiteradamente, manipulados ao consumo, ansiosos para satisfazer 

os seus desejos e alertas às possibilidades de novos quereres. Não obstante, como diz o 

famoso ditado popular e tal como afirma a Semiótica: “querer não é (necessariamente) 

poder”. Há mundos diferentes dentro do mesmo planeta em que vivemos. Há diferenças 

entre a capacidade de mobilidade, de poder fazer escolhas, concretizar projetos e 

satisfazer aspirações das classes com maior e com menor poder de consumo. De todo 

modo, os sujeitos da sociedade do consumo são aqueles que estão em movimento, em 

uma busca eterna pelo novo, pelo diferente, pela surpresa, pelo inusitado. Nesse ponto, é 

interessante notar que mesmo uma atividade tal como a viagem pode ser transformada 

em uma mercadoria a ser comprada e consumida como produto. 

 

 Isso tudo reflete também nos tempos dos sujeitos. Um sujeito com mais 

capacidade de consumo possui menos restrições espaciais, podendo direcionar o 

desdobramento de sua linha temporal no que diz respeito aos espaços que deseja 

vivenciar. O sujeito em situação oposta, com potencial de consumo inferior, está em 

uma conjuntura de maior contenção espacial. Para Bauman, enquanto o primeiro vive 

no tempo e é visitante de espaços, uma vez que possui poder aquisitivo para ter um 

padrão de vida e de consumo elevados, o último habita o espaço e tem seu tempo 

controlado por este, sendo submetido à carga horária de trabalho a ser realizada 

localmente.  

 

De acordo com Bauman (1999): 

 

Os habitantes do Primeiro Mundo vivem num presente perpétuo, passando por 
uma série de episódios higienicamente isolados do seu passado e também do 
seu futuro. Essas pessoas estão constantemente ocupadas e sempre ‘sem tempo’ 
[...] As pessoas ilhadas no mundo oposto são esmagadas pela carga de uma 
abundância de tempo redundante e inútil, que não têm como preencher. No 
tempo delas, ‘nada acontece’ [...] Elas só podem matar o tempo, enquanto o 
tempo vai aos poucos matando-as. (BAUMAN, 1999, p.96-97) 

 

Bauman (1999) ainda faz uma comparação entre dois tipos de sujeitos que se 

movem na contemporaneidade: os “turistas” e os “vagabundos”4. Para o autor, os 

“turistas” são os habitantes do Primeiro Mundo, aqueles que transitam livremente, 
                                                 
4 Trata-se da terminologia utilizada por Bauman (1999). Parece referir-se não a identidade dos sujeitos 
propriamente dita, mas como são compreendidos por aqueles que observam sua chegada. 
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motivados a viajar e bem recebidos aonde chegam. Já os “vagabundos”, residentes de 

um “Segundo Mundo”, só podem mover-se furtivamente. Os privilegiados turistas 

seriam aqueles que se movem pelo querer, à procura de espaços euforizados, e 

configuram-se como sujeitos do global. Os desfavorecidos “vagabundos” se movem 

pelo dever, em fuga de espaços disfóricos, e figuram-se como sujeitos do local. 

Refletindo no quadro atual, pode-se pensar nos “vagabundos” como os imigrantes 

refugiados, habitantes de locais intragáveis demais para serem povoados. É de fácil 

compreensão, portanto, que esses moradores de localidades inóspitas careçam 

abandonar as áreas sem condições de sobrevivência. Ao contrário do turista que parece 

intentar novos horizontes, o imigrante aparenta ser impelido à evasão. Semioticamente, 

os turistas seriam manipulados a se deslocar por estratégias de tentação e de sedução. Já 

os “vagabundos”, aqueles que querem evitar valores negativos, primariamente, pela 

intimidação. 

 

O “vagabundo” seria como o “alter ego do turista” (BAUMAN, 1999, p.102), 

como se eles fossem faces de uma mesma moeda. Os “vagabundos” gostariam de ser 

turistas e gozar de sua mobilidade e possibilidades. Em oposição, um “vagabundo” seria 

tudo o que um turista não desejaria ser, pois este teme encontrar-se confinado a espaços 

disfóricos e não poder satisfazer seus desejos. Contudo, para o autor, ambos 

compartilhariam o entendimento do mundo como um espaço da experimentação e 

desejariam consumi-lo. 

 

A tentativa de estabelecer tipologias de viajantes encontra na semiótica a grande 

contribuição de Eric Landowski, que será retomada adiante. Na obra Presenças do 

Outro, no capítulo “Estados dos lugares”, Landowski propõe quatro tipos de perfis de 

sujeitos em viagem, o esteta (o viajante disponível), o homem de negócios (o passageiro 

responsável), o turista (o passageiro programado) e o etnógrafo (o viajante curioso). A 

articulação desses quatro tipos de viajantes com os regimes de interação propostos pelo 

mesmo semioticista francês constitui a base teórica deste trabalho. 

 

 De qualquer maneira, qualquer que seja a área do conhecimento, trata-se de 

considerar hoje que a humanidade encontra-se em “movimento” por habitar esse mundo 

em transformação, pois a produção dos significados e, consequentemente, dos valores 

não é mais dada localmente, mas, de forma expandida, em termos globais. Deslocar-se 
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ainda é necessário, embora essa mobilidade possa ter sentidos diferentes, como surfar na 

web, por exemplo. O sujeito da atualidade é, portanto, um visitante inquieto, que se 

move com constância. 

 

O tema do deslocamento está na ordem do dia. As pessoas necessitam deslocar-

se diariamente para fins distintos: alimentação, trabalho, estudos, compras de bens e 

serviços, entre outras buscas. Um dos problemas da atualidade, todavia, é que grande 

parte das opções da instaurada sociedade do consumo encontra-se, geralmente, 

disponível nos centros urbanos. Como consequência dessa centralização de 

comodidades e de atividades a serem realizadas em um mesmo local, cria-se uma 

espécie de determinação espacial que é imposta aos sujeitos, que se aglomeram, 

rotineiramente, em espaços delimitados pela variedade de escolhas, concentração de 

serviços e polos culturais, oferta maior de empregos, entretenimento e diversidade de 

extratos sociais e de valores em circulação. 

 

 Talvez como resposta a esse confinamento espacial criado pela organização da 

era moderna, as redes de comunicação possam ter surgido para facilitar aos sujeitos o 

alcance de seus objetivos, já que propiciaram os deslocamentos e inauguraram um novo 

ambiente a ser povoado, o espaço cibernético. O sujeito da atualidade é aquele que 

ocupa um espaço físico e se move em outro digital simultaneamente. Todavia essa 

sobrecarga de informações, de rotinas e de projetos acaba por sobrepor a questão do 

tempo à do espaço. 

 

No mundo virtual, a distância não é mais uma preocupação. Tudo passa a ser 

medido em termos de velocidade, o que atinge assim uma outra ordem para além do 

espaço: a do tempo. Com a possibilidade de comunicação instantânea, a força dos 

marcadores espaciais se atenua. Com isso, alguns sentidos são perdidos ou modificados 

nessa esfera. Embora se associe o mundo virtual a um espaço, há de se considerar que 

suas peculiaridades remetem a inscrições e valores temporais.  

 

De acordo com Bauman (1999): 

 

Próximo, acessível é, primariamente, o que é usual, familiar e conhecido até a 
obviedade, algo ou alguém que se vê, que se encontra, com que se lida ou 
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interage diariamente, entrelaçado à rotina e atividades cotidianas. “Próximo” é 
um espaço dentro do qual a pessoa pode sentir-se chez soi, à vontade, um 
espaço no qual raramente, se é que alguma vez, a gente se sente perdido, sem 
saber o que dizer ou fazer. “Longe”, por outro lado, é um espaço que se penetra 
apenas ocasionalmente ou nunca, no qual as coisas que acontecem não podem 
ser previstas ou compreendidas e diante das quais não se saberia como reagir: 
um espaço que contém coisas sobre as quais pouco se sabe, das quais pouco se 
espera e de que não nos sentimos obrigados a cuidar. (BAUMAN, 1999, p.20) 

 

Conforme Augé (2001), o mundo contemporâneo apresenta desafios para o 

pensamento e a ação política e exibe ainda uma série de paradoxos: 

 

O primeiro paradoxo é espaço-temporal. A medida do tempo muda. [...] O 
espaço terrestre se reduz e o tempo dos homens se acelera. [...] O segundo 
paradoxo é que a aparição desse novo espaço-tempo parece consagrar a 
perenidade do presente, como se a aceleração do tempo impedisse de lhe 
perceber o movimento. [...] em tempos da comunicação instantânea das imagens 
e das mensagens, não mais ousamos imaginar o futuro e temos o sentimento de 
viver numa espécie de presente perpétuo onde os eventos se acumulam, mas não 
fazem sentido. Nós oscilamos entre nostalgia e consumo bulímico da 
atualidade. [...] O terceiro paradoxo é espacial e social: nunca os 
enclausuramentos foram tão numerosos como nesse mundo em que tudo circula 
e uniformiza-se. [...] O quarto paradoxo é o fato de que [...] a separação entre os 
mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres não para de se intensificar. O 
quinto paradoxo [...] aumenta o fosso entre a elite do saber e aqueles que não 
conseguem nem mesmo acessá-lo. (AUGÉ, 2011, p.7-10). 

 

A compressão tempo/espaço mencionada por Augé, ocasionada pelos 

desenvolvimentos tecnológicos, impactou nas formas de interação social e, por 

conseguinte, na constituição, manutenção ou exclusão de identidades sociais, sejam 

individuais ou coletivas, instalando assim uma “crise de identidade”. Apesar das 

possibilidades de navegação do mundo digital, cabe à grande maioria dos sujeitos da 

atualidade, no que diz respeito à vivência espacial física, o pertencimento à localidade 

de determinados territórios urbanos, cujo cotidiano é segmentado em divisões temporais 

(anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e mesmo segundos), marcadores de tempo 

que indicam inícios, durações e fins de inúmeras atividades, que, na grande maioria das 

vezes, atam o sujeito a espaços físicos específicos. 

 

Essa vivência forçada nos centros urbanos configura-se como uma disputa 

espacial, que, muitas vezes, apresenta ainda situações de falta de saneamento básico, 

escassez de recursos naturais, poluição, congestionamento de veículos, violência 

urbana, entre outros. Nessa conformidade, a liberdade virtual pode, algumas vezes, 
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proporcionar ao sujeito o entendimento de sua própria imobilidade física e ainda a 

apresentação de valores eufóricos inalcançáveis. 

 

Tudo isso junto configura um paradigma composto por experiências cotidianas 

que desgastam fisicamente e mentalmente os sujeitos da atualidade gerando afetos de 

ansiedade, inquietude e estresse. É natural então o desejo de querer fugir, mesmo que 

temporariamente, desse ciclo e livrar-se das correntes das obrigações, das pessoas, dos 

objetos, dos lugares-comuns e dos conceitos estabelecidos em troca do prazer da 

liberdade dos movimentos físicos, da mobilidade, e até mesmo de libertação dos afetos 

e dos pensamentos disfóricos.  

 

Acredita-se aqui que esse talvez tenha sido um dos motivos das viagens se 

consagrarem como fenômeno social popular na atualidade, configurando-se tal prática 

social como período no qual as pessoas saem de seus lares e abandonam as rotinas de 

trabalho em busca de experiências de deleite, distintas daquelas que vivenciam 

habitualmente, procurando por espaços, objetos e situações de que possam usufruir por 

meio de suas percepções sensoriais e seus afetos, de modo a experienciar vivências 

positivas por um breve período de tempo.  

 

Viajar outrora era uma experiência somente possível à elite, assinalando uma 

marca de status social diferenciado. Somente a classe financeiramente privilegiada tinha 

direito à mobilidade. Segundo Bauman (1999), a classe trabalhadora5, principalmente a 

dos centros urbanos, tinha seus ofícios a serem realizados em tempo e espaços 

definidos. Com a padronização e a organização do trabalho e da jornada de trabalho, 

houve a regularização de folgas semanais e de férias remuneradas como um direito de 

descanso dos trabalhadores. Esses intervalos então passaram a ser usados para 

atividades religiosas, festividades, divertimento e atividades de lazer em geral, como o 

turismo.  

 

 Com isso, alguns espaços passaram a ser reconhecidos como “turísticos”. 

Segundo Urry, especialista em sociologia do turismo e referência em estudos sobre 

                                                 
5 A classe trabalhadora a que Bauman se refere é a da Europa ocidental, principalmente a da Inglaterra, 
onde teve início a Revolução Industrial. O termo “classe trabalhadora” é utilizado pelo autor para aludir a 
todos aqueles que não são detentores dos meios de produção. 
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turismo e mobilidade, “À medida que a viagem se democratizava, da mesma forma 

amplas distinções de gosto passaram a ser estabelecidas entre diferentes lugares: para 

onde se viajava tornou-se algo de considerável significado social” (URRY, 2001, p.34). 

Enquanto alguns locais passavam a ser vistos como mais particulares aos grupos sociais 

dominantes, outros se tornaram “corporificações do turismo de massa” (URRY, 2001, 

p.34), áreas frequentadas, principalmente, pela classe trabalhadora.  

 

Nesse movimento, o olhar do turista ganhou importância. Como consequência, 

os destinos desenvolveram objetos capazes de atrair e encantar os olhares dos turistas e 

se especializaram na recepção deles. Muitas áreas foram sendo criadas para o 

recebimento dos trabalhadores em férias, tais como balneários, campings, fazendas, 

parques de diversões e temáticos, clubes, enfim, locais de repouso e/ou encantamento 

para aqueles que se aventuravam a viajar. Outros destinos ainda passaram a ser 

reconhecidos pelo seu interesse histórico, cultural ou valor estético relevante. 

 

Segundo Urry (2001): 

 

Ele [o turismo] reside numa constatação bem conhecida. Aquela da necessidade 
de uma ruptura. Ruptura da monotonia entediante da vida urbana, tecida pela 
rotina do trabalho e pela repetitividade de ritmos padronizados. Ruptura de um 
dia a dia temperado pela mesmice da paisagem física e humana e pelos 
estímulos amortecidos  que a indústria cultural a cada noite tenta em vão 
reavivar. Ruptura, finalmente, do impacto opressivo de obrigações que se 
multiplicam, acalentadas pela modulação rebarbativa de solicitações atiradas de 
todos os lados. Tudo clama por uma quebra, por uma interrupção, ainda que 
temporária, da coação incessante exercida em nome das necessidades imediatas. 
Por uma trégua restauradora, energizadora, reordenadora. (URRY, 2001, p.10) 

 

 O turismo assim funda-se como uma atividade de lazer de férias que se opõe ao 

trabalho, logo uma prática social que trata de uma descontinuidade e envolve um 

conceito de “afastamento”, “uma ruptura limitada com rotinas e práticas estabelecidas 

da vida de todos os dias, permitindo que nossos sentidos se abram para um conjunto de 

estímulos que contrastam com o cotidiano e o mundano” (URRY, 2001, p.17). Muitas 

podem ser as motivações de uma viagem: a tranquilidade, a diversão, o romance, 

aventuras sexuais, a experimentação étnica, o vislumbre do exótico, o deleite 

gastronômico, o contato ecológico, a caça e o esporte, o intercâmbio cultural, entre 

outros. 
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O desenvolvimento urbano de forma geral foi um importante fator para o 

aumento de números de viagens. O aperfeiçoamento da mão de obra técnica do turismo 

e a regulamentação profissional dos turismólogos e outros profissionais da área, assim 

como o surgimento das agências de viagens e a oferta de excursões e pacotes turísticos, 

impulsionaram a prática do turismo. Outro fator importante foi a expansão das 

possibilidades de acomodações através da construção de hotéis, de motéis, de albergues, 

de pousadas e de grandes complexos hoteleiros e o desenvolvimento do sistema de uso 

compartilhado que possibilitaram a recepção de um número maior de pessoas em 

diferentes destinos.  

 

 O uso maior e a otimização das tecnologias de comunicação que dão acesso às 

informações sobre destinos e que possibilitam encontrar e reservar on-line passagens 

aéreas e hospedagem, assim como pesquisar preços, motivaram e facilitaram viagens e  

propiciaram jornadas livres e independentes. Foi inclusive esse desenvolvimento 

tecnológico, tal como já mencionado, um dos responsáveis por unificar culturas até 

então distantes, possibilitando oportunidades de interações sociais. 

 

 Em adição, a criação das autoestradas e vias expressas possibilitou 

deslocamentos de maior extensão. O aumento da frota e a melhoria da qualidade das 

malhas rodoviária, ferroviária e aérea que, com o desenvolvimento tecnológico, 

tornaram-se mais seguras, velozes, confortáveis e acessíveis em termos de custo, bem 

como a construção de novos terminais rodoviários, estações ferroviárias, portos, 

aeroportos e outros pontos que permitam a chegada e a saída de veículos, também são 

fatores que fomentaram o turismo, ampliando o fluxo de turistas, criando assim o 

chamado “turismo de massa”.  

 

 Em concordância com Urry (2001), pensa-se aqui que, quando um sujeito sai em 

viagem, “existe uma clara intenção de voltar 'para casa', dentro de um período 

relativamente curto” (URRY, p.17). Todavia, na atualidade e neste estudo, as distâncias 

pouco importam. Com a popularização do uso de meios de transporte, “precondição a 
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mais para o crescimento do turismo de massa” (URRY, 2001, p.39), houve uma 

democratização da possibilidade de viajar6. 

  

 Diante do contexto apresentado, o presente estudo tem como um dos focos os 

usuários desses meios de transportes, aqueles sujeitos que se põem em movimento de 

viagem entre diferentes locais. Procura-se aqui, através da análise de um corpus 

variados de textos que tematizam a viagem, entender as motivações desses viajantes, 

que podem ir de um querer viver algo diferente até um desejo de autodescobrir-se. Em 

suma, investigam-se as buscas e motivações de um sujeito para tal tipo de 

deslocamento.  

 

 De acordo com Urry (2001), os lugares-objeto do olhar do praticante de turismo, 

normalmente, são selecionados por possuírem características que contrastam com o 

trabalho que ele exerce. Segundo o autor: 

 

Os lugares [de destino] são escolhidos para ser contemplados porque existe uma 
expectativa, sobretudo através dos devaneios e da fantasia, em relação a 
prazeres intensos, seja em escala diferente, seja envolvendo sentidos diferentes 
daqueles com que habitualmente nos deparamos. Tal expectativa é construída e 
mantida por uma variedade de práticas não-turísticas, tais como o cinema, a 
televisão, a literatura, as revistas, os discos e os vídeos, que constroem e 
reforçam o olhar. (URRY, 2001, p.18) 

  

Assim, pode-se concluir que o olhar do sujeito do turismo é endereçado a 

aspectos que se afastam da regularidade, da uniformidade e da monotonia do seu dia a 

dia e a viagem pode ser compreendida como um momento em que "os laços 

convencionais são suspensos” (URRY, 2001, p.26). De modo que esse olhar turístico 

distingue o trivial, o simples, o corriqueiro, do inabitual, do singular, do raro, do 

inusitado e do célebre.  

 

Viajar é desbravar espaços em um estado de disponibilidade para ser impactado 

pela percepção e um empreendimento ousado, para além do conforto do conhecido, que 

demanda a construção de sentidos. De modo a compreender os movimentos, afetos e 

intelecções de um sujeito em viagem, a Semiótica discursiva, base teórica geral deste 

                                                 
6 A democratização a que Urry se refere é a possibilidade de pessoas fora da elite poderem viajar a lazer. 
Ele, contudo, tem como ponto de referência de observação a classe média dos Estados Unidos e da 
Europa ocidental. 
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trabalho, foi selecionada como metodologia de abordagem da prática social da viagem. 

A Semiótica, de modo geral, interessa-se pela “organização global do texto, examinando 

as relações entre a enunciação e o discurso enunciado e entre o discurso enunciado e os 

fatores sócio-históricos que o constroem” (BARROS, 2003, p.187). Seu objeto de 

estudo é o texto enquanto objeto de significação e de comunicação tido como uma 

totalidade de sentido. Por isso, ela examina os procedimentos e os mecanismos que 

estruturam o texto como unidade, assim como as relações estabelecidas entre sujeitos 

que se comunicam por meio deste e sua relação com o contexto sócio-histórico que o 

determina.  

 

O linguista Algirdas Julien Greimas inicialmente propôs um percurso gerativo 

de sentido do conteúdo, um simulacro metodológico que possibilitasse a interpretação 

da produção de sentido do texto e de suas estratégias enunciativas, esquematizando-o 

através de uma sequência de três níveis, a saber: o fundamental, o narrativo e o 

discursivo. Tal fundamentação inicial é tratada pelos semioticistas da atualidade como 

Semiótica canônica ou Semiótica standart. A proposta do desenvolvimento dessa 

gramática semiótica é a de possibilitar a interpretação do texto como uma unidade de 

análise de modo a investigar como o sentido é produzido. Todos esses níveis de 

representação estão em dependente relação e em um movimento que vai do mais 

abstrato ao mais concreto.  

 

O primeiro patamar do percurso gerativo de sentido, o de maior abstração, é o 

fundamental. Nele estão abrigadas as estruturas semióticas profundas. A base da 

construção do texto apresenta-se como uma oposição semântica mínima, formada por 

dois termos em relação de contrariedade, que guardam um traço em comum. Desse 

modo, essa categoria fundamenta-se numa oposição, num contraste. Tal categoria 

mínima é a base da construção textual que alicerça o sentido do texto e orienta o 

desdobramento narrativo.  

 

O nível narrativo, o segundo patamar do percurso gerativo de sentido, é onde as 

estruturas profundas do nível fundamental têm seu sentido incrementado e atualizado, 

transformando-se assim em estruturas narrativas. Nesse nível, há a conversão da 

gramática fundamental, operada por um sujeito, em enunciados de fazer. Dessa forma, 

os valores virtuais do nível profundo inscritos em objetos são assumidos pelo sujeito 
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narrativo que opera relações de junção com estes e cria as transformações de estado, o 

que caracteriza a narratividade. Na sequência narrativa, há a pressuposição de quatro 

etapas: a manipulação (quando um destinador manipula um destinatário7 a um /fazer/ e 

há o aparecimento do sujeito na narrativa), a doação de competência (quando o sujeito 

que vai realizar a transformação é dotado de um saber e um poder fazer), a ação (a fase 

da transformação propriamente dita, quando ocorre o /fazer-fazer/ do sujeito na 

narrativa, momento das conjunções e disjunções com os objetos-valor em jogo) e a 

sanção (etapa em que há a verificação da realização da ação por parte do destinador, 

momento no qual, canonicamente, há o reconhecimento da realização ou não do 

contrato estabelecido na manipulação, seguido da distribuição de recompensas e 

punições). 

 

Já o nível discursivo é o patamar mais concreto do percurso gerativo do sentido, 

ou seja, ele é o mais perceptível no que se refere à apreensão do sentido. Ele comporta 

as estruturas superficiais. Nele as estruturas narrativas são revestidas por elementos 

concretos, temporalizadas, espacializadas e actorializadas, transformadas em estruturas 

discursivas pela ação de um sujeito da enunciação (que compreende duas posições 

actanciais: a do enunciador e a do enunciatário)8, que seleciona procedimentos 

específicos, com base nos efeitos de sentido que busca produzir.  

 

Contudo, uma análise feita somente com base na Semiótica canônica não dá 

conta de minúcias que são do interesse deste estudo, já que só leva em consideração a 

                                                 
7Segundo Greimas e Courtés, “Considerados como actantes da narração, Destinador e Destinatário [...] 
são instâncias actanciais, caracterizadas por uma relação de pressuposição unilateral (entre o Destinador, 
termo pressuposto, e o Destinatário, termo pressuponente) [...]. O Destinador e o Destinatário são actantes 
estáveis e permanentes da narração, independentemente de papéis de actantes da comunicação que são 
suscetíveis de assumir [...]. Frequentemente dado como pertencendo ao universo transcendente, o 
Destinador é aquele que comunica ao Destinatário-sujeito (do âmbito do universo imanente) não somente 
os elementos da competência modal, mas também o conjunto de valores em jogo; é também aquele a 
quem é comunicado o resultado da performance do Destinatário-sujeito, que lhe compete sancionar. 
Desse ponto de vista, poder-se-á, portanto, opor no quadro do esquema narrativo: o Destinador 
manipulador (e inicial) ao Destinador julgador (e final). (GREIMAS e COURTÉS, 2008, p.132)    
8Segundo Greimas e Courtés, “A estrutura da enunciação, considerada como quadro implícito e 
logicamente pressuposto pela existência do enunciado, comporta duas instâncias: a do enunciador e a do 
enunciatário. Denominar-se-á enunciador o destinador implícito da enunciação (ou da comunicação), 
distinguindo-se do narrador – como o “eu”, por exemplo – que é um actante obtido pelo procedimento de 
debreagem, e instalado explicitamente no discurso. Paralelamente, o enunciatário corresponderá ao 
destinatário implícito da enunciação, diferenciando-se, portanto, do narratário (por exemplo, “o leitor 
compreenderá que...”), reconhecível como tal no interior do enunciado. Assim compreendido, o 
enunciatário não é apenas destinatário da comunicação, mas também sujeito produtor do discurso, por ser 
a “leitura” um ato de linguagem (um ato de significar) da mesma maneira que a produção do discurso 
propriamente dito. (GREIMAS e COURTÉS, 2008, p.171)    
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lógica da junção, o que, de certo modo, institui os valores em jogo desde o início da 

narrativa e não abre a possibilidade de sua construção ao longo do desenvolvimento do 

texto, o que pode ser por demais determinista, principalmente quando se trata da análise 

de uma prática social, tal como a viagem. De modo a ampliar as possibilidades de 

análise, será adotado um dos desenvolvimentos recentes no campo da Semiótica que 

levam em conta a presença do sujeito no mundo, a Sociossemiótica proposta por Eric 

Landowski, que tem como objeto de estudo primordial a esfera social, levando em 

consideração as práticas dos sujeitos e as possibilidades de interação na vida cotidiana. 

 

Sendo o objeto de estudo da Sociossemiótica o sentido que emerge da esfera 

social, ela observa os atores sociais e seus modos de se relacionar uns com os outros e 

com objetos encontrados. Examina ainda os espaços ocupados por esses sujeitos e as 

situações vivenciadas e investiga como essas ocorrências se constroem em termos de 

sentido e de valor. Trata-se, assim, de uma teoria geral que põe a noção de interação 

como o âmago da questão da significação. 

 

 Segundo Landowski: 

 
O projeto sociossemiótico sob sua forma atualmente efetiva assume como 
hipótese primeira que as produções de sentido não devem ser tomadas como 
«representações» do social considerado enquanto referencial ou realidade 
primeira. São, ao contrário, as práticas de construção, negociação, intercâmbio 
de sentido que vêm construindo o «social» enquanto universo de sentido. [...] a 
(socio) semiótica pretende construir uma problemática mais abrangente da 
significação concebida ao mesmo tempo como uma totalidade dependente da 
articulação estrutural imanente a cada discurso ou prática [...] e como o 
resultado de uma construção negociada entre os actantes [...]. Correlativamente, 
o projeto sociossemiótico procede de uma última escolha decisiva: a de 
privilegiar não a descrição de sistemas que determinariam a produção e a 
recepção das manifestações significantes (o que acabaria por encerrar as 
práticas de sentido numa função de perpétua reprodução do mesmo), mas a 
análise dos processos, ou seja, justamente, das interações (entre sujeitos ou entre 
o mundo e os sujeitos) que presidem a construção mesma do sentido e tornam 
em consequência possível a emergência de configurações inéditas. [...] a 
sociossemiótica se propõe como uma teoria da produção e da apreensão do 
sentido em ato. (LANDOWSKI, 2014B, p.12) 

  

A Sociossemiótica, preocupada com a questão interacional, interrogou-se sobre 

o conceito de junção, base da concepção narrativa da Semiótica canônica. Nesta, 

basicamente, as possibilidades de operação põem os sujeitos na posse ou em privação 

de determinados objetos. As relações de conjunção e disjunção entre sujeitos e objetos 
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determinarão o desenvolvimento das sequências narrativas. Como expansão teórica, 

Landowski propõe uma nova lógica do sentido, a lógica da união, expandindo a teoria 

canônica, ao propor a narratividade como um sistema. Essa lógica compreende os 

sentidos e os valores que emergem da interação entre sujeitos, ou seja, a significação se 

dando no ato comunicativo. A significação, assim, é criada também pela mediação de 

uma competência estésica, um “sentir o outro”. A partir dessa proposta, Landowski 

postula quatro regimes de interação possíveis, instituídos a partir da oposição 

/continuidade/ vs. /descontinuidade/, a saber: a programação, governada pela 

regularidade; a manipulação, pela não casualidade; o ajustamento, pela não 

regularidade, e o acidente, pela casualidade.  

 

 Dentro desse raciocínio, uma noção de risco regulamenta os mencionados 

regimes, de modo que quanto mais regularidade, mais previsibilidade. Assim, enquanto 

a programação não apresenta quase risco algum por ser facilmente previsível, o 

acidente, em oposição, beira o absurdo devido à sua imprevisibilidade. Cada um desses 

regimes acaba sendo então regido por uma lógica específica: a programação, pela lógica 

da regularidade; a manipulação, pela intencionalidade; o ajustamento, pela sensibilidade 

e o acidente, pela eventualidade. 

 

 Como explica o autor, o interesse pela tipologia reside na possibilidade do 

sujeito poder transitar por posições reguladas por regimes diferentes. Os quatro regimes 

de interação, se podem caracterizar situações particulares fechadas, oferecem interesse 

ainda maior quando pensados em relação a práticas mais maleáveis e fluidas. Assim, se 

uma lista de práticas aceitas numa viagem de grupo de adolescentes facilmente se 

integra a um regime de programação, um roteiro gastronômico poderá reservar tais 

surpresas ao viajante que ele pode perder-se nas relações sensoriais que o farão 

desprender-se da manipulação dos efeitos oferecidos pelo roteiro e submeter-se aos 

caprichos sensoriais de um cheiro que o transporte a outros momentos e lugares. Para 

dar conta dos regimes de interação e das eventuais transições posicionais dos sujeitos 

em viagem que podem ocorrer, utilizaremos, ao lado da Sociossemiótica de Landowski, 

os postulados mais gerais da semiótica tensiva inaugurada por Zilberberg, que se 

caracteriza, fundamentalmente, pela regulação das intensidades e extensidades que 

permitem ao sujeito ir em busca do sentido. Tal teoria é utilizada somente na análise da 

literatura de viagem, ou seja, quando a viagem é, de fato, uma experiência. A análise 
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precisou, nesse tipo de literatura, dar conta dos afetos, das surpresas e do inesperado. 

Nesse ponto, o uso da teoria tensiva mostrou-se interessante. 

 

 A tese, cujo objetivo principal é analisar perfis de sujeitos em viagem, utiliza 

como corpus textos que tematizam a viagem e ilustram os regimes de interação:  

a) publicidades de excursão em sites de turismo, tipo de viagem que parece atrair mais o 

sujeito regido pelo regime da programação; 

b) um exemplar de revista de bordo de uma empresa aérea, que desenha o perfil de um 

sujeito em viagem que transita, predominantemente, entre os regimes da programação e 

da manipulação;  

c) livros de literatura de viagem, dos quais serão retirados exemplos de todos os 

regimes, principalmente dos regimes do ajustamento e do acidente, uma vez que tal tipo 

de literatura relata os acontecimentos de uma viagem já realizada e que tais regimes, os 

do ajustamento e do acidente, normalmente, não são encontrados na viagem enquanto 

proposta, e, sim, na própria viagem como experiência. 

 

Os objetos textuais selecionados foram tomados como representativos de vários 

outros que foram examinados. Os textos analisados na tese, portanto, concretizam 

características de gênero e de função comunicativa gerais, comuns a muitos textos de 

literatura de turismo e de viagem investigados ao longo do trabalho de pesquisa. Eles 

concentram invariantes da série examinada: quatro obras de literatura de viagem; cinco 

revistas de turismo; dez sites de viagem. Consideramos, assim, o princípio semiótico de 

que os corpora “nunca são fechados nem exaustivos, mas representativos apenas”.  

(GREIMAS; COURTÈS, 2008, p.105) 

 

Para proceder à análise desse corpus, a tese se organiza em 4 capítulos. No 

primeiro, tratamos da fundamentação teórica da Semiótica canônica e dos regimes de 

interação da Sociossemiótica. No segundo, apresentamos a tipologia de passageiros e 

viajantes postulada por Landowski. No terceiro, analisamos textos da literatura de 

turismo que apresentam a viagem como proposta e abordamos a constelação da 

prudência composta pelos passageiros homem de negócios e turista. No quarto, 

investigamos textos de literatura de viagem que relatam a viagem como experiência e 

discutimos a constelação da aventura constituída pelos viajantes esteta e etnógrafo. 
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Capítulo 1 – Regimes de interação 

 

A Semiótica canônica partia da relação entre ação, considerada como operação, 

e manipulação. A primeira dizia respeito ao fazer-ser; a segunda, ao fazer-fazer (cf. 

LANDOWSKI, 2014A, p.22). No que diz respeito à transformação lógico-semântica da 

ação do homem no mundo, a operação é compreendida como a atuação de um sujeito 

sobre a matéria, uma intervenção sem intermediários sobre “coisas” que tem como 

consequência seu remodelamento. Landowski explica que a identidade de um ator, por 

exemplo, num conto maravilhoso, reduz-se à definição de “um papel temático-funcional 

do qual (...) não poderá escapar nem desviar de modo algum” (LANDOWSKI, 2014A, 

p.23). Um lobo será sempre lobo, prisioneiro de seus instintos e modos de ser, da 

mesma maneira que de uma fada só se espera beleza e bondade. A esse tipo de 

caracterização corresponderá o regime da programação. 

 

Já a manipulação pode ser entendida como a atuação estratégica do homem 

sobre outros homens, o que estabelece uma influência que leva alguém a fazer algo. A 

Sociossemiótica, contudo, pressupõe, ao lado desses regimes, mais dois: o ajustamento 

e o acidente. O ajustamento ocorre quando os sujeitos se envolvem reciprocamente e, 

através do contato, estabelecem um fazer conjunto. Já o acidente refere-se ao inesperado 

e pode ser entendido como uma descontinuidade que põe o sujeito frente ao 

imprevisível e ao absurdo. 

 

 Vamos tomar aqui o livro de Elias Canetti9, As Vozes de Marrakech, como texto 

de base para exemplificação desses regimes de interação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9Elias Canneti foi um romancista e ensaísta de nacionalidade búlgara e britânica que escrevia em língua 
alemã. Foi galhardeado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1981.  
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As Vozes de Marrakech 

 

A África é o terceiro continente mais extenso do planeta e o segundo mais 

populoso. O continente africano é constituído por 54 países e apresenta grande 

diversidade étnica e cultural. A região conhecida como África Setentrional, no norte do 

continente, é delimitada pela cordilheira do Atlas, uma cadeia de montanhas próxima ao 

mar Mediterrâneo, e pelo colossal deserto do Saara, composto por descomunais dunas 

de areia. Ela é composta pelos países do Maghreb, do Saara e o vale do Nilo.  

 

Os países que formam o Maghreb (do árabe, "poente de sol", "ocidente") são: 

Marrocos, Argélia, Líbia, Mauritânia e Tunísia. Dentre eles, está o Reino de Marrocos, 

a quinta maior economia da África. O Marrocos, como é comumente conhecido, é 

delimitado pelo mar Mediterrâneo ao norte e pelo oceano Atlântico a oeste e faz 

fronteira com a Argélia a leste e com a Mauritânia ao sul e sudeste. Geograficamente, é 

evidenciado ainda por ser uma região montanhosa e por possuir vasta extensão 

desértica. O clima varia entre o mediterrâneo e o desértico, podendo ser temperado e 

úmido nas regiões mais elevadas. 

 

Grande parte da população marroquina, predominantemente seguidora da 

religião mulçumana, é de origem berbere e árabe, mas o país também é povoado por 

imigrantes africanos subsaarianos e europeus residentes que são, em grande parte, 

franceses e espanhóis. Sua cultura, assim, sofre influências de todos esses povos. As 

línguas oficiais desse país africano são o berbere, falado em três dialetos (Tamazight, 

Tarifit e Tashelhit), e o árabe marroquino, o Darija. O francês, ensinado como língua 

obrigatória nas escolas, é um idioma usado em instituições governamentais, por 

empresas de grande porte e pela mídia. Especialmente no norte do Marrocos, o espanhol 

é muito falado. 

 

O Marrocos atrai milhões de turistas todos os anos, sendo o turismo um dos 

setores mais importantes de sua economia. O foco desse setor é a cultura marroquina e 

movimenta grande quantidade de dirham, a moeda local. A chegada dos viajantes se dá 

pelos aeroportos Internacional Mohammed V, em Casablanca, a capital comercial do 

país, e pelo aeroporto de Menara, na cidade de Marrakech, na região central do país, 

destino turístico de grande importância.  
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Marrakech é a cidade da região central do Marrocos mais visitada, sendo grande 

parte dos seus visitantes europeus. Essa cidade, conhecida por sua arquitetura de tijolos 

de barro rosáceos, possui como principais motivações turísticas: o Jemaael-Fna, a mais 

famosa praça da cidade, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da 

Humanidade pela UNESCO, movimentada por turistas e artistas inusitados, como 

engolidores de espadas e encantadores de serpentes; a presença dos souks, mercados e 

feiras livres típicas da região, e a possibilidade de visitar construções antigas, tais como: 

as muralhas e a porta da cidade, os jardins da Menara, de Agdal e Majorelle, os palácios 

El Badi, Real e da Bahia; as mesquitas Cutubia, Ben Youssef, Quuba Almorávida e 

Mouassine e os túmulos saadianos e dos Sete Santos. Além disso, é possível visitar 

museus e santuários, apreciar espetáculos de dança e música, ir ao teatro e ao cinema, 

participar de festivais, deliciar-se com a gastronomia marroquina e adquirir artesanato 

típico local. 

 

 A obra As Vozes de Marrakech de Elias Canetti é um relato de viagem pessoal 

que narra a experiência do próprio autor nessa cidade marroquina. O narrador, 

acompanhando uma equipe cinematográfica inglesa, aproveita o momento para contar, 

de maneira poética, por meio de criação literária, seu percurso por bairros, mercados, 

ruas, praças e outros espaços que compõem a cidade. Suas percepções sobre Marrakech, 

as sensações, os impactos e as perturbações estão escritas em quatorze crônicas, das 

quais algumas foram selecionadas para compor a tese, como fonte de exemplos, neste 

primeiro capítulo, dos quatro regimes de interação propostos por Landowski.  

 

 Para além do já exposto, essa obra foi escolhida porque o narrador, muito mais 

que constatar a diferença e rotular o outro como exótico, aprecia esse outro em sua 

dessemelhança. Sua criação celebra a cultura marroquina, respeitando a cidade como 

totalidade de sentido, sem compará-la com outras nações. Em seu escrito, o narrador 

está decidido a vivenciar a cidade, ora estando disponível aos acontecimentos, ora 

entregando-se ao acaso, mas sempre atento às vozes em seu trajeto. O resultado disso é 

essa obra que converte a trivialidade da cultura marroquina em momentos de grande 

beleza. 
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1.1 O regime da programação 

 

 Landowski retoma o postulado da operação como um regime de interação de 

programação, concebendo-o como um lócus de máxima regularidade, da insignificância 

do sentido, o que, em contextos sociais, pode ser relacionado a hábitos, rotinas e rituais, 

em que há o estabelecimento de papéis temáticos estáveis. Sendo uma instância de 

grande previsibilidade, esse regime é o da reiteração e do mínimo de risco, no sentido 

de que há uma menor probabilidade da emergência de novos sentidos. 

 

 De maneira geral, a ação dentro do regime da programação, a operação, ocorre 

quando um sujeito atua diretamente sobre o mundo material, “sobre a localização, a 

forma, a composição ou o estado de algum objeto” (LANDOWSKI, 2014A, p.22), 

criando novos objetos ou modificando os estados daqueles já existentes. Trata-se de um 

empreendimento para transformar o mundo material. 

 

 Elias Canetti, em sua obra As vozes de Marrakesh, descreve a prática de compra 

e venda de galinhas e pães: 

 

Camponeses em trajes berberes ficavam por perto, segurando galinhas vivas, 
presas pelos pés, de cabeça para baixo. Quando as mulheres se aproximavam, 
estendiam-lhe as galinhas para serem apalpadas. A mulher pegava a galinha nas 
mãos sem que o berbere a soltasse ou saísse do lugar. A mulher apertava a 
galinha, beliscava-a, procurando as carnes. Ninguém dizia nada durante o 
exame, nem o berbere, nem a mulher; até a galinha ficava quieta. E então a 
mulher largava a galinha nas mãos do berbere e passava para o camponês 
seguinte. Nenhuma mulher comprava uma galinha sem antes examinar muitas 
outras, escrupulosamente. (CANETTI, 2006, p.49) 

 

 E ainda: 

 

[...] De tanto em tanto, [as mulheres vendedoras] pegavam um dos pães com a 
mão direita, jogavam de leve para cima, pegavam de novo, balançavam um 
pouco na mão, como se quisessem pesá-lo, apertavam até que estalasse e, 
depois desses afagos, devolviam-no ao cesto. [...] Os homens passavam com 
olhares perspicazes, e quando um deles gostava de alguma coisa, detinha-se e 
pegava um dos pães com a mão direita. Jogava de leve para cima, pegava de 
novo, balançava um pouco na mão, como se ela fosse um prato de balança, 
apertava até que estalasse [...]  (CANETTI, 2006, p.87-88) 
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 Nessas passagens da obra de Canetti, é perceptível como a prática de compra e 

venda de certos alimentos em Marrakech é regulada por um regime de programação. A 

atividade de compra de galinhas e pães pode ser realizada com um mínimo de interação 

entre os sujeitos vendedor e comprador, tanto que pode ser levada a cabo sem que seja 

necessário que um fale com o outro. Trata-se de uma rotina naquele contexto social, 

quase que um ritual, e, portanto, os procedimentos são regulares. É nesse sentido que 

Landowski diz que há um mínimo de risco e que o sentido obedece a uma lógica da 

regularidade na programação.  

 

No regime da programação, há a presença de papéis temáticos que se referem a 

percursos estáveis, o que permite prognosticar os possíveis desempenhos dos atores 

envolvidos e antever os riscos assumidos por ser possível prever eventuais 

comportamentos. “Semioticamente falando, para que um sujeito possa operar sobre um 

objeto qualquer, é necessário que tal objeto esteja ‘programado’ (...) essa ideia se traduz, 

em termos de gramática narrativa, na noção precisa de papel temático” (LANDOWSKI, 

2014A, p.22). Portanto, esses papéis temáticos, fundados por princípios de regularidade, 

podem ser compreendidos como uma espécie de programação dos objetos, como se 

fossem delimitadores de comportamentos que fixam as possibilidades de interação de 

sujeitos com tais objetos estabilizados. A estabilização das possibilidades 

comportamentais, ou seja, o papel temático, é que permite a previsibilidade nos sentidos 

que envolvem interações dirigidas pelo regime da programação. 

 

A programação é, então, uma atuação sobre o “estado da matéria”, uma vez que 

lida com objetos programados, ou, ainda, da interação com sujeitos com papéis 

temático-funcionais acentuados em demasia, ou seja, dentro de programas estáveis, o 

que faz com que as respostas sejam previsíveis. Nos exemplos dados, o narrador 

observa como os sujeitos envolvidos na prática de compra e venda de alimentos 

interagem com os objetos que desejam comprar. É notório, na descrição, como o tato é 

importante na escolha do alimento na cultura da cidade marroquina, sendo as galinhas 

apalpadas e os pães apertados e pesados com as mãos.  

 

Dentro da prática comercial ilustrada, há um programa a ser seguido para 

escolhas de pães e galinhas. Os papéis temáticos dos compradores em questão 

delimitam as ações possíveis. Assim, é possível, durante a prática, apalpar a galinha mas 
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não mordê-la, verificar se a ave é carnuda mas não depená-la, pesar o pão com as mãos 

mas não jogá-lo no chão, apertar o alimento para ouvir estalar e ver sua crocância mas 

não molhá-lo e assim por diante. As ações interacionais possíveis de um sujeito sobre a 

matéria, grosso modo, “coisas”, são, portanto, de acordo com o contexto, delimitadas 

pelos papéis temáticos dos objetos, que estabelecem programas viáveis de serem 

seguidos, que se traduzem em modos de se relacionar com eles. 

 

Quando se trata de programas sedimentados pela tradição, como nos exemplos 

dados, as possíveis ações podem ser antecipadas detalhadamente pelos comerciantes. Os 

vendedores estão rotineiramente observando os inúmeros fregueses passando e se 

relacionando com os produtos à venda, ou seja, eles observam os programas seguidos 

pelos fregueses no momento de selecionar os alimentos. Assim, no primeiro exemplo, 

quando as mulheres se aproximam das galinhas, o vendedor já as estende para o exame 

tátil sem que haja necessidade de nada ser dito, porque ele já sabia qual o programa que 

o sujeito freguês iria seguir. O aperto na ave já é o esperado. No segundo exemplo, o 

dos pães, a prática é tão cristalizada pela práxis que as vendedoras conseguem antever 

as ações dos possíveis compradores a ponto de replicá-las antes delas acontecerem. Elas 

conhecem o programa que o sujeito freguês vai seguir, o modo como vai se relacionar 

com o objeto da compra. Quando este, finalmente, chega, ele executa a ritualística da 

compra. A relação do sujeito comprador com os objetos pães é ditada por uma prática 

social. Não há possibilidades de grande variação porque os objetos, tal como dito, 

impõem os modos de se relacionar com eles e a tradição cristaliza a prática, 

transformando-a no “jeito de fazer”.  

 

As duas exemplificações, portanto, demonstram práticas reguladas pelo regime 

da programação. Ambas são realizadas sem que haja necessidade de conversação, pois a 

prática de compra e venda de alimentos é tão acentuada pela recorrência que os 

programas que os sujeitos vão seguir já são conhecidos. Landowski adverte, porém, que 

a regularidade fundada sobre a causalidade física, como nos exemplos de compra aqui 

mostrados, pode ainda estar articulada a “condicionamentos socioculturais” e “práticas 

rotineiras”, que constituem as coerções sociais. Não estão limitadas à relação sujeito-

objeto, portanto, às práticas comerciais aqui exemplificadas. Nelas atuam dois sujeitos, 

comprador e vendedor, investidos de papéis sociais e temáticos que determinam, 

também para eles, uma regularidade e previsibilidade próprias da programação. 
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Em outras palavras, a atuação ocorre dentro de um programa com elevado grau 

de estabilidade, sem variações, tal como se desenrolam as ações sobre objetos. Assim, é 

interessante pensar que é possível, de certo modo, observar a identidade de um sujeito 

levando em consideração seus hábitos e seus modos de agir sobre objetos do mundo. 

Essa regularidade nos permitirá, no capítulo 3, associar o regime de programação ao 

passageiro programado de Landowski (2012, p.86), caracterizado pelo regime da 

ausência do lugar, pelo modo disjuntivo de se relacionar com o entorno, já que sua 

interação se restringe àquilo que está previamente estabelecido. 

 

Um exemplo de alguém que viaje sob o regime da programação é o sujeito que 

opta por excursões com planejamento diário das atividades a serem realizadas durante o 

passeio. Ele somente deverá estar em determinados horário e local para que o guia o 

leve por todo o percurso, dizendo para ele o que deverá observar, degustar, provar, 

cheirar, ouvir, tocar (ou não) e ainda como fazê-lo, em que momento e por quanto 

tempo, instituindo outros subprogramas a serem cumpridos e suas respectivas 

orientações, inclusive estabelecendo o horário das refeições e das idas ao banheiro. Se 

por um lado isso se mostra um tanto ou quanto determinista, por outro lado, apresenta-

se livre de perigos. As pessoas que optam por deslocamentos dentro desse regime são 

aquelas que, normalmente, euforizam mais a segurança que a aventura. Contudo, o risco 

da interação na Sociossemiótica é um indicador da possibilidade do surgimento de 

novos sentidos. Quanto maior o risco envolvido, maiores são as chances de eclosão de 

sentidos e vice-versa. Programação, previsibilidade e segurança andam lado a lado nos 

termos sociossemióticos: para programar-se é preciso prever e ao prever, cria-se, de 

certo modo, segurança (ou a sensação de estar seguro). Assim, um viajante que contrate 

uma excursão, praticamente, já sabe, a priori, o que encontrará, pois houve a negociação 

do que fará e, consequentemente, dos sentidos envolvidos, a salvo em casos de acidente. 

 

1.2 O regime da manipulação 

 

 O alcance dos mecanismos de manipulação, antes atrelados a um fazer-fazer, é 

alargado por Landowski. A atividade da manipulação pode ainda ser entendida como a 

ação de um homem sobre outro, de modo a levá-lo a executar um programa proposto. O 

semioticista francês, entretanto, ampliará sua abrangência. 



 

36 
 

 Ainda na obra de Canetti, veja-se a descrição da prática de mendigar dos cegos 

de Marrakech: 

 

Este ano, chegando a Marrakech, dei por mim no meio dos cegos. Eram 
centenas, incontáveis, quase todos mendigos; [...] e seu grito rouco, repetido 
eternamente, era audível a distância. Parava diante deles, igualmente imóvel, e 
nunca sabia ao certo se notavam minha presença. Cada um tinha uma gamela de 
madeira para esmolas, e quando alguém jogava alguma coisa numa delas, a 
moeda passava de mão em mão, todos a sentiam, todos a testavam, até que um 
deles, encarregado da tarefa, guardava-a no bolso. Eles sentiam juntos, assim 
como murmuravam e gritavam juntos. Todos os cegos pedem em nome de Alá, 
e por meio das esmolas pode-se conquistar algum direito a ele. Começam com 
Deus, terminam com Deus, repetem seu nome dez mil vezes por dia. Todos os 
gritos contêm seu nome numa forma ou noutra, mas o grito fundamental é 
sempre o mesmo. São arabescos acústicos em torno do nome de Alá, bem mais 
impressionantes que os arabescos visuais. Muitos restringem-se apenas a seu 
nome e não fazem mais que gritá-lo. Há nisso uma terrível obstinação, como se 
Deus fosse um muro que eles golpeiam sempre no mesmo lugar. Imagino que 
os mendigos se mantêm vivos mais por obra de suas litanias que por conta da 
esmola apurada. (CANETTI, 2006, p.26-27) 

 

Nessa passagem, os sujeitos cegos pedintes, através de gritos e murmurações, 

utilizando o nome de uma entidade espiritual, Alá, tentavam persuadir os sujeitos 

transeuntes a dar-lhes uma moeda. O programa proposto era o da doação de riqueza. De 

imediato aqui há uma outra lógica em jogo: a da intencionalidade, o que envolve 

persuasão e estratégia para levar um outro sujeito a fazer algo.  

 

É importante perceber que, em comparação com a programação, a manipulação 

é uma instância de maior instabilidade de sentido. Ela se situa entre o fazer persuasivo 

do destinador e o fazer interpretativo do destinatário, alongando-se em termos de efeito 

até o fazer-fazer do sujeito da narrativa, abarcando tanto a estrutura contratual, a fidúcia 

oferecida e sua aceitação ou sua recusa, quanto a estrutura modal, ou seja, a 

transformação da competência do sujeito. Assim, embora haja a tentativa de persuasão 

investida pelo sujeito cego, através de interpelações em nome de Alá, para ganhar uma 

moeda, ainda assim cabe ao sujeito transeunte a apreciação da proposta, aceitar ou negar 

o pedido de esmola e, finalmente, doar ou não a moeda. Há, portanto, um risco maior na 

manipulação que na programação, porém um risco que ainda é, de certa forma, limitado. 

 

A Sociossemiótica abraça tanto a operação, vista anteriormente, quanto a 

manipulação da Semiótica standart sob a forma de regimes de apreensão do sentido, 
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vistos, respectivamente, como um regime de programação, sob um princípio de 

regularidade, e um de manipulação, sob um princípio de intencionalidade. Avançando 

na exemplificação, de modo especulativo, se o sujeito mendigo ganhasse a moeda, a 

relação dele com esta seria diferente daquela que tem com o sujeito doador da mesma 

moeda. Ele poderia guardar ou gastar a moeda, por exemplo. De qualquer forma, sua 

relação interacional enquanto sujeito com o objeto seguiria um programa que levaria em 

consideração o papel temático da moeda. Nesse caso específico, o manejo aconteceria 

dentro de uma lógica de programação por se tratar da ação de um sujeito sobre a 

matéria. 

 

Diferentemente, ao suplicar ao pedestre, há a relação entre dois sujeitos. No 

regime da manipulação, com a entrada de outro(s) sujeito(s) na interação, a noção de 

papel temático e sua respectiva circunscrição a funções especializadas e independentes 

cede o lugar para os conceitos de papel actancial e de competência modal.  

 

Segundo Greimas e Courtés (2008): 

 

À medida que perfaz seu percurso narrativo, o actante pode conjungir-se com 
um certo número de estados narrativos ou papéis actanciais: estes se definem ao 
mesmo tempo em função da posição do actante no interior do percurso narrativo 
e do investimento modal particular que ele assume. Desse modo, o actante-
sujeito, por exemplo, será sucessivamente dotado de modalidades tais como as 
do querer-fazer, do saber-fazer ou do poder-fazer: nesse caso, o sujeito assume 
os papéis actanciais de sujeito do querer, sujeito do saber, sujeito do poder-
fazer, os quais assinalam outras tantas etapas na aquisição da sua competência 
modal (preliminar à sua performance) (GREIMAS e COURTÉS, 2008, p.20) 

 

Quando se confere a outro o estatuto de sujeito, reconhece-se que ele é dotado de 

competência modal e, portanto, há a compreensão deste como sujeito que pode querer, 

dever, saber e poder-fazer. “Enquanto que o papel temático delimita praxeologicamente 

o fazer de um ator e faz dele um agente funcional, a competência modal lhe confere, 

essencialmente, o querer que fará dele um ‘sujeito’” (LANDOWSKI, 2014A, p.27). É a 

competência modal que promove a fluidez dos programas dos sujeitos e que viabiliza, 

através da comunicação, a manipulação. Os objetos somente podem atuar em programas 

dentro de um princípio de regularidade, fixado pelos papéis temáticos dos sujeitos 

envolvidos. De modo diferente, na manipulação, um sujeito não está preso a um 

esquema comportamental pré-definido. É nesse sentido que Landowski diz que há 
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maior risco na manipulação que na programação, pois a (re)ação do outro é cercada de 

incertezas. 

 

O princípio que rege o regime da manipulação é o da intencionalidade, pois um 

sujeito tenta persuadir o outro a agir por ele, ou seja, trata-se de um /fazer fazer/. Se as 

ações dos objetos são programadas, as dos sujeitos são consideradas aqui como 

intencionais.  

 

Há diferentes maneiras de motivar o outro à ação. Na Sociossemiótica, quando o 

sujeito é manipulado pela possibilidade de junção com objetos-valores, diz-se que ele 

tem uma razão. Assim, as estratégias de tentação (quando se oferece uma recompensa) e 

de intimidação (quando se oferece um castigo) da Semiótica standart são agrupadas em 

uma instância considerada de ordem econômica, pois, grosso modo, envolve acréscimos 

e subtrações de valores. Nesse caso, o sujeito manipulador oferece prêmio ou punição 

ao outro sujeito. Este último analisa se há uma razão ou não de aceitar o contrato 

proposto, avaliando o valor em jogo. Voltando às exemplificações da compra e venda 

dos pães e galinhas, numa transação bem sucedida, há a troca de valores: o sujeito 

vendedor entra em conjunção com o objeto-valor riqueza (recebe o dinheiro) e o sujeito 

freguês entra em conjunção com o objeto-valor alimentação (recebe o pão ou a galinha). 

Perceba-se, nesse caso, que há permuta dos referidos valores, “um perde para o outro 

ganhar”.  

 

 Contudo, há outra forma de manipular o outro: oferecer imagens. Um sujeito 

pode criar e ofertar uma imagem daquele que quer manipular. Nos postulados 

sociossemióticos, nessa situação, diz-se que aqui há uma motivação. Trata-se de uma 

estratégia que envolve o “reconhecimento de um dos actantes pelo outro” 

(LANDOWSKI, 2014A, p.26-27). As estratégias de sedução (quando se oferece uma 

imagem positiva do sujeito manipulado) e de provocação (quando se oferta uma 

negativa) da Semiótica canônica são agrupadas no mesmo âmbito, considerado de 

ordem identitária, uma vez que, de certo modo, recobrem a identidade do outro. No 

exemplo dos cegos mendicantes não há uma proposta de troca de valores. A 

manipulação envolve apenas a doação por parte do manipulado. 
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Observemos o trecho abaixo: 

 

“Pense nos mendigos, pense nos mendigos! Deus o abençoe por todos os 
mendigos que você ajudar!” Dizem que os pobres entrarão no Paraíso 
quinhentos anos antes dos ricos. Dando esmolas, compra-se aos pobres um 
pedaço do paraíso. (CANNETI, 2006, p.27). 

 

Nesse trecho, para que haja a persuasão, os mendigos fazem uma imagem 

positiva de um doador. Aquele que ofertar é um abençoado, um herdeiro do paraíso. 

Trata-se aqui de um exemplo de manipulação por motivação. Em suma, de todo modo, 

seja por razões ou motivações, a manipulação pode ser vista como um fazer que busca 

uma alteração no “estado de alma”.  

 

A lógica da união proposta por Landowski 

 

No que diz respeito à interação entre sujeitos, a Semiótica standart prevê, 

através de manipulações, relações que se estabelecem por uma lógica da junção, que 

envolvem conjunções e disjunções com objetos-valores e imagens. Contudo, Landowski 

(2004) mostra interações que independem de trocas de objetos entre sujeitos: 

 

Segundo a lógica da junção, a compreensão do mundo passa pelo deciframento 
de formas que, verbais ou não, são consideradas como equivalentes a outros 
tantos textos que, supostamente, «quereriam» dizer-nos qualquer coisa. Ao 
contrário, segundo a lógica da união, nós não olhamos mais, ou não ainda, o 
mundo como uma rede de significantes a decifrar. Entretanto, apesar disso, já 
existem sentido e valor. É que, não havendo como localizar na superfície das 
coisas as marcas de discursos inteligíveis que nos seriam direcionados, nós nos 
deixamos então impregnar pelas qualidades sensíveis inerentes às coisas 
mesmas. É, portanto, necessário distinguir dois tipos de processos de 
significância: a leitura, decifração das “significações”, fundada sobre o 
reconhecimento de formas figurativas, e a captura, apreensão do “sentido” que 
emana das qualidades sensíveis — plásticas, rítmicas, estésicas — imanentes 
aos objetos. (LANDOWSKI, 2004, p.13) 

 

Ao propor a lógica da união, a Sociossemiótica amplia a Semiótica canônica. Na 

lógica da junção, o sujeito faz uma leitura do mundo através de marcas discursivas 

inteligíveis para poder efetuar trocas de valores ou sobreposição de imagens identitárias. 

Já na da união, o sujeito seria impactado pelas propriedades inerentes dos objetos e, 

através de um processo de captura, viria a apreender o sentido procedente dessas 
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qualidades sensíveis. Leitura e captura, ao serem consideradas modalidades distintas de 

ser do sujeito no mundo, acabam por moldar modos diferentes de interação. 

 

Landowski (2014), assim, propõe mais dois regimes no desenvolvimento da 

teoria sociossemiótica: o do ajustamento e o do acidente, que serão explorados nos 

subcapítulos seguintes. De modo a exemplificá-los, serão analisados três capítulos, “Os 

suqs”, “O silêncio na casa e o vazio dos terraços” e “A mulher junto à grade” da obra As 

Vozes de Marrakech de Elias Canetti, já mencionada anteriormente. 

 

“Os suqs” e a arte de pechinchar 
 

Os suqs são aromáticos, frescos e coloridos. O cheiro, que é sempre agradável, 
transforma-se aos poucos, segundo a natureza das mercadorias. Não há nomes 
nem placas, não há nenhuma vitrine. Tudo que está à venda fica à mostra. 
Nunca se sabe quanto as coisas vão custar, não há valores marcados e os preços 
não são fixos. (CANETTI, 2006, p.19) 

 

Em sua viagem a Marrakesh, Elias Canetti descreve sua experiência nos souks 

ou suqs, nome dado aos mercados e feiras no norte do Marrocos. A primeira percepção 

que Canetti descreve desse fenômeno social é olfativa. A emanação de odores descritos 

como aprazíveis prenunciam o espaço comercial dos mercados, caracterizando-os e 

anunciando-os mesmo antes da ocupação física de seu interior. A peculiaridade 

policromática narrada remete às pilhas de condimentos e especiarias comercializados no 

local: açafrão, canela, cominho, cúrcuma, gengibre, páprica, pimentas variadas, entre 

outros. Todos esses produtos possuem aromas singulares. Desse jeito, uma caminhada 

por um suq implica num insólito passeio olfativo.  

 

Todos os pontos e lojas em que se vende uma mesma mercadoria ficam um do 
lado do outro, vinte ou trinta ou ainda mais deles. Aqui, um bazar de 
especiarias, ali, um outro de tapetes. Os cordoeiros têm seu lugar, e os cesteiros, 
o seu. Vários dos comerciantes de tapetes possuem salões espaçosos; passamos 
por eles como por uma outra cidade, enquanto nos convidam a entrar. Os 
joalheiros ficam em torno de um pátio separado, em muitas lojas estreitas veem-
se homens trabalhando. Encontra-se de tudo, sempre em profusão. (CANETTI, 
2006, p.19) 

 

 Os grandes centros comerciais modernos, conhecidos popularmente como 

shopping centers, uma realidade em quase todos os países do mundo, assumem a forma 

de enormes edificações que reúnem, lado a lado, diversos estabelecimentos que 
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oferecem, de maneira mais cômoda (ambiente climatizado, com acesso por escadas 

rolantes e elevadores, estacionamento, horário flexível, facilidade de pagamento, entre 

outros confortos), a promessa de aquisição de inúmeros bens de consumo, a contratação 

de variados serviços, diversificadas possibilidades de alimentação que vão desde um 

lanche rápido até o deleite de um prato de cozinha internacional e entretenimentos 

múltiplos (cinema, teatro, pista de patinação no gelo, pista de boliche, jogos eletrônicos, 

parque de diversão, campo de golfe, parque aquático, entre outros). Todo esse caráter de 

espetáculo chama a atenção para o espaço propriamente dito e faz enfraquecer as 

relações de interação entre as pessoas. O convívio entre elas resume-se, normalmente, a 

corpos que ocupam o espaço à frente ou atrás. O contato entre vendedores e clientes se 

dá de forma breve e superficial.  

 

Diferente da realidade estrutural dos centros modernos, mas com os mesmos fins 

de motivação de consumo, os mercados e as feiras livres podem apresentar uma imagem 

de uma cidade e de um país, pois neles é possível encontrar mercadorias nacionais que 

apontam as possibilidades de produção, alimentos cultivados nas regiões próximas que 

influenciam a gastronomia local, as vestimentas típicas dos habitantes que recobrem os 

sujeitos, os utensílios domésticos que compõem o espaço familiar, entre outros artigos 

de uso cotidiano que dão forma ao que podemos chamar de “cultura local”.  

 

Trata-se assim de um espaço de práticas sociais que revelam os objetos 

normalmente em circulação entre os sujeitos. Através de uma análise desses elementos, 

é possível chegar a papéis temáticos e ponderar sobre os percursos que podem ser 

estabelecidos, ou seja, suas eventuais programações. Embora o sujeito seja o agente, ou 

seja, seu corpo atue sobre a matéria do objeto, é intrigante refletir sobre como as 

relações regulares de programação em que um sujeito está envolvido são utilizadas para 

constituir sua identidade social, quando assume papéis temáticos de “cordoeiro”, 

“cesteiro”, “joalheiro” etc. Dessa maneira, os suqs são ocasiões em que se pode 

conhecer sujeitos que corporificam identidades locais típicas.  

 

Na contramão dos shopping centers, os suqs são espaços de interação entre 

sujeitos marcados pela proximidade espacial e afetiva. Os produtos expostos para venda 

nos suqs são organizados mais livremente, ajeitados, geralmente, em barracas rústicas, 

ao bel-prazer do vendedor, que não se guia por complexas fórmulas do mercado de 
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consumo. Há um caráter de informalidade que permite a aproximação. O atendimento é 

mais direto e informal, muitas vezes realizado pelo próprio dono do negócio, que 

também é o vendedor. O freguês pode tocar e experimentar os produtos. Quando se trata 

de produtos comestíveis, algumas amostras gratuitas podem ser provadas. Isso causa 

uma mobilização mais intensa rumo à interação. 

 

A mesma bolsa de couro que se gostaria de comprar está exposta em vinte lojas 
diferentes, cada uma ao lado de mais outra. Um homem acocora-se em meio aos 
objetos. Estão todos a seu alcance, o espaço é pouco. Ele mal precisa se esticar 
para pegar uma das bolsas de couro; e só se levantará por cortesia, caso não seja 
muito idoso. [...] Mostram o que sabem fabricar, mas mostram também o muito 
que possuem. Mesmo as bolsas parecem saber que são a própria riqueza e 
exibem sua beleza aos olhos do passante. (CANETTI, 2006, p.19-20) 

 

Na passagem, o narrador descreve o sistema de produção dos artigos que ocorre 

nos suqs, o qual se aproxima muito do artesanato. Na contramão dos consumidores dos 

centros comerciais modernos que buscam produtos diferenciados com apelo de 

exclusividade, aqueles que compram mercadorias manufaturadas procuram um valor 

diferente. A reincidência de um mesmo artigo nos suqs não é um problema. Muitas 

vezes é o esperado.  

 

Para que tenha valor cultural, a produção de um item deve materializar temas e 

figuras que circulem nos discursos locais. Deve testemunhar hábitos e rituais, ou seja, 

substancializar programações regulares, dando corpo às práticas sociais dos sujeitos 

locais. Como há um limitado repertório desses elementos, é compreensível que não haja 

tanta variação nas formas do artesanato. Sua fabricação sofre as mesmas influências 

culturais da cidade, retratando a identidade do povo ou remetendo ao espaço de 

produção.  

 

Enquanto os itens dos shoppings parecem não remeter a lugar algum e perdem 

valor cada vez que são recriados, os itens dos suqs, na contramão, se repetem, pois têm 

como base de criação os mesmos elementos compreendidos como representativos da 

cultura marroquina. E, assim, quanto mais um item for recriado, mais ele ganha o valor 

de símbolo da cultura. 

 

É espantosa a dignidade que adquirem esses objetos fabricados pela mão do 
homem. Nem sempre tão bonitos, há mais e mais penetras de origem duvidosa, 
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fabricados a máquina e trazidos dos países do norte. Mas o modo como se 
apresentam continua o mesmo. Além das lojas que apenas vendem, há muitas 
em que se pode ver, bem à frente, como são fabricados os objetos. Acompanha-
se tudo desde o começo, e o observador não tem como não gostar do que vê. 
Pois uma das marcas da desolação da vida moderna consiste em recebermos 
tudo em casa, acabado e pronto para o uso, por obra de odiosos aparelhos 
mágicos.  (CANETTI, 2006, p.20-21) 

 

Nos procedimentos de criação de itens culturais, são as mãos que regem a feitura 

dos itens. Há um trabalho direto do homem sobre a matéria-prima e é ele que 

empreende todo o percurso de criação, desde o preparo até o acabamento. A 

possibilidade de observar a produção de um artesanato por uma pessoa nativa acaba 

imprimindo um selo de autenticidade que aproxima ainda mais a manufatura do 

simbólico. Por isso, a exibição da manufaturação nessa cena ganha um caráter de 

espetáculo da criação humana. É como se o sujeito, por ser um habitante local, pudesse 

impregnar um objeto criado por ele de valor simbólico de sua própria cultura. Esse valor 

simbólico não é pertinente à matéria, mas ao modo como é sempre feita. O valor da 

rotina, da programação, é que é responsável por agregar o valor cultural ao item criado. 

Uma vez criado, esse item acaba caracterizando o seu criador, transformando o fazedor 

de cestos num cesteiro e assim por diante.  

 

Mais que tudo, o homem em meio a suas mercadorias está tranquilo. Sempre 
sentado ali, sempre por perto. Não tem lugar nem ocasião para grandes gestos. 
Pertence a suas mercadorias tanto quanto elas lhe pertencem. Não estão nunca 
embaladas, as mãos e os olhos do comerciante estão sempre sobre elas. Há uma 
intimidade sedutora entre ele e seus objetos. Como se formassem uma família 
numerosíssima, ele as vigia e as mantém em ordem. (CANETTI, 2006, p.22) 

 

Nesse outro trecho, pode-se perceber mais nitidamente essa relação de operação 

entre o sujeito comerciante e os objetos mercadorias. Tudo está organizado, próximo, 

sob observação. Embora o sujeito seja o operador, é a presença das mercadorias que, 

naquele momento, configura-o como sujeito mercador. Inicialmente, sem a interação 

com outro sujeito, ou, pelo menos sem a presença do outro, há a previsibilidade do 

regime da programação na relação que ocorre entre o dono das mercadorias e as 

próprias.  

 

Estende-as solicitamente ao passante, que pode apalpá-las o quanto quiser, 
discutir, perguntar, duvidar e, se assim quiser, contar a história de toda a sua 
tribo,  a história de todo o mundo, sem ter que comprar nada. (CANETTI, 2006, 
p.22) 
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O equilíbrio harmônico é interrompido com a aproximação de outro sujeito. 

Nesse ponto, há o início de uma movimentação inexistente anteriormente. Essa agitação 

é instituída pela presença do outro, o possível comprador, que se posiciona dentro do 

espaço do suq. A interação impõe-se. Ela traz riscos, mas também possibilita a criação 

de novos sentidos. O olhar em repouso do comerciante deve se desviar para as práticas 

do sujeito. O sujeito freguês também tem sua relação de programação própria com as 

mercadorias do sujeito comerciante (“pode apalpá-las o quanto quiser”). O silêncio é 

descontinuado (“discutir, perguntar, duvidar e, se assim quiser, contar a história de toda 

a sua tribo, a história de todo o mundo”). Aqui inicia-se a prática de compra e venda. O 

risco aumenta. Da perspectiva do mercador, a presença do outro faz com que ele 

abandone a previsibilidade da interação com suas mercadorias, regida até então pela 

programação, e inicie a interação de maior risco com o freguês. Não cabe mais a 

estabilidade da relação entre o proprietário das mercadorias com estas. A presença do 

outro, do sujeito freguês, desloca-o da posição discursiva de possuidor para a de 

comerciante. Do ponto de vista do possível comprador, há a transição pelos regimes da 

programação com os objetos de seu desejo e da manipulação com o vendedor. Ora 

apalpa, examina, ora pergunta, duvida. Cabe ao vendedor persuadir o sujeito freguês à 

compra dos objetos. A relação entre eles é assim iniciada dentro do regime da 

manipulação.  

 

Não se deixa perturbar nem constranger pelo fato de saber o valor exato de 
todas elas. Guarda segredo, ninguém jamais o saberá. Isso confere à barganha 
alguma coisa de ardor e mistério. Apenas ele tem como saber se estamos perto 
do segredo, como sabe também desviar prontamente os golpes, que jamais 
chegam a ameaçar a distância que protege o valor real. Para o comprador, é uma 
questão de honra não se deixar ludibriar, o que não é fácil, uma vez que ele deve 
sempre tatear no escuro. (CANETTI, 2006, p.22) 

 

A atividade de compra e venda num suq envolve ainda a prática social de 

pechinchar. Enquanto, nos centros comerciais modernos, os preços são fixos, a quantia 

a ser paga por um produto num suq pode variar, de acordo com negociação entre o 

comerciante e o freguês. A partir do contato desses dois programas narrativos (vender e 

comprar), inicia-se uma relação de dupla manipulação. “Mas isso é apenas o começo de 

uma complicada negociação, de cujo desfecho não há como saber nada” (CANETTI, 

2006, p.22). O sujeito comerciante tenta manipular o sujeito freguês a levar o item pelo 
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valor mais alto possível; enquanto o sujeito freguês tenta o oposto, ou seja, arrematar o 

produto por um preço mais baixo. 

 

É desejável que o vaivém da barganha dure uma breve e intensa eternidade. Os 
comerciantes gostam que nos demoremos na compra. Para que o outro ceda, os 
argumentos devem ser rebuscados, intricados, enfáticos e exaltados. O tom pode 
ser grave ou eloquente; de preferência, ambos. A gravidade demonstra que não 
se está interessado demais na compra ou na venda. A eloquência afrouxa a 
determinação do adversário. Há argumentos que só provocam desdém, mas 
outros acertam em cheio no coração. É preciso tentar tudo antes de desistir. Mas 
mesmo quando chega a hora, o momento de ceder deve ser súbito e inesperado, 
para que o adversário perca a compostura e se entregue. Muitos desarmam o 
adversário pela arrogância, outros, pela simpatia. Todos os truques são 
permitidos, só não se pode perder a atenção.  (CANETTI, 2006, p.23) 

 

O ato de barganhar nos mercados de Marrakech pode ser compreendido como 

um jogo social de interação que envolve regatear os preços e que mobiliza tanto 

manipulações quanto ajustamentos. “O primeiro preço é um enigma indecifrável” 

(CANETTI, 2006, p.22). Esse valor dado inicialmente é o início de uma esperada 

negociação, sendo que é prevista a oscilação do valor. Há uma “arte de ir às compras” 

(CANETTI, 2006, p.22). 

 

Vendedor e freguês partem de tentativas de manipulação para que o outro ceda. 

Mas isso é apenas “o começo de uma negociação complicada” (CANETTI, 2006, p.23). 

Diferentes tipos de argumentos podem ser usados. Um oferece ao outro valores e 

imagens, razões e motivações, para que o outro se renda. No início, quando havia o 

mercador e os artigos à venda, o único regime possível era o da programação, entre o 

único sujeito presente e os objetos ao seu redor. “Há uma intimidade sedutora entre ele e 

seus objetos. Como se formassem uma família numerosíssima, ele as vigia e as mantém 

em ordem” (CANETTI, 2006, p.22). Nesse primeiro momento, tudo ocorria dentro de 

um principio de regularidade, sem riscos, pois o comerciante conhecia as peças, 

entendia sua programação, seu papel temático. 

 

Quando o freguês entra em cena, é necessário interagir com ele. Ora, um sujeito 

não é programável como um objeto. Ao contrário das mercadorias que possuem papel 

temático, o freguês possui competência modal, podendo, por isso, ser modalizado pelo 

querer, dever, saber e poder-fazer. Essa competência modal faz com que não seja 

possível ter regularidade na interação com ele. Em termos de comportamento, todos os 
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tapetes são iguais, todas as cordas idênticas, todos os objetos, de forma geral, são 

similares, porém todos os fregueses são diferentes. Todos os programas que o envolvem 

são incertos e, por isso, de maior risco. 

 

Como se trata de uma relação comercial de compra e venda de produto num país 

em que não há o costume de se marcar preços, um dos dois sujeitos, o comerciante ou o 

possível comprador, deve começar ofertando um valor por uma mercadoria e, sempre 

que possível, apresentar razões e motivações para que o outro aceite aquela proposta. 

Ora, trata-se então de uma atividade que começa num regime de manipulação. Nesse 

estágio inicial, o mercador quer vender pelo preço mais alto e o freguês quer comprar 

pelo preço mais baixo. 

 

Muitas são as possibilidades de desenrolar da negociação. O processo 

interacional pode ser interrompido a qualquer instante, bastando que uma das partes não 

tenha mais interesse em prosseguir, que não aceite a manipulação do outro e se 

desinteresse pela transação. Mas pode ser ainda que, após troca de turnos e ofertas, 

tentativas de manipulação de ambas as partes tenham se provado inúteis, tendo em vista 

o desejo de continuar a barganha, a saída seja negociar o valor, ouvindo e sentindo o 

outro, falando e fazendo-se sentir. Nesse caso, o regime do ajustamento estaria posto.  

 

 A partir daí, para dar continuidade à atividade, pode ser que haja o 

estabelecimento de um ajustamento que garanta vantagem para os dois lados. Assim, ao 

invés de um projeto de compra por parte de um ou de venda por parte do outro, pode ser 

que os dois trabalhem juntos, como se desenvolvessem um projeto mútuo de 

compra/venda, no qual os dois lados saíssem beneficiados ou menos prejudicados. 

 

Nesse caso, o fazer-fazer cede a um fazer conjunto. Ambas as partes devem 

tentar achar um meio termo, um projeto compartilhado em sua feitura, de modo que eles 

saiam lucrando. Dessa forma, nesse caso, o regime de ajustamento se sobreporia ao 

regime de manipulação. Não haveria mais a investida de persuadir o outro, mas um 

acordo com ele. 

 

Com isto, é possível observar que os regimes são móveis e que, num processo 

interacional entre sujeitos, é possível que haja a transição entre os regimes da 
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manipulação e do ajustamento. No exemplo citado, partiu-se da manipulação para o 

ajustamento, mas é possível cogitar situações em que o contrário ocorra. Pensemos um 

fornecedor que, durante algum tempo, tenha oferecido matéria-prima para esse 

mercador e que, em dado momento, ele resolva aumentar o valor dos insumos. Nesse 

caso, já haveria um acordo prévio, que pode ser pensado como aceito, regido por 

ajustamento. Para que ele faça o comerciante pagar mais, é viável que ele tenha que 

manipulá-lo a aceitar a nova proposta e pode ser que o mercador não concorde. Desse 

ponto em diante, pode haver novas manipulações ou até mesmo um novo ajustamento, 

caso as partes tenham interesse em manter o processo interacional.  

 

Antes de prosseguir, de modo a concluir a análise, é importante perceber que há 

a presença de dois níveis na organização da obra de Canetti: o do narrado e o da 

enunciação. O enunciador projeta um narrador e este pode tanto descrever quanto 

comentar, alternando esses papéis na narrativa. Tal enunciador desdobra no enunciado 

um narrador que relata o que vê, descreve, conta, mas esse relato é feito de acordo com 

um ponto de vista que permite ao narrador comentar a experiência vivida, por meio da 

instalação no discurso de um observador10, que executa um fazer interpretativo, 

apresentando-se ora implicitamente ora sincretizado no narrador (GREIMAS; 

COURTÉS, 2008, p.348). 

 

O narrador relata o observado, tal como em, por exemplo, “Os suqs são 

aromáticos, frescos e coloridos”, “Todos os pontos e lojas em que se vende uma mesma 

mercadoria ficam um do lado do outro, vinte ou trinta ou ainda mais deles” e ainda nos 

trechos supracitados que envolvem a compra e venda de pães e galinhas. Na narrativa 

enunciada, a presença do narrador é marcada pela descrição elaborada de modo a criar 

um efeito de sentido de objetividade, como se o narrador relatasse imparcialmente o que 

identifica. Normalmente, ele parece ver a situação de fora, sem que haja um contato 

direto com os sujeitos em cena e o espaço narrado. Ele é um mero espectador. Por isso, 

a própria interação entre o narrador e o leitor é a de afastamento, configurando-se uma 

troca de informações. 

 

                                                 
10 Segundo Greimas e Courtés, “será chamado de observador o sujeito cognitivo delegado pelo 
enunciador e por ele instalado, graças aos procedimentos de debreagem, no discurso-enunciado, em que é 
encarregado de exercer o fazer receptivo e, eventualmente, o fazer interpretativo” GREIMAS e 
COURTÉS, 2008, p. 347-348). De modo geral, o observador instala um ponto de vista no texto. 
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Em outras ocasiões, é possível perceber a presença do observador, tal como em 

“passamos por eles como por uma outra cidade, enquanto nos convidam a entrar” e 

ainda “o observador não tem como não gostar do que vê”, situações essas em que há um 

sujeito cognitivo que interpreta o que vê e que, em graus variados, encontra-se 

envolvido direta ou indiretamente com o que percebe. Nos comentários do actante 

resultante do sincretismo entre enunciador/narrador/observador, há a revelação de um 

ponto de vista do sujeito em relação ao que narra. Sua presença no enunciado, além de 

tornar mais subjetiva a narrativa, resulta dos contatos mais diretos e subjetivos do 

próprio narrador. Isso acontece quando ele é tocado pelo que acontece. A interação 

enunciador e enunciatário é, desta forma, mais próxima, e mesmo íntima, pois este ouve 

o que aquele confessa. 

 

Assim, é viável depreender que, na literatura de viagem, a enunciação projetada 

acabe por revelar mais do que a narrativa enunciada, pois é este narrador delegado do 

enunciador que conta o que experimenta, vivencia, sente, como ser errante no mundo. 

Na complexidade desse gênero literário é que ganham forma os regimes de interação e, 

por isso, ela aparece aqui como exemplificação. 

 

1.3 O regime do ajustamento 

 

O regime do ajustamento é fundado pelo princípio da sensibilidade. Nesse 

âmbito, um actante busca, durante a interação, compreender o outro de uma forma mais 

empática com a finalidade de, grosso modo, harmonizar-se com ele. No exemplo dado, 

no item anterior, tendo as possibilidades de manipulação sido esgotadas, é preciso que 

haja um jogo de empatia entre mercador e freguês para que seja possível pactuar a 

negociação do produto. Nesse momento, a prática de compra e venda passaria então a 

ser regida por um regime do ajustamento. 

 

Portanto, a competência em pauta é estésica, uma vez que é endereçada ao 

sensível e, tal como Landowski postula, busca-se “sentir o outro”. Há aqui uma pré-

disposição para perceber e compreender emocionalmente o outro e a referida união se 

faz através de uma dinâmica interacional de reciprocidade entre actantes capazes de 

perceber qualidades sensíveis e se ajustar a essas. Num jogo de barganha em um suq, há 
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trocas de turno, lances ofertados, recusas e novas propostas, até a consolidação ou 

declínio da venda. 

 

 Nas relações de ajustamento, a interação não se baseia em caracterizações 

prévias e consistentes da conduta do outro. O outro aqui não é um objeto regido por 

princípios imutáveis e conhecidos, por uma programação, tendo um papel temático. Ele 

possui o estatuto de sujeito. Em adição, a relação não é estabelecida de forma unilateral, 

por uma manipulação que parte de um para estimular o querer de outro através da oferta 

de valores e imagens.  

 

Aquém de uma junção racionalizada, a lógica em questão, a da união, ocorre, 

segundo Landowski, através de uma espécie de “contágio” (LANDOWSKI, 2014A, 

p.50), de um contato direto “entre corpos que sentem e corpos sentidos” 

(LANDOWSKI, 2014, p.51). Trata-se da interação de dois sujeitos que se reconhecem 

como plenamente competentes e de comportamentos que variam de um contexto ao 

outro, o que implica, necessariamente, num risco maior no processo interativo, se 

contraposto com a programação e a manipulação, pois não há nítida previsibilidade no 

outro e, portanto, é impossível predizer a direção da interação e, consequentemente, os 

resultados dela.  

 

Em suma, não há nem a oferta de programas demarcados, nem a antevisão dos 

desdobramentos na interação por ajustamento. Para que haja uma efetiva articulação 

entre os interactantes, faz-se necessário um “sentir” que se dá de forma recíproca, o 

entendimento da necessidade de um fazer com o outro, de um “fazer conjunto”, de uma 

“realização mútua” que possibilita a satisfação de todos os envolvidos.  

 

O exemplo do ajustamento em uma barganha num suq é bem interessante. Antes 

de tudo, a negociação é iniciada com um lance em que um sujeito tenta persuadir o 

outro à aceitação, tentando controlar a negociação, forçando o outro a aderir ao 

programa proposto. O ponto de partida se dá, basicamente, por uma manipulação, uma 

vez que sempre há uma oferta inicial e unilateral.  

 

Mas, nos mercados de Marrakech, a barganha é esperada. Inicialmente, a 

atividade de compra e venda parte de um regime de manipulação e é construída por 
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apostas, lances, jogadas e rodadas. Quando as manipulações provam-se ineficazes, 

havendo interesse em continuar o processo, a única saída, caso ambas as partes queiram 

fechar o negócio, é o ajustamento. Os interactantes devem se sentir, entendendo a outra 

parte para chegar a um acordo, ou seja, fechar a transação.  

 

 O sujeito mercador é o único que conhece o valor de fato do produto exposto. 

De certo modo, sua posição é confortável por conhecer esse segredo, o que pode fazer 

com que ele se sinta mais confiante para negociar. Por outro lado, o freguês é ciente do 

desconhecimento do preço real e isso pode levá-lo à intimidação e à desistência da 

compra, o que não é desejável pelo vendedor. Um preço alto demais pode fazer o 

eventual comprador desistir. Em contrapartida, se for baixo fará o mercador não 

prosseguir.  

 

Se ambos realmente desejarem fechar o negócio, deverão buscar o melhor 

acordo possível. Assim, através de um ajustamento, devem construir o valor da oferta. 

A resolução, muitas vezes, poderá ser proveniente muito mais da relação estabelecida 

que do preço propriamente dito. Através da conexão emocional é possível criar 

argumentos que criem valor e propiciem a venda (condições de pagamentos, entrega do 

produto, um souvenir gratuito, entre outros).  De modo que a barganha num suq não é 

um campo de batalha, mas uma prática social que envolve interação, oportunidade, 

criação de valor e possibilidades de trocas, através da construção de relacionamentos 

que se desenvolvem em um aguardado e apetecível regime de ajustamento. 

 

1.4 O regime do acidente 

 

A aleatoriedade é o princípio fundador do quarto regime, o do acidente. 

Landowski faz uso da imagem do ‘coringa’, uma espécie de corporificação do nonsense, 

para representar o actante desse regime que remete ao imponderável, ao inesperado, ao 

randômico. Ele ainda conceitua-o como um autodestinador paradoxal que se 

“autoinstitui, em ato, como sua própria lei” (LANDOWSKI, 2014A, p.76), sendo capaz 

de fazer triunfar ou dizimar quaisquer programas, manipulações ou ajustamentos sem 

subordinar-se a qualquer outra instância que não a de sua própria manifestação. 

Vejamos os exemplos. 
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“O silêncio na casa e o vazio dos terraços” e “A mulher junto à grade”: da vontade 

de segregação ao desejo da integração 

 

Para se familiarizar com uma cidade estrangeira, é preciso um espaço fechado a 
que se tem algum direito e no qual se pode ficar sozinho, quando não se pode 
mais com a algaravia das vozes novas e incompreensíveis. Esse espaço deve ser 
silencioso, ninguém deve nos ver quando nos refugiamos nele nem quando o 
deixamos de novo. O melhor é se meter por um beco, parar diante de um portão 
e destrancá-lo com a chave que levamos no bolso, sem que nenhum mortal nos 
ouça. (CANETTI, 2006, p.35) 

 

O narrador se propõe a investigar a cidade de Marrakech. Em dado momento, ele 

se isola dos sons e das vozes da cidade no terraço de uma casa para poder observá-la de 

modo que sua presença não seja percebida. Imaginava ver “mulheres como em contos 

de fadas” (CANETTI, 2006, p.36), mas foi repreendido por um amigo que alertou que 

tal ato seria considerado indecente. 

 

O Marrocos é um país muçulmano. As premissas dessa religião fazem com que a 

mulher tenha um papel social de submissão ao homem. A influência religiosa permeia 

todas as esferas, desde o modo de se vestir (que obriga uma mulher a manter o corpo 

coberto) até as suas possibilidades de interação. Uma mulher, por exemplo, não pode se 

dirigir a um homem ou corre o risco de ser mal interpretada. Em contrapartida, um 

homem não pode abordar uma mulher sozinha, nem que seja para pedir uma 

informação. Assim, os universos masculino e o feminino em Marrakech são distantes. 

 

Contudo, o narrador é um estrangeiro. Embora, em alguns momentos, ele queira 

se distanciar das probabilidades interacionais, em outros momentos, sua curiosidade o 

leva a transgredir as regras sociais marroquinas: 

 

Eu ia passando por uma bica d’água, onde um rapaz bebia. Virei à esquerda e 
ouvi uma voz baixinha, suave e delicada que vinha de cima. Olhei para a casa à 
minha frente e vi no primeiro andar, atrás de uma grade trançada, o rosto de 
uma jovem. Não usava véu, tinha a pele morena e estava com o rosto colado à 
grade. Pronunciou uma frase atrás da outra, num fluxo ligeiro, uma sequência 
de expressões de carinho. Eu não conseguia acreditar que estava sem véu. 
Mantinha a cabeça inclinada para a frente, e eu sentia que estava falando 
comigo, a voz nunca se elevava, sempre igualmente baixinha. Havia tanta 
ternura nela que eu sentia minha cabeça entre seus braços. Mas não via suas 
mãos, ela só me mostrava o rosto, talvez as mãos estivessem presas a algum 
lugar. Ela estava num cômodo escuro; eu estava na rua, sob o sol ofuscante. 
Suas palavras pareciam vir de uma fonte e confundiam-se umas às outras, eu 
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jamais ouvira expressões de carinho naquela língua, mas sabia o que eram. 
(CANETTI, 2006, p.39) 

 

Enquanto no teto da casa a busca do narrador era a solitude, nessa passagem, 

pelo contrário, ele procura a relação. No teto da casa, ele apenas observava. Porém, ao 

encontrar uma mulher sem véu, um evento inesperado na cidade de Marrakech, ouve-se 

a voz que caracteriza a enunciação enunciada. O narrador assume um ponto de vista 

sobre o que narra e se envolve na experiência narrada. O impacto desse acaso parece 

redesenhar o perfil. A inconsiderada interação prenuncia o acidente. De idôneo e 

imparcial, ele assume um caráter mais subjetivo e tendencioso. O isento espectador dá 

lugar ao interessado participante. O verbo em primeira pessoa marca esse narrador que é 

tomado pelo acontecimento da experiência da viagem, nesse caso, movendo afetos de 

perplexidade e indagação. 

 

Zilberberg (2011) explica, nos postulados da Semiótica Tensiva, que as 

grandezas discursivas podem ser qualificadas em termos de intensidade e extensidade. 

A tensividade seria, de acordo com ele, um lócus pressuposto no qual haveria o 

encontro de dois eixos imaginários: um da intensidade e outro da extensidade. Aquele 

seria o espaço do sensível, das sensações, dos afetos; já este, o do inteligível. 

 

Nesse fragmento, há mais que a descrição do visto. Relatar o que todo mundo 

pode ver é o ofício do narrador imparcial e distante. Ele é desenhado, 

predominantemente, pelo eixo da inteligibilidade, contando o cotidiano, as recorrências. 

Mas, especificamente nesse trecho, há o registro da viagem enquanto experiência de 

fato, naquilo que tange à sua unicidade, entrando em cena um ponto de vista que 

comenta e discute o que observa. Traço mais forte da presença do enunciador na cena 

narrada, esse narrador-observador-julgador é convocado em situações marcadas pela 

afetividade. Sua voz é construída, prevalentemente, pelo eixo da intensidade, revelando 

afetos, confessando imaginações. Ele surge materializando discursivamente aquilo que 

não seria perceptível aos olhos. 

 

Na passagem, há o registro da imaginação do observador que sente sua cabeça 

entre os braços da mulher sem véu. Seu devaneio chega a desenhar a cena que não podia 

ver. Ele cogita até mesmo que a mulher estivesse em cárcere, pedindo auxílio. Os afetos 
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sobrepõem-se ao raciocínio a ponto de dar sentido às palavras ouvidas numa língua que 

não compreendia.  

 

O texto ganha um caráter totalmente subjetivo. Não se trata mais de relatar fatos 

ou representar a cidade. Nesse arrebatamento, é o enunciador que surge na voz do 

narrador para confidenciar ao leitor suas impressões. A relação de interação entre eles, 

viajante e leitor, torna-se estreita, pois somente se conta seus afetos para aqueles mais 

próximos. Na literatura de viagem, a enunciação revela mais que o narrado enunciado. 

 

Quis chegar mais perto, para ver o portão da casa de onde vinha a voz, mas 
temia que um movimento meu pudesse afugentar a voz, como a um passarinho. 
O que fazer, então, se ela se calasse? Tentei ser tão terno e tão suave quanto a 
voz e avancei passo a passo como jamais fizera. (CANETTI, 2006, p.39-40) 

 

Zilberberg (2011) postula ainda que a intensidade seria regente da extensidade. 

De modo que os afetos seriam grandezas intensas capazes de ofuscar a 

compreensibilidade do sujeito no momento de sua manifestação. Assim quanto mais 

tônicas, fortes, acentuadas forem as sensações, menos é possível o entendimento.  

 

O narrador é tomado pelo efeito causado pelo rosto de uma mulher marroquina à 

mostra e por sua tentativa de, supostamente, de acordo com sua interpretação, falar 

carinhosamente com ele, o que dilacerava os costumes, e, de modo consequente, os 

valores da tão demarcada cultura social daquele país. Essa presumida atitude causa um 

impacto muito grande nele, surpreendendo-o. Afastando-se do inteligível, esquece-se 

dos costumes locais. O movimento dos afetos convoca a voz do narrador-enunciador.  

 

O mesmo vale para as mulheres, movem-se pelas ruas como sacos amorfos, não 
se reconhece nem se adivinha nada, e logo se deixa de lado o esforço de 
imaginá-las. Renunciamos às mulheres. Mas renunciamos a contragosto, e uma 
mulher que aparece à janela, fala conosco e inclina a cabeça e não sai dali, 
como se nos esperasse desde sempre, e que continua a falar mesmo quando lhe 
damos as costas e saímos furtivamente, e que continuará a falar quer estejamos 
ali ou não, que sempre falará com alguém – uma mulher assim é um prodígio, 
um fenômeno, talvez mais importante do que tudo o mais que se pode ver nesta 
cidade. (CANETTI, 2006, p.40-41) 

 

Se uma tradição pode ser compreendida como uma visão de mundo estabilizada, 

portanto uma continuidade, o comportamento da mulher promovia uma ruptura desses 

elementos pertencentes ao grupo social ao qual pertencia. Devido à singularidade dessa 
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ocorrência, o interesse foi despertado. Tomado por afetos, o narrador é convocado para 

a cena, aproximando-se, desobedecendo às normas locais apesar dos riscos que corria, 

ou, como diria Landowski, estaria em situação de “risco puro”. Por fim, ele descobre 

que a mulher era louca. Tudo fora criado por sua imaginação. Segundo Landowski, o 

imprevisível e o absurdo são da ordem do regime do acidente, quando há o “risco puro” 

(LANDOWSKI, 2014A, p.71). 

 

A visão de mulher marroquina sem véu que o narrador de As Vozes de 

Marrakech presencia é um acontecimento inimaginável. Essa experiência vivida por ele 

é um exemplo de uma situação do regime do acidente. Trata-se de uma ocorrência que 

não pode ser antecipada, premeditada ou induzida. Quando o evento ocorre, seus efeitos 

o influenciam inevitavelmente. 

 

O acaso, que pode trazer resultados bons ou ruins, beira o absurdo, sendo 

improvável prevê-lo, embora se saiba de sua possibilidade. Pode ser compreendido 

como uma descontinuidade impensável, de compreensão impraticável, que coloca o 

sujeito perante o sem sentido. Ele é capaz de influenciar o sujeito, mas nunca de ser 

influenciado. Sem comunicar, ele simplesmente emerge nos percursos.  

 

A presença de uma mulher sem véu que deseja falar com um homem em 

Marrakech, sem ter medo da população, rompendo com os costumes, é o início de uma 

interação no regime do acidente, devido ao fato de ser inesperada. O narrador considera 

tal mulher “um prodígio, um fenômeno, talvez mais importante do que tudo o mais que 

se pode ver nesta cidade”. Sendo assim, a influência do acidente sobre ele força-o a se 

aproximar. “Quis chegar mais perto, para ver o portão da casa de onde vinha a voz” 

(CANETTI, 2006, p.39). Ele é impelido até a mulher. Essa força que o empurra é a 

influência do regime do acidente. Já que nada pode de fato impedir o acidente, 

Landowski nomeou seu papel como catastrófico, uma vez que ele irrompe 

inesperadamente e interfere de forma não evitável.  

 

De modo geral, nessas análises, quando há a presença de um narrador que 

somente descreve o que vê, notam-se situações orientadas pelos regimes da 

programação, da manipulação e do ajustamento. Mas quando há o aparecimento de um 

narrador que dá voz ao enunciador, que relata sua experiência, em interação plena com a 



 

55 
 

situação, a cena é orientada pelo regime do acaso. Isso demonstra a influência 

irremediável da atuação do acidente. Esse regime será retomado no capítulo 4. 

 

O ir e vir nas interações  

 

A respeito dos quatro regimes, pode-se chegar às seguintes constatações: 

 

a) Na programação, há a ação unilateral de um sujeito sobre um objeto dotado 

de comportamento previsível, estável e regular. Esse objeto, contudo, 

somente pode sofrer a ação e responder a ela, não podendo nunca intervir 

sobre o sujeito, tal como nas interações demonstradas entre os compradores e 

os artigos à venda (pães e galinhas) e entre o comerciante e suas 

mercadorias; 

b) Na manipulação, há a atuação unilateral de um sujeito sobre outro, cabendo a 

este interpretar e aceitar ou não as propostas fiduciárias, tal como no 

momento inicial de uma negociação em um suq, quando a interação visa a 

fazer o outro ceder ao preço ofertado; 

c) No ajustamento, há a influência recíproca entre os sujeitos, que buscam se 

harmonizar em um fazer conjunto, tal como pressuposto no desenrolar de 

uma negociação em um suq, quando as manipulações não são eficientes o 

suficiente, cabendo ao mercador e ao comprador negociar um meio termo, 

que satisfaça ambas as partes; 

d) No acidente, há a intervenção unilateral, inevitável e inesperada de algo ou 

alguém não definível sobre o sujeito, tal como visto na impensada aparição 

de uma mulher sem véu na cidade de Marrakech, cujo aparecimento toma 

por completo o sujeito, deslocando-o de um perfil de narrador imparcial para 

o de actante sincretizado nos papéis de enunciador/narrador/observador. 
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Para melhor entendimento, propomos, a partir do exposto, a representação 

gráfica abaixo11: 

 

Regime Representação 

Programação  

Sujeito  Objeto 

Manipulação  

Sujeito  Sujeito 

Ajustamento  

Sujeito  Sujeito 

Acidente  

Acaso 

 

 Sujeito 

 

Tabela 01: Regimes e representações 

 

Deste modo, dentro do modelo proposto, os sujeitos em suas interações podem 

ser visualizados ocupando a área de um regime de acordo com o modo de apreensão do 

sentido na relação que tem, naquele momento do recorte, tanto com o mundo material, 

quanto com outros sujeitos. Essa posição em tela é específica para a interação 

estabelecida naquele ponto, porque, de acordo com a ocasião, ocorre a transição entre 

regimes, tal como exemplificado na análise da cena do mercado, que começa com uma 

manipulação e termina, supostamente, com um ajustamento. Esse modelo permite 

esquematizar a leitura do percurso interacional de um sujeito, determinando de que zona 

veio, onde está (o que determina a interação daquele momento e os sentidos 

provenientes desta) e para onde, possivelmente, se desloque. Na programação, um 

sujeito influencia o mundo material (objeto) de forma unilateral [ S � O ]. Já na 

manipulação, essa intervenção, embora ainda unilateral, é realizada por um sujeito sobre 

outro [ S � S ]. O ajustamento ocorre quando, durante a interação, ambos os sujeitos 

têm poder de um influenciar o outro [ S � S ]. No regime do acidente, a interposição 

                                                 
11 Representação gráfica livre elaborada pelo autor desta tese.  
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viria de uma instância superior em termos de força e atuaria de forma unilateral de 

modo que sua ação impactaria o sujeito [ A � S ].  

 

Se fôssemos esquematizar uma reta que representasse a graduação dos riscos 

interacionais, começando no menor risco e prosseguindo até o “risco puro”, da esquerda 

para a direita, teríamos: 

 

Programação � Manipulação � Ajustamento �Acidente 

 

Quanto mais perto da programação uma interação se configurar, menor é o risco 

envolvido e, consequentemente, maior a insignificância do sentido, ou seja, mais átono 

ele é, sem força para se fazer relevante, podendo chegar ao ponto da irrelevância, como 

é o caso de situações regidas pelo automatismo nas quais o sujeito nem mais pensa de 

maneira atenta sobre o que está fazendo, tal como respirar e andar. Em uma relação 

inversa, quanto mais próximo do acidente, de maior risco é a interação e, de modo 

consequente, maior é a magnitude do sentido, em outras palavras, mais tônico ele é, 

sendo, portanto, de maior saliência e mais fácil percepção. 

 

Retomemos o exemplo da atividade de compra e da venda de pães. A interação, 

tal como analisada, pertence ao regime da programação. O que limita a interação já está 

na ordem da funcionalidade. Os propósitos de cada sujeito são nítidos. Todas as 

relações se estabelecem para esses fins já estabelecidos pela práxis. A regularidade é a 

regra. Contudo, suponhamos o aparecimento de um sujeito de outro país que não tenha 

conhecimento prévio do hábito cultural local. Para conseguir negociar, o vendedor de 

pães não poderá permanecer na zona da programação sob o risco disso não fazer sentido 

algum ao comprador. É muito provável que o processo interacional o leve a um 

ajustamento, pois ele deverá sentir o outro, o que solicita competência estésica, uma vez 

que é uma busca por compreender o sensível, entender as qualidades sensíveis em jogo. 

 

Para Landowski (2014): 

 

Substituindo as linhas retas do quadrado semiótico clássico por linhas curvas, e 
fazendo assim aparecer zonas de trânsito em lugar de posições fixas, pontuais 
por definição, do esquema habitual, essa forma de representação visa a pôr em 
evidência os processos antes do que o sistema que os sustenta. A sua leitura 



 

 

deveria por conseguinte ser feita à maneira de um 
desenrolará em dois tempos: primeiro, a
manipulação e,
provisório. Este último regime, que define um mundo em que prevalecem a 
ordem, a estabilidade e a continuidade, pode, com efeito, ser considerado, 
segundo outra perspectiva (aquela adotada, como já indicado, em 
Imperfeição), com
ponto de partida alternativo. Daí um segundo movimento, que conduzirá desta 
vez da programação ao ajustamento, e finalmente, para fechar o circuito, do 
ajustamento de novo ao regime do acaso e do a
2014A, p.81)

 

Landowski (2014), para dar conta dessa mobilidade dos regimes, propõe o 

seguinte esquema: 

Figura 1: modos de apreensão do sentido 

 

O ir e vir dos sujeitos em viagem

 

Segundo Landowsk

 

Num plano geral, as escolhas que podemos efetuar 
entre rejeição categórica a todo risco e aceitação sem reserva do puro azar]
medida em que as situações concretas permitam escolher)
entre diferent
sentido distintos. Esses dois níveis estão intimamente 
parte, é fácil constatar empiricamente que, quanto mais nos aplicamos a ganhar 
em termos de segurança no plano pragmátic
em geral, ao risco de perder no outro plano 
versa. Por outra parte, e sobretudo, por maior que seja a diversidade das formas 
de interação, é possível mostrar [...] que essa diversidade re

deveria por conseguinte ser feita à maneira de um percurso
desenrolará em dois tempos: primeiro, a partir da zona do acidente rumo à da 
manipulação e, dali, seguindo até o regime da programação, ponto de chegada 
provisório. Este último regime, que define um mundo em que prevalecem a 
ordem, a estabilidade e a continuidade, pode, com efeito, ser considerado, 
segundo outra perspectiva (aquela adotada, como já indicado, em 

), como dado “na origem”. Enxergado deste modo, ele constitui um 
ponto de partida alternativo. Daí um segundo movimento, que conduzirá desta 
vez da programação ao ajustamento, e finalmente, para fechar o circuito, do 
ajustamento de novo ao regime do acaso e do acidente. 

, p.81) 

, para dar conta dessa mobilidade dos regimes, propõe o 

de apreensão do sentido na interação (LANDOWSKI, 2014

O ir e vir dos sujeitos em viagem 

Landowski: 

Num plano geral, as escolhas que podemos efetuar a respeito
entre rejeição categórica a todo risco e aceitação sem reserva do puro azar]
medida em que as situações concretas permitam escolher) se reduzem a optar 
entre diferentes regimes de interação e, por isso mesmo, entre 

distintos. Esses dois níveis estão intimamente relacionados
parte, é fácil constatar empiricamente que, quanto mais nos aplicamos a ganhar 
em termos de segurança no plano pragmático da interação, mais nos expomos, 
em geral, ao risco de perder no outro plano – o da produção de sentido. E vice
versa. Por outra parte, e sobretudo, por maior que seja a diversidade das formas 
de interação, é possível mostrar [...] que essa diversidade remete a um número 
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percurso, o qual se 
partir da zona do acidente rumo à da 

amação, ponto de chegada 
provisório. Este último regime, que define um mundo em que prevalecem a 
ordem, a estabilidade e a continuidade, pode, com efeito, ser considerado, 
segundo outra perspectiva (aquela adotada, como já indicado, em Da 

o dado “na origem”. Enxergado deste modo, ele constitui um 
ponto de partida alternativo. Daí um segundo movimento, que conduzirá desta 
vez da programação ao ajustamento, e finalmente, para fechar o circuito, do 

 (LANDOWSKI, 

, para dar conta dessa mobilidade dos regimes, propõe o 

 

(LANDOWSKI, 2014B, p.15) 

a respeito [das posições 
entre rejeição categórica a todo risco e aceitação sem reserva do puro azar] (na 

se reduzem a optar 
e, por isso mesmo, entre regimes de 

relacionados. De uma 
parte, é fácil constatar empiricamente que, quanto mais nos aplicamos a ganhar 

o da interação, mais nos expomos, 
o da produção de sentido. E vice-

versa. Por outra parte, e sobretudo, por maior que seja a diversidade das formas 
mete a um número 
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muito limitado de princípios elementares relativos à maneira de construir as 
relações do sujeito com o mundo, com o outro e consigo mesmo, princípios que 
implicam concepções distintas do que significa ‘ter sentido’. (LANDOWSKI, 
2014B, p.19) 

 

 Postula-se, nesta tese, que viajar é uma espécie de busca do sentido. O tempo da 

rotina e o espaço do cotidiano são átonos em termos de significação. As pessoas 

enclausuradas no dia a dia são como corpos automatizados em certos movimentos, 

ciclicamente presos numa quase-ausência de sentido. A continuidade leva o sentido 

rumo à insignificância.  

 

Quando esses mesmos indivíduos partem em uma viagem, agora viajantes, eles 

se instalam como sujeitos em novos discursos e, necessariamente, devem interagir com 

outros, objetos e espaços, em situações nas quais haverá negociação de sentido. Com o 

aumento do risco na interação, há, simultaneamente, a promessa de geração de valores e 

da eclosão do sentido. 

 

Para que os sujeitos em situação de deslocamento possam compreender a 

dessemelhança do outro, é necessária a reafirmação de suas próprias identidades. Desse 

modo, os sujeitos em viagem devem voltar a se perceber através da tonificação ou 

ressemantização do sentido que ocorre pela comparação com aquilo que ele não é. 

Assim, um brasileiro que viaja por países da América do Sul poderá entender pelas 

diferenças da língua, das características corporais, do modo de se vestir, dos hábitos 

alimentares, da gestualidade, enfim, de forma geral, da cultura, o que é, de certo modo, 

o sentido da “brasilidade”, aquele conjunto de traços que o torna distinto dos outros 

habitantes daquele mesmo continente. Nesse processo, a afirmação identitária de ser 

brasileiro abrange e compreende várias outras negações: não ser argentino, não ser 

peruano, não ser boliviano, não ser uruguaio, não ser paraguaio, não ser chileno, não ser 

equatoriano, não ser colombiano, não ser venezuelano, não ser guianês, não ser francês 

(referente à Guiana Francesa) e não ser surinameso.  

 

Nesse sentido e da mesma forma, a busca pelo entendimento do novo espaço 

ocupado se dá pelo robustecimento do espaço de origem, pois a comparação entre o lá e 

o aqui se torna imprescindível. Em concordância e por analogia, o tempo que estava 

velado pela insignificância ressurge como um presente revigorado, compreendido não 
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mais como uma extensa sequência de números, mas como um notório ritmo pulsante de 

sucessões de esperas e acontecimentos.  

 

Já mostramos brevemente os modos de apreensão do sentido na interação 

proposta pela Sociossemiótica, dos quais nos utilizaremos para, articulando-o com a 

tipologia de passageiros e viajantes proposta por Landowski na obra Presenças do 

Outro – Ensaios de Sociossemiótica (2012), poder dimensionar adequadamente os 

perfis de sujeitos viajantes que se deslocam em busca de sentidos, sejam eles a direção 

estabelecida entre início e fim de um percurso, sejam, de modo mais aberto e complexo, 

os sentidos que movem o sujeito em sua errância pelo mundo. A referida tipologia será 

apresentada no capítulo seguinte. 
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Capítulo 2 – Tipologia de sujeitos em viagem 

 

No capítulo Estados dos lugares da obra Presenças do Outro (2012), Landowski 

propõe uma tipologia de passageiros e viajantes que será tratada nos próximos 

capítulos12. Logo no primeiro parágrafo, Landowski (2012) escreve: 

 
Semioticamente falando, só há espaço-tempo em função da competência 
específica de sujeitos que, para se reconhecerem, e antes de mais nada, para se 
construírem a si próprios enquanto tais, têm de construir também, entre outras 
coisas, a dimensão “temporal” de seu devir e o quadro “espacial” de sua 
presença para si e para o Outro. Por conseguinte, não há nada na matéria que 
possa ser considerado como pertinente à ordem do ‘dado’. (LANDOWSKI, 
2012, p. 67) 

 

Voltando nosso olhar para o trecho supracitado, para a Semiótica, tempo e 

espaço não são objetos concretos dados, mas sentido construído. Em adição, para a 

Sociossemiótica, essas categorias são investigadas de uma perspectiva sociocultural que 

leva em consideração a interação entre sujeitos, sendo esses os responsáveis por 

arquitetar os sentidos temporais e espaciais. Assim, são os sujeitos que organizam 

períodos e extensões. 

 

2.1 O espaço e a espacialização 

 

Os sujeitos podem ser considerados tanto como construtores quanto como 

consumidores de espaços. São construtores uma vez que investem valores e sentidos às 

significações do mundo natural. Essa intervenção estabelece possibilidades de interação 

entre sujeitos e objetos e entre sujeitos em dado espaço. Trata-se, contudo, de 

viabilidades limitadas que tendem a instalar os sujeitos em programas específicos que 

acabam por delimitar percursos espaciais. Isso significa dizer que, excetuando-se as 

relações com outros (que dizem respeito à manipulação e ao ajustamento) e não 

                                                 
12 É preciso definir, mesmo que brevemente, o que é discurso. Discurso pode ser compreendido como a 
enunciação em ato que revela, através de marcas textuais (materialidades discursivas), a presença humana 
na história. Um texto, portanto, pode ser entendido como uma esquematização de representações e 
experiências em uma unidade de sentido que conjuga um plano de expressão, concretude discursiva 
perceptível, e um plano de conteúdo, que remete ao inteligível e ao sensível. É através dos textos, por 
meio de observação e de exame, que tentamos apreender e compreender o fenômeno social da viagem. De 
modo que o discurso da viagem é a instância que investigamos por meio de um corpus selecionado que 
manifesta um discurso enunciado e, por meio deste, os atores do discurso e as coordenadas espaço-
temporais em que se movimentam, bem como os temas e figuras que revestem semanticamente tais 
categorias. 
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previsibilidades (que aludem ao acidente), todo o resto, dentro de um espaço, tende a ter 

um caráter operatório, funcional, ou seja, ser pertinente ao regime da programação.  

 

Os sujeitos são também consumidores do espaço já que são usuários deles, 

vivenciando-os em suas qualidades sensíveis: ver uma exibição de arte, cheirar 

perfumes em um mostruário de loja, apalpar frutas em uma feira, ouvir música em um 

concerto, degustar pratos em um restaurante, entre outros exemplos. De modo geral, 

eles refazem as programações espaciais propostas. Com isso, através de uma análise de 

comportamentos, interações e relações recorrentes e/ou propostos, é possível desenhar 

os perfis dos usuários típicos de um determinado espaço, uma vez que é possível definir 

o usual, o controlado, o negociado e o inusitado, referentes, respectivamente, aos 

regimes de programação, manipulação, ajustamento e acidente. 

 

É importante relembrar que a espacialização para a Semiótica é um dos 

formantes da discursivização, sendo os outros dois procedimentos a actorialização e a 

temporalização. De modo geral, é através da espacialização que ocorre a organização do 

espaço, a localização espacial, a constituição do aqui (espaço enunciativo) e do alhures 

(espaço enuncivo), sobre o qual se inscrevem os programas narrativos.  

 

De todo modo, o espaço (assim como o tempo) somente interessa para a 

Semiótica enquanto objeto semiótico, ou seja, como sentido construído. Não se trata 

assim de descrever os objetos componentes de uma extensão, mas de compreender as 

descontinuidades que sujeitos propõem para delimitar lugares a partir de relações que 

podem compreender posicionamentos inicial, intermediário e final, direções, aberturas e 

fechamentos, exterioridades e interioridades, entre outros referentes posicionais e 

direcionais.  

 

Tomemos, por exemplo, o vocábulo ‘continente’. Preliminarmente, pode-se 

pensar que o termo é usado para designar uma massa de terra cercada de água. Se 

pensássemos somente nessa definição, semiotizando o espaço, poderíamos definir que a 

continuidade da extensão terrestre é descontinuada pelo corpo aquoso. Assim, seria fácil 

a compreensão de como o mundo natural teria, de certo modo, imposto o conceito. 

Contudo, essa descrição está equivocada. Se pensarmos em ‘ilha’, a definição dada 

anteriormente poderia ser válida por se tratar também de extensão de terra cercada por 
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água. Para diferenciar um tipo de espaço de outro, foi convencionado que o continente 

seria uma vasta extensão de terra, enquanto a ilha, menor. Mas isso não resolve a 

questão da relativização do tamanho: o que é vasto para um pode não ser para outro, de 

modo que uma definição somente com base no mundo natural não seria suficiente a 

ponto de não deixar abertura para questionamentos.  

 

Para problematizar ainda mais essa questão, pensemos na Europa, que é 

considerada como um continente por mera convenção. As divisas europeias remontam à 

Antiguidade e foram criadas com base em interações entre povos, muitas não pacíficas, 

com características socioculturais próprias. De modo que sua demarcação não tem nada 

a ver com delimitações de oceanos e mares ou com o mundo “natural”, mas com a 

influência do contato e convívio de povos diversos no mesmo espaço em diferentes 

períodos da história. Assim, o espaço conhecido como “Europa” é sentido construído, 

assim como o que é ser europeu. 

 

O mesmo vale para as demarcações de países. As fronteiras simbolizam mais 

que a segmentação de territórios. Se, por um lado, elas indicam o solo de uma pátria, 

local físico por onde cidadãos podem transitar livremente e produzir, por exemplo, por 

outro lado, possui também a função social de dizer até onde as ações de um governo 

podem e devem ir. Esse sentido de espaço criado é tão forte que é impresso na 

identidade de um sujeito no momento de seu nascimento, fazendo com que ele adquira 

uma nacionalidade que poderá determinar e/ou influenciar, por toda sua vida, as formas 

de lidar com seu corpo e com sua sexualidade, a possibilidade e os modos de se 

alimentar, a escolha e/ou a imposição de suas crenças, como é visto e recebido por 

pessoas de outras nações, entre outros fatores que vão desde o fisiológico até o 

sociocultural. Essa é a força do espaço enquanto sentido construído e é nessa 

perspectiva que ele interessa à Semiótica e, consequentemente, a este estudo.  

 

Tomemos um exemplo como ilustração. Na obra Vislumbres da Índia – Um 

diálogo com a condição humana (1996) de Octavio Paz13, texto pertencente ao gênero 

                                                 
13 Octavio Paz foi um poeta, ensaísta, tradutor e diplomata mexicano, notabilizado, principalmente, por 
seu trabalho prático e teórico no campo da poesia moderna ou de vanguarda. Recebeu o Nobel de 
Literatura de 1990. 
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literatura de viagem, em dado momento, o narrador descreve sua experiência de viajar 

no navio Battory do Cairo até Port-Said: 

 

O Battory era um navio alemão dado à Polônia como indenização de guerra. A 
travessia foi agradável, ainda que a monotonia da paisagem, ao atravessar o mar 
Vermelho, às vezes nos tirasse o ânimo: à direita e à esquerda estendiam-se 
terras áridas e ligeiramente onduladas. O mar era acinzentado e quieto. Pensei: 
até a natureza pode aborrecer. (PAZ, 1996, p. 12) 

 

 Observando esse trecho é possível depreender um narrador entediado da 

continuidade do mesmo sentido. Tudo era igual, mais do mesmo, saturado. Não era 

possível recortar a continuidade física da paisagem que, insistentemente, reincidia. Não 

há saliências possíveis para descontinuar o espaço de modo a construir novos sentidos. 

Há uma espera que não se concretiza: a busca do contraste significante.  

 

 Na sequência, o mesmo narrador descreve um cenário completamente oposto: 

 

A chegada a Aden rompeu a monotonia, uma estrada pitoresca rodeada de altos 
penhascos brancos levava do porto propriamente dito à cidade. Percorri 
encantado os bazares ruidosos, atendidos por levantinos, indianos e chineses. 
Embrenhei-me pelas ruas e ruelas das imediações. Uma multidão heterogênea e 
colorida, mulheres veladas e de olhos profundos como a água de um poço, 
rostos anônimos de transeuntes parecidos com os que se encontram em todas as 
cidades, porém vestidos à maneira ocidental, mendigos, gente atarefada, grupos 
que riam e falavam em voz alta e, entre toda aquela multidão, árabes 
silenciosos, de semblante nobre e porte altaneiro. (PAZ, 1996, p. 12) 

   

Ao chegar à cidade, há uma descontinuidade do marasmo e da mesmice da 

paisagem vista durante a viagem de barco. Uma multiplicidade de diferenças pode ser 

percebida. O local descrito é heterogêneo, em oposição à paisagem do trecho anterior, 

tomado por outros sujeitos que interagem entre si e com os objetos ao seu redor. Essa 

interação produz movimentos que se traduzem em novos sentidos. Todo o narrado 

compõe o espaço. É através da percepção do narrador que podemos compreender o 

alvoroço e a ebulição da cidade egípcia de Aden.  

 

O mesmo ocorre quando o narrador de As Vozes de Marrakech relata que “os 

suqs são aromáticos, frescos e coloridos” (CANETTI, 2006, p. 19) com cheiros 

prazerosos, tal como já analisado anteriormente. É através da percepção e da vivência 

de um sujeito-narrador que conseguimos compreender e depreender os sentidos 
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resultantes daquela interação e entender o espaço no qual estava. Em suma, é a partir 

dos sujeitos que, semioticamente, se examina o espaço, pois é fundamentado neles que 

os sentidos são produzidos e compartilhados. 

 

2.2 O tempo e a temporalização14 

 

A Semiótica propõe o mesmo modo de olhar em relação ao tempo. Este não é 

filosoficamente questionado quanto à sua essência, mas examinado enquanto objeto 

semiótico, como sentido produzido. Para que encontremos o sentido do tempo, devemos 

buscar o rompimento de um fluxo, a ruptura de um ritmo, a junção que propõe um novo 

sentir, enfim, um evento que se constitua como acontecimento, que presentifique a 

atenção do sujeito naquele momento inaugurado por uma descontinuidade.  

 

Retomando o trecho da mulher sem véu de As Vozes de Marrakech, o narrador 

está passeando pela cidade, num deslocamento espacial constante que é interrompido ao 

ouvir o som da voz de uma mulher junto à janela. Como já explicado, uma mulher com 

o rosto não velado em Marrakech é tão impensado ao ponto de ser excepcional, uma 

ocorrência singular demais para não ser admirada. Esse acontecimento inaugura um 

novo sentido de tempo para o narrador. O acontecimento se sobrepõe ao ritmo de 

deslocamento espacial, interrompendo-o, paralisando o narrador naquele instante.  

 

Logo depois que encontrou a mulher, o narrador põe-se a procurar um modo de 

se aproximar da mulher sem véu. Enquanto isso, outras pessoas passavam pelo local. 

 

Eu teria ficado bem mais tempo ali, mas o lugar não era inteiramente 
desabitado. Mulheres de véu passaram por mim e não pararam para falar com 
sua companheira junto à grade. [...] Mas eu sentia que me lançavam olhares de 
censura. O que eu estava fazendo aqui? Por que estava parado ali? Por que 
olhava para cima? (CANNETI, 2006, p. 41) 

 

 

                                                 
14 Segundo Greimas e Courtés, “Qualquer discurso temporalizado comporta duas espécies de novos 
investimentos produtores desses dois efeitos de sentido que são a temporalidade e a aspectualidade. O 
efeito da temporalidade se liga à colocação de um conjunto de categorias temporais que, dependendo da 
instância da enunciação, projeta no enunciado uma organização temporal de ordem topológica, ao passo 
que o efeito da aspectualidade resulta dos investimentos das categorias aspectuais que convertem as 
funções (ou predicados) dos enunciados narrativos em processo [...]” 
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E ainda: 

 
Um grupo de escolares passou por mim. Brincavam e zombavam e agiam como 
se não ouvissem os sons que vinham de cima. Todos me observavam: eu era 
menos familiar que a mulher sem véu. Fiquei um pouco envergonhado de estar 
ali, olhando para cima. Mas sentia que, se fosse embora, decepcionaria o rosto 
rente à grade; suas palavras continuavam a fluir como uma corrente de trinados. 
Mas agora ressoavam os gritos agudos das crianças, que se afastavam devagar. 
[...] Avançavam feito caramujos e faziam da minha espera um suplício. 
(CANNETI, 2006, p. 41) 

 

É interessante notar como a percepção do tempo ganhou relevância para o 

narrador a partir do encontro com a mulher sem véu. Se antes o narrador podia “perder 

tempo”, a ponto de nem sequer considerá-lo durante a caminhada, agora ele queria ficar 

“bem mais tempo” (CANNETI, 2016, p. 41) naquele local. Óbvio que, objetivamente, o 

tempo não acelerou. O que mudou foi a percepção que o narrador tinha do tempo, o 

sentido que o tempo tinha para ele. Ele aguardava o momento de ficar sozinho para que 

pudesse continuar a buscar um modo de se aproximar da mulher sem que outros o 

observassem, uma vez que sabia que, pelos costumes locais, ele não poderia abordá-la. 

A presença dos outros era então um “suplício”, um incômodo que se prolongava. Ele 

esperava que todos passassem logo adiante, para um espaço além daquele, mas a 

sensação era de que “avançavam feito caramujos” (CANNETI, 2016, p. 41), lentamente. 

Contudo, essa morosidade era uma experiência subjetiva do desenrolar do episódio. 

Enquanto ele ficava à espera da ausência dos outros, simultaneamente, a voz da mulher 

continuava a ser ouvida, desdobrando-se em uma “corrente de trinados” (CANNETI, 

2016, p. 41), que fluía, que decorria no tempo. Enquanto a passagem dos outros era 

disfórica, a permanência da mulher junto à grade era eufórica. Embora as duas situações 

acontecessem concomitantemente, o modo de senti-las era diferente. De modo que a 

percepção temporal é uma construção de sentido que, de acordo com a situação, pode, 

se comparada com a marcação cronológica objetiva do tempo, parecer abreviada ou 

dilatada. Assim a dor de um minuto pode parecer anos, enquanto a alegria de um 

mesmo minuto pode ser sentida como um instante. 

 

Tal como já dito, a temporalização é também um procedimento de 

discursivização. Ela permite a segmentação, a estruturação e, de certo modo, a 

organização dos fluxos e processos. De modo geral, é como se fosse uma tentativa de 

ordenar um encadeamento de ocorrências, podendo ser para relacionar causa e efeito, 
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apontar o antes e depois, a velocidade, a duração, entre outras possibilidades. Por 

exemplo, quando as ciências sociais estruturam o tempo da humanidade em Pré-história, 

Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, elas procuram 

arrumar as ocorrências da sociedade humana numa lógica de /anterioridade/ vs. 

/posteridade/, na qual as ocorrências de um período sucedem as de outro. 

 

Cabe aqui explicar que, quando se diz que a temporalização busca conectar 

eventos é porque nem sempre é possível relacionar um acontecimento a uma motivação, 

tal como, por exemplo, situações que são regidas pelo regime do acidente. Nesse tipo de 

situação, o próprio acontecimento torna-se um marco divisório de interrupção de tempo. 

Por exemplo, no cristianismo, há a crença de um só Deus que seria o criador de toda a 

existência. Para os cristãos, há uma só vida, uma única chance de salvar sua alma. No 

fim de sua jornada terrena, eles acreditam que serão julgados por suas ações. 

Semioticamente, o deus cristão seria um destinador que propõe um programa narrativo 

direcionado pelos valores cristãos. O diabo seria o antissujeito que, através de 

manipulações que envolvem, prioritariamente, estratégias de tentação e sedução, tenta 

fazer com que o sujeito cristão deixe de seguir o programa proposto, abandonando os 

valores aventados na Bíblia, o livro sagrado cristão. No fim da vida, o referido Deus 

retornaria como destinador-julgador e avaliaria se o sujeito cristão cumpriu o acordo, 

seguiu suas leis. Caso tenha seguido, ele é abençoado, sancionado positivamente com a 

vida eterna no paraíso. Caso contrário, recebendo a sanção negativa, é condenado à 

danação no inferno. Mas para que a vontade desse Deus fosse conhecida, de acordo com 

os ensinamentos cristãos, ele se fez homem. O presumido nascimento de Jesus de 

Nazaré, o Cristo, divide a contagem do tempo da sociedade humana nos países cristãos, 

numa relação de /anterioridade/ vs. /posteridade/ (antes de Cristo e depois do Cristo). 

Veja que se trata de um sentido construído. Não se pode precisar se realmente o profeta 

cristão nasceu ou não, se é real ou mito, mas nada disso importa. O valor está na 

ideação, no compartilhamento e na aceitação do sentido de tempo criado: novos tempos, 

nova era, a era de Cristo, entre outras formulações utilizadas pelos cristãos. 

 

Paz (1996), novamente em Vislumbres da Índia – Um diálogo com a condição 

humana, faz considerações interessantes sobre a República da Índia que podem auxiliar 

como contraposição do exemplo dado anteriormente. Conforme relatado pelo autor, 

nesse país, “a ciência goza de prestígio religioso; é natural que se creia na religião como 
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uma ciência” (PAZ, 1996, p.122). A Índia é influenciada predominantemente pelo 

hinduísmo e pelo budismo, religiões que acreditam na reencarnação, que uma alma vive 

várias vidas em diferentes corpos. Se no cristianismo a busca é a redenção, para a 

tradição indiana, a procura é da libertação da roda de renascimentos. Percebe-se que a 

organização temporal do fluxo de vida para um cristão tem uma forma retilínea: 

nascimento, vida, morte e julgamento (e as sanções pertinentes). Da perspectiva indiana, 

o fluxo se dá de forma circular até o rompimento: nascimento, vida, morte, 

renascimento, vida, morte... até o moksha, a quebra do ciclo de reencarnações. 

 

Segundo Paz (1996), “cada civilização é uma visão do tempo. Instituições, obras 

de arte, técnicas, filosofias, tudo o que fazemos ou sonhamos é uma trama de tempo. 

Ideia e sentimento de transcorrer, o tempo não é mera sucessão; para os povos é um 

processo que possui uma direção ou aponta para um fim. O tempo tem um sentido.” 

(PAZ, 1996, p. 163).  O autor observa que o tempo para o cristão é fruto do pecado 

original que lançou homem e mulher à Terra, momento em que começou o decorrer da 

história da sociedade humana. Já para o hindu, ele percebe que o tempo é uma ilusão, 

uma mentira contada, uma aparência que engana, pois as pessoas renascem e, embora 

em corpos diferentes, dão continuidade à sua existência.  

 

Paz (1996) nos convida a pensar na modernidade enquanto um sentido de tempo 

fundado no cristianismo, como uma sucessão linear que indica o futuro como progresso. 

O tempo futuro, nesse sentido, vem após o tempo presente para findá-lo e inaugurar um 

novo agora (que será posteriormente substituído e assim por diante). Voltando ao 

exemplo dado na Introdução deste estudo, a sociedade do consumo vive numa 

concepção similar do sentido do tempo, no qual os produtos novos tornam as versões 

anteriores obsoletas, manipulando os sujeitos a adquirirem artigos semelhantes novos, 

mesmo que não precisem deles, pois necessitam se atualizar enquanto consumidores, ou 

seja, se inserir no sentido de tempo que foi fundado pelo lançamento desses itens. 

 

Retornando à obra de Paz (1996), tal como ele estipulou, a religião hindu 

permeia a ciência indiana. Segundo o autor: 

 

A religião hindu é um conglomerado de crenças e ritos; ainda que careça de 
missionários, são imensos seus poderes de assimilação. Não conhece a 
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conversão no sentido cristão e muçulmano, mas pratica com êxito a absorção. 
Como uma imensa jiboia metafísica, a religião hindu digere lenta e 
implacavelmente culturas, deuses, línguas e crenças estranhas (PAZ, 1996, p. 
57) 

 

Pensemos aqui no sentido do tempo para o hinduísmo: ele não é retilíneo, é 

cíclico, logo circular. Para ele, o novo não vem suceder o antigo como acontece no 

cristianismo e na maioria dos países ocidentais da atualidade. Assim, não há uma prática 

de substituição, mas um exercício de integração do novo. Por isso, é comum na Índia 

observar o novíssimo artigo moderno em um mesmo espaço que o tradicional item 

milenar, tal como: carros computadorizados circulando ao lado de tuk tuks, a arte 

moderna ao lado da rupestre, e assim por diante. O tempo, para eles, é ilusório. Não há 

troca a ser feita, somente assimilação. Por todo o exposto é que a Semiótica não se 

preocupa com a natureza do tempo. Ela investiga o seu sentido, sua concepção como 

objeto semiótico, realidade significante, e a apreensão que os sujeitos dele possuem. 

 

2.3 O ator e a actorialização 

 

De acordo com Landowski (2012), o sujeito se utiliza de procedimentos de 

temporalização e de espacialização para relativizar sua própria presença em relação à de 

outros, de modo a criar distinções posicionais no discurso, “como efeito de sentido 

induzido pela distância que percebo entre meu aqui-agora e todo o resto – lugares 

distintos, tempos distintos –, ou, ainda, como resultante da relação que me liga, eu 

sujeito, a um mundo objeto cujas formas discretas, à medida que as recorto, me revelam 

a mim mesmo” (LANDOWSKI, 2012, p. 68):  

 

Semioticamente falando, é coisa já entendida, não há espaço-tempo como 
referente puro ou como objeto de estudo dado a priori. Só há sujeitos que, 
através das modalidades variáveis da apreensão do seu “aqui-agora”, constroem 
as condições de sua relação consigo mesmos, como “eu”. Desse ponto de vista, 
toda construção identitária, toda “procura de si” passa por um processo de 
localização do mundo – do mundo como alteridade e como presença (mais ou 
menos “presente) em relação a si. (LANDOWSKI, 2012, p. 71)  

 

 A actorialização é um dos procedimentos de discursivização, através do qual os 

atores do discurso são instituídos em um texto. Segundo Greimas e Courtés (2008), 

“[...] o ator é uma unidade lexical, de tipo nominal, que, inscrita no discurso, pode 

receber, no momento de sua manifestação, investimentos de sintaxe narrativa de 
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superfície e de semântica discursiva”. Pode-se, assim, entendê-lo como um lexema que 

remete a uma presença, a construção de um “eu”, que reúne investimentos sintáticos 

(pelo menos, um papel actancial) e semânticos (minimamente, um papel temático).  

 

Para Landowski (2012):  

 

[...] Toda exploração do mundo, toda “viagem”, enquanto experiência da 
relação com um aqui-agora sem cessar redefinível, equivale a um processo de 
construção do eu. De acordo com essa óptica, explorar a diversidade das 
modalidades do estar-ali “de passagem”, isto é, dos regimes ou dos estilos 
suscetíveis de modular a experiência da viagem enquanto fragmento de vida, 
deveria nos colocar no caminho de uma semiótica da presença, entendendo-se 
com isso a problemática geral das relações do sujeito consigo mesmo mediante 
as modulações do sentido que ele confere a seu espaço-tempo.   
(LANDOWSKI, 2012, p. 71) 

 

A organização espaço-temporal discursiva é realizada através da perspectiva de 

um “eu”, um ator do discurso, construído enquanto sentido. A existência dessa presença 

é que permite modular o espaço e o tempo. O ator que nos interessa aqui não é o 

individual, que alude a um sujeito específico, um eu singular por assim dizer, mas o ator 

coletivo, aquele que representa muitos outros similares em situações de viagem, 

ajudando-nos a desenhar um perfil de sujeito em deslocamento de viagem.  

 

Conforme Landowski (2012): 

 

[...] Também ele condenado, aparentemente a poder construir-se pela diferença, 
o sujeito tem necessidade de um ele – dos “outros” (eles) – para chegar à 
existência semiótica, e isso por duas razões. Com efeito, o que forma à minha 
própria identidade não é só a maneira pela qual, reflexivamente, eu me defino 
(ou tento me definir) em relação à imagem que outrem me envia de mim 
mesmo; é também a maneira pela qual, transitivamente, objetivo a alteridade do 
outro atribuindo um conteúdo específico à diferença que me separa dele. Assim, 
quer a encaremos no plano de vivência individual ou – como será o caso aqui – 
da consciência coletiva, a emergência do sentimento de identidade parece passar 
necessariamente pela intermediação de uma alteridade a ser construída. 
(LANDOWSKI, 2012, p. 4)  

 

O sentido do conceito ‘identidade’ se opõe ao de ‘alteridade’. Identidade parece, 

assim, apontar a presença de um sujeito que se afirma na confrontação e na interação 

com outros semelhantes e, principalmente, com dessemelhantes, pois é através das 

diferenças que seus traços identitários distintivos tornam-se perceptíveis e significantes. 
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Segundo Hall, a identidade é o que “costura [...] o sujeito à estrutura [social]” (HALL, 

2015, p. 11). Através de um processo de identificação, o sujeito pode reconhecer-se 

como pertencente a um grupo social, a um espaço ou tempo. Com a globalização, tal 

processo tornou-se instável, uma vez que o sujeito da atualidade tem acesso a 

praticamente todo o mundo, fazendo com que possa se reconhecer como membro de 

inúmeros grupos simultaneamente, alguns com características contraditórias, o que faz 

com que sua própria constituição identitária seja múltipla, fragmentada e não unificada.   

 

De acordo com Landowski (2012): 

 

[...] um sujeito não pode, no fundo, apreender-se a si mesmo enquanto “Eu”, ou 
“Nós”, a não ser negativamente, por oposição a um “outro”, que ele tem que 
construir como figura antitética a fim de poder colocar-se a si mesmo como seu 
contrário: “O que eu sou é o que você não é”. E, claro, nesse caso o sujeito que 
diz Eu, ou que diz Nós, é um sujeito que “sabe” o que, pelo menos, crê saber o 
que vem a ser o Outro. (LANDOWSKI, 2012, p. 25) 

 

Reconhecer a identidade de um sujeito pode ser visto assim como uma busca por 

reconhecer características específicas, mais ou menos estáveis, que permitam entendê-lo 

como pertencente a um grupo social composto por sujeitos de perfil semelhante, ou a 

um espaço com habitantes de perfil identitário similar ou ainda a um tempo com 

sujeitos com delineamentos parecidos. Esse eu pode ser compreendido como 

representante de um nós de determinados espaço e tempo. Esse movimento associativo, 

obviamente, só pode ser feito mediante a presença de um ou mais coletivos com 

peculiaridades distintas. Se por um lado, temos a construção de um eu, pelo outro, de 

modo a compreendê-lo, é necessário contrastá-lo com sujeitos de perfil dessemelhante, 

que podem ser então entendidos como integrantes de outra coletividade, sendo o outro 

ou os outros. Alteridade é assim um complemento necessário da identidade. Em suma, 

identificar é reconhecer tanto semelhanças quanto diferenças.  

 

Esse direcionamento nos permitirá traçar os perfis de sujeitos em viagem, 

porque se pode entender que viajar é, entre outras possíveis definições, deslocar-se para 

um espaço alhures e coexistir com outros sujeitos de identidades diferentes, e ter de 

lidar, de certo modo, com seus estilos de vida e modos de viver; aquilo que é típico e 

recorrente em seu ser, fazer, pensar e sentir, a organização espaço-temporal deles e os 

sentidos provenientes disso, suas tradições e ainda os valores disseminados naquele 
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universo. A tradição, como definido por Hall, “é um meio de lidar com o tempo e o 

espaço, inserindo qualquer atividade ou experiência particular na continuidade do 

passado, presente e futuro, os quais, por sua vez, são estruturados por práticas sociais 

recorrentes” (HALL, 2015, p. 12-13). Torna-se um trabalho cada vez mais difícil o de 

delimitar perfis num momento no qual a regra é a descontinuidade proposta pelas 

tecnologias da informação que apresentam constantemente outras visões do mundo e 

modos de vida. Por esse motivo é que o sistema de análise com base nos regimes de 

interação propostos por Landowski é de grande valia, pois ele não somente admite 

como prevê a dinamicidade das relações interacionais e as possíveis mudanças de um 

para outro tipo. As classificações tipológicas têm sempre um caráter didático de 

organização e previsibilidade, que a prática pode contrariar, de modo a desequilibrar 

estabilidades e certezas, obrigando a teoria a se reformular. 

 

Caminhando um pouco além, pode-se conceber o sujeito em viagem como 

aquele que adentra um espaço. Assim, viajar é, de certa maneira, penetrar um lócus 

estruturado de acordo com uma perspectiva que não a sua. É ter de lidar com os valores 

do outro, podendo estar fechado à apropriação deles, o que fará com que o outro seja 

recortado como estrangeiro, exótico, extravagante, esquisito, bizarro, de todo o modo, 

diferente, próximo apenas enquanto corpo, ou podendo estar aberto à assimilação de tais 

valores, fazendo com que o próprio viajante se reconstitua enquanto sujeito. No caso da 

transformação, há um leque de gradações possíveis de mudança, que pode ocorrer de 

forma parcial, no caso de uma aceitação limitada, ou integralmente, quando do 

acolhimento de um valor completamente oposto ao que se tinha antes. Ela pode ser 

ainda temporária, como, quando, por exemplo, se aceita um costume naquele espaço de 

modo a experimentá-lo ou não causar confronto, ou permanente, quando se torna um 

valor a ser reconhecido e buscado na origem. Vale reafirmar que tudo isso é ainda assim 

construção de sentido. É válido dizer ainda que é no campo das práticas sociais e 

semióticas, enquanto atores sociais, que os sujeitos, ao interagirem uns com os outros, 

podem ser definidos, pois é somente assim, em situação, que podem ser percebidos os 

papéis e as posições diferentes que cada um desempenha. 
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Segundo Landowski (2012): 

 

[...] Mesmo que todo mundo seja em princípio “sujeito” do mesmo modo, cada 
um se apresenta na realidade, tanto para outrem como para si mesmo, como 
pertencente a “sua” categoria sócio-profissional, a “seu” meio étnico ou 
cultural, a “seu” grupo linguístico, ou confessional – e, é claro, além do mais, a 
sua faixa etária, a sua geração, a seu sexo, e assim por diante -, de modo que, 
em definitivo, na medida em que esses diferentes critérios de referência tendem 
a superpor-se uns aos outros e, na maioria das vezes, a reforçar mutuamente 
seus efeitos, alguns membros da comunidade chegam muito naturalmente a 
passar por “um pouco mais” sujeito que outros – como se, ao acumularem 
marcas sociais convencionalmente consideradas mais positivas, eles 
encarnassem por si sós o tipo mais acabado do grupo considerado, ao passo que 
os outros não passariam de imagens falhas, ou mesmo em negativo, desse 
grupo. (LANDOWSKI, 2012, p. 32) 

 

Pensemos no que é ser brasileiro. Inicialmente, todo aquele que nasce no Brasil é 

um brasileiro e possui garantias iguais aos outros, tal como previsto na Constituição 

federal brasileira. Em termos legais, todos são sujeitos semelhantes. Contudo, se 

fôssemos pensar numa imagem que representasse um brasileiro poderia haver grande 

discrepância na sua concepção. No período da “descoberta” do Brasil por Portugal, por 

exemplo, os nativos do território eram indígenas. Com certeza, havia grande diferença 

na forma como a comunidade indígena se pensava e como os colonizadores portugueses 

os entendiam. Da mesma maneira, o modo como os portugueses se compreendiam e 

como eles foram percebidos pelos habitantes locais foi divergente. Para os indígenas 

que já eram habitantes locais, os portugueses eram invasores. Para a coroa portuguesa, 

eles deveriam “colonizá-los”. Os portugueses tentaram escravizar os indígenas e eles 

resistiram. Da perspectiva dos colonizadores, os nativos eram preguiçosos por não se 

adaptarem, já estes se consideravam guerreiros corajosos por não aceitarem a 

escravidão. Nesse exemplo bastante simplificador, pode-se perceber como é possível, 

através de interações e perspectivas, marcar diferenças, reconhecer o outro e, ao mesmo 

tempo, construir a sua própria identidade. De modo que a imagem de um sujeito, seja 

individual ou coletiva, está longe de ser uma verdade por si só, mas se trata de uma 

construção de sentido que se forma pelo contraste de outra dessemelhante, ou seja, uma 

“figura construída” (LANDOWSKI, 2012, p. 34). 

 

Indo um pouco mais além nessa exemplificação, se fôssemos representar a 

imagem de um brasileiro daquele contexto histórico, certamente pensaríamos em 

homens e mulheres nus com arcos e flechas, imagem essa que foi transformada em um 



 

74 
 

estereótipo que ainda é repassado nas escolas primárias do Brasil no dia 19 de abril, o 

“dia do índio”, momento em que os professores vestem seus alunos de forma 

supostamente semelhante à dos indígenas de séculos atrás, em um contexto espaço-

temporal totalmente diverso. Contudo, essa imagem estereotipada não seria utilizada na 

atualidade pela maioria dos brasileiros para se representarem. Dificilmente, contudo, um 

brasileiro utilizaria a imagem da brasilidade retratada num episódio de Os Simpsons, um 

desenho animado norte-americano, no qual a cidade do Rio de Janeiro, a segunda maior 

metrópole do Brasil, foi representada como uma grande favela povoada por macacos e 

jiboias, onde os locais jogavam futebol e dançavam a conga (que, na verdade, é um 

estilo musical cubano não comum no Brasil), e ainda roubavam e sequestravam turistas. 

 

Isso vale para reforçar que a identidade de um sujeito sempre é uma construção 

de sentido que varia de acordo com aquele que for pensá-la. A imagem que se tem não 

tem nada a ver como uma essência em si, mas com a apreensão e a representação desse 

sujeito. De todo modo, o uso recorrente de um mesmo recorte pode acabar 

naturalizando essa representação do outro, representação essa que pode ser tanto 

eufórica como disfórica: “todo brasileiro é ladrão”, “toda brasileira é vagabunda”, “todo 

sírio é terrorista”, “toda alemã é frígida”, dentre outros estereótipos e preconceitos 

reverberados e disseminados amplamente. Landowski (2012) diz que “é impossível 

escapar a esses rótulos; e, no entanto, eles só correspondem a uma maneira possível – a 

mais amplamente difundida, talvez, e, contudo toda contingente – de construir o 

simulacro do outro” (LANDOWSKI, 2012, p. 33). Assim, a viagem, de certo modo, 

pode ser um momento de constatação ou negação de uma imagem do outro previamente 

recebida.  

 

Conforme Landowski (2012): 

 

Para explorar essas figuras do Si e do Não-si e dar contas das estratégias das 
quais elas são, de uma parte ou de outra, num tal jogo de espelhos (ou, mais 
tecnicamente, de pressuposições recíprocas), ao mesmo tempo, a condição e o 
resultado, não deixa de ser necessário, heuristicamente, adotar um ponto de 
vista, aquele do “Um” para começar, e depois aquele do “Outro”, ou o inverso, 
sabendo aliás que, chegado o momento, teremos que pô-los diretamente frente a 
frente, a fim de observar as compatibilidades e as incompatibilidades que regem 
suas relações. (LANDOWSKI, 2012, p.34) 
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Landowski (2012), nesse trecho, seleciona a metáfora do espelho de forma a 

demonstrar que o outro reflete, de certo modo, aquilo que somos, revelando o que 

parecemos ser. Contudo, esse outro que observamos nesse espelho nada mais é que uma 

imagem, uma figura construída por nós mesmos. É interessante ainda observar, tal como 

dito, que o jogo das relações tem duplo sentido: um tem a imagem do outro, assim como 

o outro tem a imagem do um. Por exemplo, se por um lado, o narrador de As Vozes de 

Marrakech tem uma imagem dos habitantes locais, das mulheres que passam e lançam 

olhares de censura, do grupo de escolares que brincam e zombam, dos mendigos que 

gritam, dos vendedores de pães e galinhas, e assim por diante, estes, em contrapartida, 

também têm uma imagem do narrador. Assim, num jogo interacional, há sempre, 

minimamente, dois pontos de vista diferentes.  

 

Uma viagem pode ser entendida como uma oportunidade de conhecermos a nós 

mesmos, mediante o reflexo que percebemos no outro. A diferença que esse outro nos 

revela é o que, normalmente, ganha ênfase ao olhar. Por exemplo, para um brasileiro 

compreender-se como tal, seria necessário ele perceber características díspares de 

pessoas de outras nacionalidades, para que, ao desenhar o perfil do que é ser americano, 

mexicano, canadense, francês, entre outros, ele possa contrapor peculiaridades na forma 

de ausências e presenças de valores, significações e práticas em um ou outro lado do 

espelho: o que é falta de um lado é presença no outro.   

 

Como estamos aqui tentando traçar o perfil de sujeitos em viagem, adotaremos o 

ponto de vista daquele que se afasta do local que lhe é familiar, por uma questão de 

adoção de perspectiva. Assim, tentaremos descrever traços que constituam 

características de cada tipo de sujeito em viagem encontrado, levando em consideração 

tanto suas peculiaridades quanto suas práticas. 

 

De modo a construir um modelo que representasse os princípios de uma 

dinâmica identitária, Landowski (2012) concebe a imagem do “homem do mundo” 

(LANDOWSKI, 2012, p. 37), uma figura que representa um sujeito capaz de seguir 

todas as normas e práticas do grupo a que ele pertence. A figura do homem do mundo, o 

qual chama também de “Sr. Todo Mundo”, concretiza a pessoa ideal de um grupo 

social, o que pode ser compreendido como uma idealização de um posicionamento 

perfeito, como se alguém se encaixasse de modo correto num molde socialmente 
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construído que indicasse impecabilidade na representação. Obviamente, esse sujeito da 

justa medida seria impossível de ser encontrado, pois uma identidade é sempre fluida. 

Trata-se apenas de um ponto de partida que o autor adota para que se possa, a partir 

dele, desenhar outros tipos de sujeito, concepções orientadas por essa referência central, 

que apontam a aproximação ou o afastamento da posição do homem do mundo, 

levando-se em consideração suas tendências e orientações adotadas em dadas situações. 

Na esfera social, alguns sujeitos se esforçariam para ser como o Sr. Todo Mundo, 

buscando coincidir com a imagem da “figura exemplar” (LANDOWSKI, 2012, p.38), 

enquanto outros se empenhariam por ultrapassar essa imagem, superando o esperado. 

Dentro dessa perspectiva, esse modelo indica um espaço social composto por camadas 

com valores diferenciados e diferentes possibilidades posicionais dentro de um sistema 

social fluido que permite transição de um ponto a outro. 

 

Isso tudo se traduz em dizer que são necessários estratagemas nas formas de 

interagir, tanto com os sujeitos propriamente ditos (indivíduos), como com as figuras 

representativas dos grupos sociais (identidade coletiva), o que nos permite dizer que 

viajar é não somente entrar em contato com outros, suas práticas e seus valores, mas 

também se refere a uma questão de escolha de como se relacionar com esses sujeitos. 

Quando se fala de estratégias, no plural, é justamente porque, em uma viagem, não 

lidamos somente com nativos que se comportam exatamente como o modelo padrão, o 

homem do mundo, assim, por exemplo, há sujeitos buscando pertencer ao grupo da 

referência (logo fora dele), e outros que procuram se excluir do referido grupo (e, assim, 

não querendo ser reconhecidos como membros da comunidade). Uma estratégia com 

base somente na figura central pode levar a uma falha de interação. Além disso, é 

necessário ainda, sendo um sujeito em viagem, vindo de fora, se posicionar em relação 

às identidades nativas do local visitado.  

 

A eleição dos modos de interação por si só já pode indicar predileções, 

inclinações e repúdios, que aproximam ou afastam da imagem do posicionamento da 

figura central idealizada, não só definindo os outros (os habitantes locais), como 

também a si mesmo (o viajante). Uma pessoa que viaja, ou seja, que se desloca e se 

posiciona dentro do lugar de membros de outro grupo social que não o seu, tem que, 

necessariamente, adotar estratégias de interação, de modo geral, de contato que poderão 

acarretar ganhos e perdas de significação, ora através da aceitação do novo, ora através 
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da reafirmação dos valores já carregados previamente, de modo que uma viagem pode 

então ser entendida como um momento de negociação de sentidos, de intercâmbio de 

valores, de reconhecimento do outro e de si mesmo. Mediante tantas possibilidades, 

selecionou-se um corpus que pudesse dar conta de exemplos diferentes de interação. 

Através de textos que tematizam a viagem tentamos examinar estilos de viajar. 

 

2.3.1 Reconhecimento e descoberta: a tipologia de passageiros e viajantes de 

Landowski 

 

Conforme Landowski (2012): 

 

Como o tempo, que não nos seria sensível não fossem os acontecimentos e as 
mudanças que o escandem (e, que, realizando, frustrando ou superando as 
expectativas dos sujeitos, afetam a cada instante seus estados), o espaço, do 
mesmo modo, não surge diante de nós, como extensão ou jogo de relações entre 
os objetos que o constelam, a não ser a partir de nós, no momento em que nos 
apreendemos como presentes a nós mesmos em nossa relação com uma 
exterioridade, seja qual for exatamente sua natureza. [...] Com a condição de 
relativizar o meu “ser”, isto é, de descobrir o ser do outro, ou sua presença, ou 
me descobrir eu mesmo como parcialmente outro, eu faço nascer o espaço-
tempo, como suporte de diferenças posicionais entre mim mesmo e meus 
semelhantes, como efeito de sentido induzido pela distância que percebo entre 
meu aqui-agora e todo o resto – lugares distantes, tempos distintos -, ou ainda, 
como resultante da relação que me liga, eu sujeitos, a um mundo objeto cujas 
formas discretas, à medida que as recorto, me revelam a mim mesmo. 
(LANDOWSKI, 2012, p. 68) 

 

Para a Semiótica, sujeitos, tempo e espaço não são dados, mas sentido 

construído. Uma análise em tal teoria não busca alcançar uma essência, mas a 

construção de objetos enquanto significação. O sujeito para se entender como tal, para 

compreender sua perspectiva ou mesmo a sua existência, necessita conhecer o outro em 

sua diferença e, através dessa tensão reveladora, construir sua própria identidade. É 

importante, na procura dos perfis dos sujeitos em viagem observar os procedimentos de 

actorialização, espacialização e temporalização utilizados para marcar as posições dos 

sujeitos, a construção de suas perspectivas, os recursos que os presentificam no seu 

aqui-agora e que distribuem, enquanto sentido, espacialmente e temporalmente, as 

presenças dos outros em inúmeros alhures e entãos. 
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Para Landowski (2012), “[...] toda exploração do mundo, toda ‘viagem’, 

enquanto experiência da relação com um aqui-agora sem cessar redefinível, equivale a 

um processo de construção do eu” (LANDOWSKI, 2012, p. 71). Ora, viajar é colocar-

se, de certo modo, no espaço e no tempo de outrem. É ter que lidar com o outro que 

surge e mostra o incomum, o anormal, o raro, o inédito, o excêntrico e o bizarro como 

parte de suas práticas sociais e constituintes de sua visão de mundo. É adentrar na 

organização espacial do outro, não simplesmente pisando geograficamente para além de 

uma linha imaginária que aponta qual o nome do território em que alguém está, mas 

posicionar-se em uma construção significante do espaço. O mesmo se dá em relação ao 

tempo do outro, não se tratando de um mero ajuste de fuso horário, mas da instalação 

temporal do momento vivido no lá por onde se está de passagem. É ainda, 

necessariamente, selecionar o modo de interação com esses outros sujeitos e suas 

respectivas visões. 

 

Para compreender os sujeitos que se deslocam em viagem, Landowski (2012) 

propõe uma tipologia de passageiros e de viajantes composta por quatro classes. Os 

passageiros seriam aqueles que não estariam inclinados a interagir abertamente, seja por 

responsabilidades a serem realizadas ou por programações a serem seguidas, de modo a 

estarem, pelo menos a princípio, só de passagem mesmo. Os viajantes, em 

contraposição, são considerados aqueles abertos ao relacionar-se com o outro e o 

alhures, para conhecê-lo ou reconhecê-lo, podendo ser um observador e/ou estar 

genuinamente à disposição daquilo que puder acontecer. Embora todos os tipos de 

sujeitos em viagem propostos tenham em comum compreender o espaço do alhures 

como local de estadia temporária, cada um possui, como traço distintivo, seu próprio 

modo de interagir com os outros no percurso da viagem, o que também indica maneiras 

distintas de dar sentido à espacialidade e à temporalidade encontradas. Em suma, pode-

se dizer que há diferentes formas dos sujeitos em viagem se presentificarem (ou mesmo 

de se ausentarem) nos lugares visitados. É através dessa perspectiva, a do modo de 

presença, que Landowski (2012) categorizou os sujeitos em deslocamento de viagem, 

tendo com base as possibilidades de junção durante uma jornada: o homem de negócios 

e o turista como passageiros e o etnógrafo e o esteta como viajantes. 
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Tipo do 

sujeito em viagem 

Relação de 

junção 

Regime de presença 

Viajante disponível 

(o esteta) 

Conjunção Regime da presença no lugar 

Viajante curioso 

(o etnógrafo) 

Não-disjunção Regime da não-ausência 

Passageiro programado 

(o turista) 

Disjunção Regime da ausência no lugar 

Passageiro responsável 

(o homem de negócios) 

Não-conjunção Regime da não-presença 

Tabela 02: Configurações de sujeitos em viagem por Landowski 

 

Para o viajante disponível, o esteta, o objetivo de uma viagem é o da autêntica 

presentificação, por assim dizer, no local visitado. Como diz Landowski (2012), é 

quando há a “coincidência do eu-sujeito e de seu espaço-tempo num puro ato de 

presença um para o outro” (LANDOWSKI, 2012, p.84). Trata-se de um movimento de 

conjunção que se traduz num desejo de estar, de fato, em outro lugar que não a origem, 

aberto às possibilidades que se apresentam, sem um planejamento prévio a ser seguido 

ou sem uma busca arquitetada com antecedência e premeditações, “livre de todo 

programa preciso” (LANDOWSKI, 2012, p.79). Configura-se quase como um sujeito 

do improviso que vai interagindo, se ajustando, em estado de sincera acessibilidade, 

sendo primeiramente encantado para, em seguida, domesticar o novo, tornando-o 

familiar. Daí um esteta: um sujeito que aprecia e professa o belo, deixando-se impactar.  

 

Em outro oposto, encontramos a figura do turista, o passageiro programado, 

que está só de passagem, não pretendendo ficar ou interagir com os outros. Landowski 

(2012) diz que ele segue um “percurso teleguiado” (LANDOWSKI, 2012, p. 72), pois 

sua jornada, muitas vezes, resume-se a um roteiro planejado com a ajuda de agências e 

literaturas de turismo que o ajudam a determinar o que deve ou não ser 

visto/vivenciado. Seu itinerário é, geralmente, ordenado por mapas e guias. Seu tempo, 

muito comumente, é controlado, quando não por ele, por alguém que tenha contratado 

para guiá-lo, numa espécie de delegação da gestão dos objetos a serem contemplados e 

espaços a serem visitados. Uma vez que o outro, o habitante do local visitado, não é 

necessário, algumas vezes sendo até empecilho, a relação que se estabelece é a da 
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disjunção. Por estar a marcar itens em um checklist, seu regime é assim o da ausência, 

pois pouco importam as interações. Muitas vezes, trata-se de alguém que se põe 

somente a verificar, a reconhecer algo de que tenha ouvido falar ou lido em alguma 

revista ou site na internet.  

 

Entre esses polos extremos, entre a conjunção do esteta e a disjunção do turista, 

Landowski (2012) recorta mais dois tipos de sujeitos em viagem: o etnógrafo e o 

homem de negócios. Enquanto o primeiro configura-se mais próximo do esteta, 

pertencendo ao grupo dos viajantes, o último, integrante do grupo dos passageiros, 

delineia-se mais rente ao turista. 

 

 O viajante curioso, o etnógrafo, pode ser compreendido como um observador 

que mantém certa distância do objeto de seu interesse. Nesse sentido, esse “passeador-

investigador” (LANDOWSKI, 2012, p.81) apresenta-se como um sujeito que procura 

explorar o universo ao seu redor, como numa espécie de pesquisa de campo não 

participativa. Segundo Landowski (2012), o sujeito etnógrafo é um “observador 

apaixonado [que] tende a se conjugar com ele [o objeto], sabendo que ao mesmo tempo 

é preciso resistir a essa tentação (ou a essa miragem)” (LANDOWSKI, 2012, p.79). 

“Capazes de dirigir ao Outro, ao alhures e ao diferente, um olhar bem aberto e de 

prestar-lhes uma atenção isenta de preconceitos” (LANDOWSKI, 2012, p.80), a relação 

interacional proposta por tal sujeito, o etnógrafo, é a da não-disjunção e o seu regime de 

presença é o da não-ausência.  

 

Como exemplificação, enquanto o etnógrafo quer manter certa distância de uma 

cena observada, o esteta quer fazer parte da cena. Se fôssemos pensar numa hipotética 

situação de barganha dos mercados de Marrakech com os dois sujeitos viajantes em 

tela, o etnógrafo e o esteta, em comum haveria a busca de ambos de compreender a 

situação e a emergência dos sentidos da negociação. A diferença seria que o etnógrafo 

tenderia a se manter como espectador, enquanto o esteta participaria da prática social, 

oferecendo lances e, assim, configurando-se também como parte da situação. Daí, em 

comparação, dizer-se que o viajante disponível, o esteta, é um sujeito da conjunção, 

participante e intervencionista, enquanto o viajante curioso, o etnógrafo, é o da não-

disjunção, ciente do objeto, mas não interferindo diretamente sobre onde repousa seu 

olhar. Nesse mesmo sentido, o esteta é um sujeito da presença no lugar, pois tende a 
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envolver-se e integrar-se, enquanto o etnógrafo, da não-disjunção, pois, de certo modo, 

mantém-se distante, afastado daquilo que observa.   

  

Por fim, a tipologia proposta por Landowski (2012) apresenta ainda o 

“passageiro responsável”, o homem de negócios, sujeito típico dos centros urbanos que 

se desloca apressadamente de um local ao outro para concluir projetos, seguindo 

programas definidos em busca da concretização de junções premeditadas. Uma vez que 

finalize sua programação, nada mais tem a fazer no espaço do alhures, pois a 

justificativa de seu deslocamento sempre está na origem, no espaço no qual planejou e 

detalhou os sentidos que deseja alcançar. Segundo o semioticista, “na proporção de seus 

meios, ele [o homem de negócios] ocupará o terreno, tentará remodelá-lo à sua maneira 

– e até o pilhará se for preciso-, mas nem por isso estará, na verdadeira expressão da 

palavra, ali presente.” (LANDOWSKI, 2012, p. 78-79). Movido antes de tudo por um 

/dever/ ou um /não-poder-não-querer/ estar ali, esse indivíduo é apresentado como 

sendo um sujeito da não-conjunção que se estabelece num regime da não-presença. Não 

está de fato no local, uma vez que não busca o que o espaço propriamente tem a 

oferecer como uma emergência natural, mas está comprometido em modelá-lo, 

domesticá-lo, torná-lo seu, em sua empreitada. Configura-se como um sujeito da não-

conjunção, pois necessita interagir com o outro como interlocutor, mas apenas para o 

sucesso de sua empreitada, reconhecendo-o como dessemelhante, daí não-conjunto.   

 

Em suma, essa tipologia de passageiros e viajantes de Landowski (2012) busca 

caracterizar perfis de sujeitos em viagem, levando em consideração sua presença no 

mundo e a inclinação para determinados tipos de junção. Essa tipologia foi utilizada, 

juntamente com os regimes de interação, para analisar o corpus desse estudo.  
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Capítulo 3 – Passageiros 

 

Como foi visto, Landowski (2012) diferencia passageiros de viajantes. Segundo 

o semioticista, de modo geral, os passageiros são sujeitos que interagem de modo mais 

fechado à emergência de novos sentidos. Já os viajantes, em oposição, são os mais 

abertos a novas significações. Conforme o autor, os primeiros se circunscrevem em 

relações de disjunção e de não-conjunção. Os últimos, entre a não-disjunção e a 

conjunção. A partir de agora, neste estudo, os termos passageiro e viajante guardarão o 

sentido postulado pela Sociossemiótica. 

 

Em Interações Arriscadas (2014), o semioticista lança mão da ideia de 

constelação que é o conjunto de perfis de sujeito com estilos semelhantes. Estilo aqui 

pode ser compreendido como uma inclinação à recorrência de comportamentos e 

adoção de determinados pontos de vista, o que alude a uma ideia de conduta. É um 

pressuposto teórico, no que diz respeito aos regimes de interação, que haja duas 

constelações: a da prudência e a da aventura. Essa classificação de um perfil como 

pertencente a uma ou outra constelação está estreitamente ligada ao risco do sentido, o 

que nos leva a outro postulado da Sociossemiótica. 

 

 No que diz respeito ao risco, é essencial entender o que Landowski (2014) 

postula como plano pragmático da interação e plano da interação simbólica. O 

primeiro termo, plano pragmático da interação, se refere à segurança da interação. Já o 

último, plano da interação simbólica, à emergência do sentido. Os dois aspectos são 

interdependentes e estão em relação proporcionalmente inversa. Quanto mais de “um”, 

menos do “outro”. Assim, quanto mais segura é a interação no plano pragmático, menor 

é a probabilidade de emergência de novos sentidos no plano simbólico e vice-versa.  

 

As condutas dentro do regime de programação, em que o sujeito atua com base 

na fixidez de papéis temáticos, representam o mínimo de risco de ordem prática (o que 

remete à máxima segurança nos processos interacionais) e ao máximo da ordem 

simbólica (há grande previsibilidade dos sentidos em jogo). Já a manipulação, devido à 

competência modal dos sujeitos, cria maior incerteza que a programação, de modo que é 

mais difícil ao destinatário-manipulador antecipar o resultado de suas investidas 

persuasivas. Mas é o fazer interpretativo do destinatário, nesse caso, que cria maior 
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insegurança, podendo ele aceitar ou negar a fidúcia. Assim, em comparação, a 

manipulação é mais arriscada que a programação e tem uma abertura maior para a 

criação de novos sentidos.   

 

A constelação da prudência é formada pelos perfis de sujeitos com estilos que 

se enquadram, principalmente, nos regimes da programação e da manipulação, ou seja, 

corresponde àqueles menos inclinados ao risco da emergência de novos sentidos para 

além dos programados ou prometidos. Tais perfis “pressupõem um universo de sentido 

estável, assentado em leis físicas constantes, emoldurado por contratos, fixado em 

instituições, e onde primam a circunspecção, a prudência e o realismo” (LANDOWSKI, 

2014, 86). Dentro dessa perspectiva, no que diz respeito aos sujeitos em viagem, é 

presumível que os passageiros homem de negócios e turista sejam pertencentes a esse 

grupo.  

 

Dentro dos regimes do ajustamento e do acidente, a imprevisibilidade é maior. 

No plano pragmático da interação, existe grande insegurança. No ajustamento, é 

necessária a competência estésica para se ajustar à eventual oscilação do outro. Não há 

a proposição de um programa a ser aceito, mas uma tentativa de sincronização entre os 

envolvidos. Já no acidente, há o risco puro. É quando há maior imprevisibilidade no 

surgimento do sentido. 

 

A constelação da aventura seria aquela composta por perfis que se delineiam em 

oposição aos prudentes. É composta por sujeitos cujos estilos implicam, 

predominantemente, interações dentro dos regimes do ajustamento e do acidente. Nessa 

constelação, estariam inseridos os perfis de viajantes de Landowski (2014), a saber: o 

etnógrafo e o esteta, os quais já foram tratados em análises anteriormente e que serão 

retomados no capítulo 4.  

 

 Neste capítulo, analisamos os passageiros da constelação da prudência 

propostos por Landowski (2012), o homem de negócios e o turista, em articulação com 

os regimes de interação da programação e da manipulação.  
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Conforme Landowski (2012): 

 

De um lado, duas classes de Passageiros guiados a partir de lá, da casa deles, 
uns pelas responsabilidades que ali exercem e que os conduzem 
circunstancialmente para aqui, os outros por uma programação concebida do 
lugar de onde eles vêm, e que eles aceitam: ou seja, “em primeira classe”, um 
pequeno comitê de Homens de Negócios por sorte ainda vestidos com traje 
austero, um pouco ultrapassado, da sua função (sem que o que seriam sequer 
reconhecíveis) e “em segunda”, a onda dos Turistas. (LANDOWSKI, 2012, p. 
82)   

 

As duas categorias de passageiros guardam diferenças entre si. O homem de 

negócios é considerado como um passageiro responsável, uma vez que está em 

deslocamento por causa de um compromisso. Já o turista é tratado como um passageiro 

programado, que, muitas vezes, visita locais que foram apontados como merecedores 

de observação e vivência, considerados como turísticos. Esses dois tipos de sujeitos em 

viagem serão problematizados nos subcapítulos a seguir.  

 

Em adição, durante a pesquisa, encontramos um modo de viajar que concilia 

traços característicos dos dois passageiros apresentados na tipologia. Trata-se do 

excursionista. Ele se concretiza como uma figura de entremeio entre o homem de 

negócios e o turista. Este tipo de passageiro foi analisado também neste capítulo. 
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3.1 Os homens de negócios em viagens corporativas 

 

Embora a globalização e o desenvolvimento tecnológico tenham propiciado 

relacionamentos e negociações a distância através do mundo cibernético, a presença 

física de pessoas para certas atividades institucionais pode ser necessária. Nesses casos, 

as comumente chamadas “viagens de negócios”, aqui tratadas como “viagens 

corporativas”, tornam-se imperiosas.  

 

Segundo Martins (2015), “viagens corporativas são aquelas frequentemente 

efetuadas por colaboradores, profissionais terceirizados ou convidados de pessoas 

jurídicas, pagas pelas empresas, com objetivos profissionais ou decorrentes deles.” 

(MARTINS, 2015, p.15). As motivações podem ser inúmeras: a busca de novos 

mercados, lançamentos de produtos e serviços, estreitamento e fechamento de parcerias, 

desenvolvimento profissional, reuniões de tomadas de decisão, promoção e participação 

em eventos, entre outras. De modo geral, esse tipo de deslocamento é exigido para o 

desempenho de tarefas de trabalho o que já funda, de imediato, uma diferença com as 

viagens de lazer. Enquanto estas são motivadas por um /querer/, as viagens corporativas 

justificam-se por um /não-poder-não-querer/, que acaba remetendo a um /dever/, uma 

vez que os sujeitos representantes de instituições devem trabalhar naquele local, de 

modo que não foram eles que escolheram deslocar-se. Trata-se assim de uma 

incumbência imposta.   

 

O mercado de viagens corporativas tem crescido enormemente no Brasil e no 

mundo. Por ser uma das maiores despesas que uma empresa pode ter, esse tipo de 

deslocamento é tratado de forma completamente diversa de uma viagem de lazer.  Nos 

países onde essa prática está mais consolidada, como nos Estados Unidos e nos países 

europeus, há uma segmentação diferenciada entre o turismo de lazer e as viagens 

corporativas. Tal separação é realizada com base nas buscas que motivam tais 

deslocamentos. O turismo de lazer, aqui tratado como turismo convencional, ocorre 

quando um indivíduo procura o seu bem-estar. Tal tipo de viagem ocorre em momentos 

de folgas, como feriados e férias. Já na viagem corporativa, a locomoção se dá por 

necessidade de serviço. Nesse segundo caso, a demanda é por arrecadação de lucros 

e/ou agregação de valores positivos para uma instituição, uma pessoa jurídica. Longe de 
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ser a concretização de um desejo, uma viagem corporativa é a realização de um 

compromisso, um encargo. 

 

De acordo com Landowski (2012): 

 

 Pois no que concerne a ele [o homem de negócios], o espaço-tempo daqui só 
adquire significado enquanto parte de um todo cujo centro está alhures, na outra 
ponta do mundo, no ponto de origem do olhar de algum modo transversal – ao 
mesmo tempo que excêntrico e instrumental – que ele dirige, como que por 
delegação, a esse lugar. (LANDOWSKI, 2012, p. 78-79)   

 

O homem de negócios parte para algures com uma missão a ser realizada. 

Contudo ele sai da origem sem perder contato com ela. Na verdade, ele está sempre 

conectado, pois se desloca por força de demanda originada e mantida de onde saiu. Na 

atualidade, são muitos os recursos desenvolvidos para esse fim: aplicativos, aparelhos 

celulares, laptops, entre outros apetrechos que, na posse desse tipo de passageiro, 

tornam-se instrumentos de trabalho que permitem uma contínua conexão ao espaço de 

partida.  

 

Talvez o grande diferencial de um passageiro responsável seja que ele parte 

com um programa de viagem planejado em minúcias. Via de regra, uma viagem 

corporativa é uma atividade complexa, norteada por políticas institucionais, que não só 

esquematizam o percurso, mas também determinam o desejável fechamento. Há 

planejamento, gestão e técnicas a serem seguidos: horários previamente estipulados 

(saída de casa, chegada ao aeroporto, embarque, início da reunião, etc.), logística de 

transporte (o que envolve quais serão os meios de transporte a serem usados nas 

diferentes etapas, contratação de transfers, tempo de deslocamento, trânsito, etc.), 

estadia (definição do local de hospedagem, acesso, proximidade, conforto, etc.), 

ferramentas necessárias (equipamentos tecnológicos, aparelhos de comunicação, acesso 

à internet, chip internacional, etc.), entre outros fatores (preparação de mala com roupas 

adequadas, despacho de bagagem, passaporte, documentação que comprove sua 

afiliação à instituição que representa, agenda de compromissos, cartão de crédito 

corporativo, senhas, comprovante de gastos para prestar contas posteriormente, seguro-

viagem, reservas, e-tickets, vouchers, instruções de emergência, informações sobre a 

cultura do local visitado, sobre os sujeitos que irá representar e com os quais irá 

interagir, etc.). Assim, tanto os meios quanto os sentidos a serem alcançados são pré-
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estabelecidos antes do início do trajeto. Muitas vezes, é uma previsão que estimula o 

deslocamento do homem de negócios.  

 

Toda essa conduta planejada e estabilizada por regras e procedimentos a serem 

cumpridos para o alcance de conteúdo pré-determinado se traduz em uma estruturação 

esquemática que fixa tal tipo de passageiro em programas específicos e percursos 

controlados que remetem a um regime de programação.  O homem de negócios deve ter, 

em tese, total adesão ao programa proposto e colaborar para a concretização da junção 

com os valores em jogo. Seu perfil pode ser então compreendido como construído por 

papéis temáticos bem acentuados que propõem relações interacionais com caráter 

operatório e funcional. A organização da viagem corporativa se dá de forma que haja 

segurança nas relações para o alcance dos sentidos pré-estabelecidos, o que corresponde 

ao mínimo de risco de ordem prática. 

 

Voltemos agora nosso olhar sobre a definição dada por Landowski ao homem de 

negócios. Segundo o semioticista, tal passageiro pode ser entendido como: 

 

[...] o “homem apressado”: alguém com pressa de agir porque sabe que só 
tornará a reconhecer a si mesmo diante de um mundo-objeto para ordenar, e 
alguém que poderá, em consequência, fazer prontamente do país sua coisa, 
como homem de ação, ou pelo menos seu negócio, caso em que ele seria, de 
modo mais banal, apenas um “homem de negócios”. Impaciente por encontrar, 
onde suas funções o chamam, um terreno à sua medida, e ali difundir, em geral 
com alguns lucros, os valores que privilegia sua própria cultura (nem que fosse 
apenas fazendo comércio de sua tecnologia ou de seus produtos), ele não terá, 
para consegui-lo, outro recurso – dado que se trata de agir rápido – senão 
projetar na trama das relações que se tecem localmente entre as coisas ou entre 
as pessoas a grade de leitura, operatória, sem dúvida, mas por definição de 
proveniência externa, que é inseparável da própria definição de sua missão 
(LANDOWSKI, 2012, p. 78)   

 

Nesse sentido, toda a explicação dada anteriormente está em sintonia com a 

definição. O semioticista francês define o passageiro responsável como um sujeito que 

estabelece relações de não-conjunção, como já explicado, porque não está realmente 

aberto a interações, a menos que essas sejam favoráveis ao alcance das metas de 

trabalho planejadas. Trata-se assim de transformar o outro, sem grande rigor, em 

adjuvante na sua narrativa. 
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O sociossemioticista demarca o regime de presença do homem de negócios como 

o da não-presença: “na proporção de seus meios, ele [o homem de negócios] ocupará o 

terreno, tentará remodelá-lo à sua maneira – e até pilhará se for preciso -, mas nem por 

isso estará, na verdadeira expressão da palavra, ali presente.” (LANDOWSKI, 2012, 

p.78). Trata-se de uma não-presença porque não há abertura à emergência de novos 

sentidos. Nesse tipo de viagem, a corporativa, a novidade não é bem vinda, sendo o 

imprevisto considerado como disfórico. Tudo deve ocorrer conforme planejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

3.2 Os turistas e seus olhares 

 

Tal como anteriormente tratado, a prática da viagem foi popularizada devido a 

vários fatores, principalmente por causa dos avanços da sociedade e dos 

desenvolvimentos tecnológicos que facilitaram a mobilidade e baratearam os 

deslocamentos e em razão da regulamentação das folgas semanais e do direito de férias, 

momentos de interrupção das atividades profissionais e laborais que, em tese, fixam 

sujeitos em determinados espaços durante tempos específicos. Tudo isso acabou por 

gerar o “turismo de massa”. Conclui-se, assim, que tal tipo de turismo é o resultado da 

democratização da possibilidade de viajar. A viagem turística funda-se, dessa maneira, 

como uma prática social de lazer, configurando-se como uma antítese do trabalho e da 

rotina, caracterizando-se pela execução de atividades incomuns no cotidiano durante tal 

deslocamento.  

 

Como vivemos em plena sociedade do consumo, mesmo uma atividade como a 

viagem pode ser transformada em uma prática a ser consumida. As literaturas de 

turismo, tais como as revistas de bordo, apontam, em suas construções textuais, os 

lugares meritórios de serem objetos do olhar do turista. Urry (2001) e Landowski 

(2012) concordam que o turista é o tipo mais comum de sujeito em viagem: um sujeito 

com olhar direcionado. É desse perfil que trataremos, neste subcapítulo, quando 

falarmos dos turistas: de um sujeito em viagem cujo olhar não é livre, mas organizado e 

sistematizado. É, nessa perspectiva, que Landowski chama o turista de passageiro 

programado.  

 

Segundo Urry (2001): 

 

Ao refletir sobre os objetos típicos do olhar do turista, poderemos usá-los para 
entender aqueles elementos da sociedade mais ampla com os quais eles 
contrastam. [...] assim, em vez de constituir um tema banal, o turismo é 
significativo em sua capacidade de revelar aspectos de práticas normais, que, 
caso contrário, poderiam permanecer opacas. Revelar o funcionamento do 
mundo social requer frequentemente o emprego de metodologias contra-
intuitivas e surpreendentes, tal como é, neste caso, a investigação do 
“distanciamento”, presente no olhar do turista. (URRY, 2001, p.17) 

 

Essa afirmação do sociólogo britânico alerta que, algumas vezes, para 

compreender as motivações do turista é necessário perceber aquilo que não está 
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presente na viagem. Ora, se o turista move-se procurando uma ruptura, é viável pensar 

que os destinos escolhidos se delineiem como espaços não semelhantes ao local de 

origem, lugares onde ele possa ter experiências novas e vivências que divirjam das que 

tem nos espaços do seu cotidiano. É comum, a título de exemplo, observar pessoas 

pertencentes às classes populares, em devaneios, sobre se hospedar em hotéis de luxo e 

ter refeições em restaurantes dispendiosos, enquanto as pessoas da elite, por exemplo, 

podem desejar acomodar-se em favelas, tal como acontece com frequência no Rio de 

Janeiro, em algumas comunidades. Igualmente é possível ouvir habitantes de áreas 

rurais almejando férias em uma metrópole com todas as suas facilidades, ao passo que 

os moradores dos grandes centros urbanos, muitas vezes, buscam a paz do campo e das 

praias mais afastadas. Por isso, no que diz respeito ao /querer/, o que, de imediato, 

indica intencionalidade, é concebível que a motivação do turista não aponte para a 

saturação do que já é vivido, daquilo que é imposto por deveres que se traduzem em 

papéis temático-funcionais, mas para a possibilidade da conjunção com novos valores e 

a procura por sentidos que discrepam daqueles encontrados, comumente, em sua vida 

cotidiana. Longe da regularidade das programações e dos hábitos automatizados e 

dessemantizados do dia a dia, o turista arrisca-se, mesmo que comedidamente, ao novo. 

 

Não obstante, ainda conforme Urry (2001), as escolhas dos destinos feitas pelos 

turistas não são de todo autônomas:  

 

O olhar turístico contemporâneo é cada vez mais sinalizado. Existem marcos 
que identificam as coisas e os lugares dignos de nosso olhar. Essas sinalizações 
identificam um número relativamente pequeno de pontos centrais turísticos. 
(URRY, 2001, p.71) 

 

E ainda:  

 

Os lugares são escolhidos [pelos turistas] para ser contemplados porque existe 
uma expectativa, sobretudo através de devaneios e da fantasia, em relação a 
prazeres intensos, seja em escala diferente, seja envolvendo sentidos diferentes 
daqueles com que habitualmente nos deparamos. Tal expectativa é construída e 
mantida por uma variedade de práticas não-turísticas, tais como o cinema, a 
televisão, a literatura, as revistas, os discos e os vídeos, que constroem e 
reforçam o olhar. (URRY, 2001, p.18) 

 

Dentro dessa pressuposição do olhar do turista ser construído e direcionado pela 

mídia e pela propaganda, é que decidimos analisar, neste subcapítulo, uma revista de 
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bordo. Acreditamos que o turismo de lazer implique atividades que divirjam daquelas 

do trabalho, mas, sendo o sujeito da atualidade um habitante da Era da Informação, é 

admissível pensar que busque referências sobre destinos para saber em quais espaços é 

viável a concretização das suas buscas. Urry (2001) acredita que o turismo envolva 

“devaneios e expectativas de novas e diferentes experiências” (URRY, 2001, p. 30), 

porém postula também que as fantasias dos turistas são estimuladas.  

 

Em concordância com Urry (2001), em termos semióticos, acreditamos que o 

turista seja sujeito de uma narrativa cuja intencionalidade é prevista desde um nível 

profundo, numa oposição entre continuidade e descontinuidade, e se atualiza no 

discurso nos percursos de viagem. As literaturas de turismo, assim, são textos que 

oferecem acordos fiduciários em forma de programas narrativos a serem seguidos em 

busca de sanções eufóricas prometidas. Para a verificação dessa hipótese, selecionamos, 

como objeto de estudo, a revista de bordo da LATAM Airlines Brasil15, anteriormente 

TAM Linhas Aéreas, considerada, na atualidade, a maior companhia aérea brasileira, 

sendo uma empresa membro da Oneworld, uma das maiores alianças aéreas existentes. 

Em janeiro de 2009, tal empresa aérea lançou a primeira edição da TAM Nas Nuvens16, 

produzida pela New Content Editora, na forma de uma publicação mensal que era 

disponibilizada aos passageiros das aeronaves e através de site. A revista foi 

contemplada com dois prêmios importantes na área da aviação. No Brasil, no que diz 

respeito ao seu projeto gráfico, foi considerado uma das melhores durante a 10ª edição 

do Prêmio Anatec da Associação Nacional de Editores de Publicações. Seu maior 

prêmio, contudo, foi o reconhecimento internacional, concedido pela Content Marketing 

Awards, como melhor revista de bordo de 201417. A edição analisada é a nº 100. Trata-

se de uma edição histórica da publicação, lançada em março de 2016, cuja proposta é 

rever os locais mostrados nas noventa e nove edições anteriores. Tanto a capa quanto a 

matéria principal dessa edição fazem alusão à cidade do Rio de Janeiro. Ambas foram 

analisadas. 

 

 

                                                 
15 Essas informações estão disponíveis em https://www.latam.com.br. Acessadas em 26 de junho de 2018. 
16 Disponível em http://www.tamnasnuvens.com.br/revista/site/index.html Acessado em 26 de junho de 
2018. 
17 Disponível em http://www.aeroin.net/revista-tam-nas-nuvens-vence-premio-internacional-de-melhor-
publicacao-de-bordo/ . Acessado em 26 de junho de 2018. 
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3.2.1 Análise da capa da revista TAM Nas Nuvens 

 

O percurso gerativo do sentido da Semiótica canônica compreende o plano do 

conteúdo. Mas é preciso lembrar que o conteúdo é sempre manifestado por um plano da 

expressão. Os textos, de forma geral, submetem-se às possibilidades e coerções do 

material significante que os veicula. Uma capa de revista, normalmente, é um texto 

sincrético, uma vez que faz uso das linguagens verbal e visual. Deve, contudo, ser 

compreendido como resultante de uma enunciação única que faz uso de dois tipos de 

linguagens de manifestação. A capa em análise segue essa descrição, pois utiliza textos 

escritos (linguagem verbal), uma fotografia e a imagem da logomarca (linguagem 

visual). Todavia, embora o enunciador tenha mobilizado vários elementos para a 

construção do texto, tudo isso está submetido a uma unidade de sentido.  

 

Segundo Fiorin (2003): 

 

Do ponto de vista da relação entre conteúdo e expressão, há dois tipos de texto, 
aqueles que têm função utilitária (informar, convencer, explicar, documentar, 
etc.) e os que têm função estética. Se alguém ouve ou lê um texto com função 
utilitária não se importa com o plano de expressão. Ao contrário, atravessa-o e 
vai diretamente ao conteúdo, para entender a informação. No texto com função 
estética, a expressão ganha relevância, pois o escritor procura não apenas dizer 
o mundo, mas recriá-lo nas palavras, de tal sorte que importa não apenas o que 
se diz, mas o modo como se diz. Como o poeta recria o conteúdo na expressão, 
a articulação entre os dois planos contribui para a significação global do texto. 
A compreensão de um texto com função estética exige que se entenda não 
somente o conteúdo, mas também o significado dos elementos da expressão. 
(FIORIN, 2003, p.78) 

 

Uma revista de bordo, em sua essência, promove o fornecimento de serviços 

para os turistas. Assim, guarda características utilitárias, uma vez que busca informar 

sobre tais atividades e convencer aquele que lê a contratá-los. Mas, tal como pressupõe 

Urry (2001), a contratação do serviço turístico “significa adquirir uma determinada 

experiência social” (URRY, 2001, p.98). Ora, se defendemos aqui que a viagem de 

lazer, a viagem turística, é uma busca por valores eufóricos, podemos entender tais 

serviços como um tipo de comercialização de afetos, ou seja, pode-se compreender que 

tal revista de turismo tenha, de certo modo, a proposta de mover afetos, o que significa 

dizer que é estrategicamente interessante, para que ocorra a persuasão, que tais 

publicações tenham características estéticas, que levem a um /querer/, no caso /querer 
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viajar/, e que, para isso, seja levado a um /querer contratar serviços turísticos/. No caso 

da capa aqui investigada, há a observação das duas funções mencionadas: uma função 

estética que promove um /querer viajar/ e uma utilitária que é complementada pela 

matéria principal da revista, encarregada de modalizar o sujeito pelo /saber/ e pelo 

/poder/, tal como veremos posteriormente. 

 

A capa examinada é um objeto textual sincrético, uma vez que não há uma 

enunciação verbal (texto escrito) e uma enunciação visual (fotografia), mas sim uma 

única enunciação que faz uso dos dois tipos de linguagem de manifestação (verbal e 

visual) para a construção do texto enquanto unidade de sentido. Assim, embora 

apresente vários elementos, a saber: o nome da revista, a logomarca da empresa, a 

chamada para as matérias e a fotografia com sua legenda, tudo isso está submetido a 

uma única enunciação.  

 

Com base na metodologia proposta por Teixeira (2008), volta-se o olhar, 

inicialmente, para a fotografia utilizada: 

 

Imagem 1: capa da revista TAM Nas Nuvens nº 10018  

                                                 
18 Disponível em http://www.tamnasnuvens.com.br/revista/site/index.html Acessado em 26 de junho de 
2018. 
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Inicialmente, observamos a foto utilizada. De imediato, é possível ver um 

menino que, descontraidamente, admira uma paisagem. Esse menino está vestindo 

camisa listrada, bermuda, boné, meias e sapatos. As vestimentas sempre fazem parte da 

constituição do sujeito e podem apontar elementos sociais diversos, tais como gênero, 

faixa etária, classe social, nacionalidade, época, entre outros. Ele traja roupas cuja 

caracterização aponta para uma época anterior à nossa. A criança está debruçada em 

uma mureta e observa a cidade do alto. Trata-se da cidade do Rio de Janeiro, 

inconfundível devido à presença do complexo do Pão de Açúcar ao fundo, um dos seus 

cartões postais.  

 

O plano verbal dá chaves de leitura. Na legenda da fotografia, o elemento verbal 

“A vista do Corcovado” constrói o espaço, revelando a posição de onde o garoto 

observa a paisagem. Ele está, assim, aos pés da estátua do Cristo Redentor, outro 

famoso ponto turístico da cidade. Já o elemento verbal “década de 40” organiza o tempo 

e evidencia tratar-se de uma imagem que retrocede a uma época anterior, o que é 

corroborado pelo fato de quase não haver prédios na orla, o que contrasta com a 

composição espacial atual do Rio de Janeiro. Por fim, o elemento “pelas lentes do 

fotógrafo Kurt Klagsbrunn” esclarece que se trata de uma fotografia autoral.  

 

O austríaco Kurt Klagsbrunn, fotógrafo que capturou a imagem da capa 

investigada, fugindo da perseguição nazista, chegou ao Brasil em 1939, quando 

começou a atuar profissionalmente. Com o tempo, passou a ser reconhecido na 

atividade, recebendo convites e atuando em revistas. Seu interesse pessoal era o de 

capturar as cenas do cotidiano: a espontaneidade das pessoas, os deslocamentos da 

cidade, os operários no desempenho de suas atividades, o entusiasmo durante as festas 

populares, numa espécie de tentativa de registrar as ocorrências e os ritmos urbanos 

cariocas. Seus ensaios fotográficos lhe renderem a fama de ter um olhar humanista que 

exaltava a beleza da simplicidade19. 

 

As câmeras da época de Klagsbrunn, que somente capturavam imagens em 

preto, branco e tons de cinza, mudaram muito. Contudo, o seu propósito parece remeter 

                                                 
19 Disponível em:  
https://www.christinapitanguy.com.br/home/saiu-na-rede-kurt-klagsbrunn-um-fotografo-humanista-no-rio 
Acessado em 28 de junho de 2018. 
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aos de toda fotografia, em qualquer época: ao registro e à representação. Urry (2001) diz 

que “as fotografias são o resultado de uma significante prática ativa, na qual aqueles que 

fotografam selecionam, estruturam e moldam aquilo que vai ser registrado” (URRY, 

2001, p.186). Assim, tirar uma foto é um esforço para perpetuar um momento, uma 

tentativa de guardar detalhes de experiências, pessoas, espaços e tempos de modo que 

seja possível representá-los ou reconstruí-los através da memória posteriormente.  

 

Urry (2001) considera que o turismo de lazer é uma procura por aquilo que 

merece ser fotografado. Segundo ele, “a viagem [turística] é uma estratégia para a 

acumulação de fotografias.” (URRY, 2001, p. 187). Ora, para o turista, uma viagem é 

ruptura com o contínuo disfórico e, por conseguinte, uma adesão a um programa 

eufórico que é temporário. Sendo a prática da viagem turística efêmera e o retorno à 

origem inevitável, é compreensível o desejo dos turistas em tentar prolongar os 

acontecimentos felizes. Desse modo, a foto é uma espécie de recorte que guarda 

lembranças dos sujeitos encontrados, dos fragmentos dos espaços visitados e/ou dos 

tempos vivenciados em suas viagens. Se o acontecimento for considerado como um 

momento, uma fotografia pode ser entendida como uma prorrogação desse momento, 

unindo o antes e o agora. De modo que fotografar pode ser concebido como um esforço 

para dilatar o tempo, vinculando o passado ao presente.  

 

 Em outro sentido, as fotografias também podem dar direcionamento a viagens. 

Urry (2001) diz que “a fotografia parece ser um meio de transcrever a realidade. As 

imagens produzidas não parecem ser afirmações sobre o mundo, mas parcelas dele ou 

até mesmo fatias em miniatura da realidade” (URRY, 2001, p.186). Assim, ao 

selecionar imagens de pontos turísticos numa capa de revista de bordo, não se quer 

somente informar sobre a existência dos locais, mas fazer uma proposta, em um viés 

manipulativo, de fotografar tais imagens. É usando a mesma lógica que Urry (2001) 

afirma: “quando o turista está viajando, ele se põe a buscar essas imagens e as captura 

para si. No final, os viajantes demonstram que estiveram realmente em determinado 

lugar, exibindo sua versão das imagens que haviam visto originalmente, antes da 

viagem.” (URRY, 2001, p.187). Por esse ângulo, o uso dessa fotografia na revista é 

estratégico e, tal como dissemos, utilitário, uma vez que apresenta os espaços, e estético, 

pois sua constituição contém qualidades de enquadramento, foco e iluminação que a 

diferenciam de um registro cotidiano, tornando-a algo único, capaz de produzir 
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impactos afetivos, modalizando o sujeito a /querer/ (querer viajar, querer estar naquele 

local, querer tirar uma foto daquela paisagem, entre outros quereres), provocando o 

deslocamento até os locais mostrados na publicação. 

 

Segundo Teixeira (2008):  

 

Em semiótica plástica, a leitura da pintura e da fotografia partirá justamente 
dessa materialidade [dos objetos plásticos] que dá forma ao sentido, por meio da 
observação de quatro categorias do plano da expressão: cromáticas, eidéticas, 
topológicas e matéricas. (TEIXEIRA, 2008, p. 7) 

 

Na atualidade, as revistas de bordo são, geralmente, coloridas, devido ao 

desenvolvimento tecnológico que propiciou o uso das cores nas publicações. O uso de 

uma foto em preto, branco e tons de cinza, para além dos efeitos estéticos já analisados, 

também remete ao fato dessa ser uma publicação especial, o que é indicado pelo uso do 

elemento verbal “histórica”. Esse termo, ao mesmo tempo que denota “passado”,  

apontando para o sentido de algo iniciado em tempo anterior, também está ligado ao 

sentido de “ser histórica”, “ser memorável”. Essa é a centésima edição da revista TAM 

Nas Nuvens. Nessa construção, o elemento verbal “edição histórica” assinala um 

percurso percorrido até aquele momento, o que é corroborado pelo elemento verbal 

“uma viagem fantástica pelos melhores destinos que visitamos”. Assim, ocorre o 

estabelecimento de que a revista é importante e que vem realizando bem sua função, 

sendo essa uma publicação especial que retoma tudo o que foi visto até aquela 

publicação. A fotografia reforça esse sentido do valor histórico da revista. 

 

Ainda quanto ao cromatismo da capa considerada como totalidade visual, há 

uma clara oposição entre /monocromático/ vs. /colorido/. A logomarca da empresa, 

“TAM”, é apresentada em cores, o que lhe dá destaque. Essa evidência é ainda mais 

ressaltada pela organização topológica da capa, pois o enunciador posiciona a logo na 

parte do alto, logo essa que é a sua assinatura, que marca sua presença.  

 

No nível narrativo, temos um destinador que propõe ao destinatário um acordo 

fiduciário: viajar. Através de estratégias de manipulação, aquele pretende transformar 

este no sujeito do fazer, levando-o a um /querer-fazer/, no caso a um /querer viajar/, 

aderindo ao programa que envolve o deslocamento até o espaço retratado pela imagem. 
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Por isso, há a escolha das manipulações positivas da sedução e da tentação. No entanto, 

não basta querer para que o sujeito do fazer possa iniciar sua busca. É preciso que ele 

seja ainda modalizado pelo /saber/ e pelo /poder/ para então /fazer/. A capa da revista 

tem, como uma de suas funções, manipular. Além disso, ela remete à matéria dentro da 

revista que tem a função de apresentar a cidade e os pontos turísticos, ou seja, 

concretiza a etapa da doação de competência. Por fim, a logomarca da empresa TAM 

materializa o /poder/, uma vez que oferece os serviços turísticos de transporte e 

hospedagem. A sanção positiva prometida é poder fotografar as imagens apresentadas 

na capa e na matéria, o que significa poder vivenciar tudo o que está sendo apresentado 

e poder ser como o menino da foto. Esse conjunto de funções reafirma as funções 

utilitárias e estéticas da revista de bordo. Através do contato com essas construções 

feitas pela publicação é que os sujeitos decidem se desejam viajar e conhecer os espaços 

mostrados, elegendo assim se querem se deslocar até eles, vivenciá-los e fotografá-los. 

 

No que diz respeito aos aspectos eidéticos, há uma relação entre /curvilíneo/ vs. 

/retilíneo/. As paisagens naturais e o local onde o menino está são curvos. Entre esses 

espaços, estão as linhas retas das construções que desenham a cidade. Assim, o garoto 

está sozinho em um ponto curvilíneo (morro do Corcovado) observando do alto as 

curvas do Pão de Açúcar e da Baía de Guanabara e o traçado do espaço urbano. 

Levando-se em consideração que o menino está em um ponto turístico, podemos 

compreendê-lo como uma figurativização de um turista. O espaço urbano é 

minimizado. Os prédios em linha reta são vistos do alto e, portanto, não são delineados 

nem valorizados. Já os espaços curvilíneos são destacados e ganham importância. 

Associada à sensorialidade, ao movimento e à sinuosidade, a linha curva faz apelo ao 

corpo do sujeito e uma associação com o que é natural, livre, próprio das sensações e 

dos impulsos afetivos se estabelece. As linhas retas dos contornos do que é urbano e 

cinza, programado e fixo se diluem no acolhimento do corpo do sujeito pelo mar e as 

montanhas. 

 

 Ao mesmo tempo, a figurativização do turista no menino põe em foco um olhar 

panorâmico, que percebe uma totalidade, um mundo a ser descoberto e experimentado 

de longe, do alto. Não há concentração, o que contrariaria o espírito da viagem turística, 

mas dispersão. Olhar do alto, panoramicamente, sem detalhes, atribui ao sujeito uma 

espécie de poder sobre a paisagem. A visão da totalidade é uma visão sem entraves, 
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cheia de promessas, de possibilidades de descoberta, adequando-se à proposta da 

viagem turística que a fotografia mostra. 

 

A relação entre os componentes eidéticos, cromáticos e topológicos da cena 

fotografada pode ser subsumida por uma oposição entre continuidade e 

descontinuidade, que corresponde ao nível fundamental da totalidade visual da capa. O 

primeiro termo refere-se à vida cotidiana, às suas rotinas regulares e suas contínuas e 

persistentes programações, representado pelo centro urbano, que, ao ser minimizado, 

distanciado na fotografia, se configura como o termo disfórico. Ao passo que o segundo 

termo, o da descontinuidade, se refere à possibilidade de quebra desse cotidiano, 

representado pelo menino que figurativiza o turista que observa livremente e sua 

relação com a paisagem, o que o posiciona como o termo eufórico. O turista é, assim, 

desenhado como um sujeito do descontínuo que pratica atividades que movem afetos 

eufóricos, o que corrobora a ideia de que viajar é uma prática social de ruptura do 

cotidiano em busca do lazer que não é possível no dia a dia. 

 

3.2.2 Análise da matéria principal da revista TAM Nas Nuvens 

 

Pelo já demonstrado até aqui, podemos compreender uma viagem turística como 

composta, minimamente e necessariamente, de três elementos: 1) o turista, aquele que 

viaja; 2) o deslocamento de ida e volta até o espaço a ser visitado e 3) o espaço de 

destino. Buscaremos agora observar como o enunciador dá concretude a esses três 

componentes da prática desse tipo de viagem, principalmente, no que diz respeito à 

construção do perfil do turista. 

 

 Na abertura da revista em análise temos a seguinte apresentação: 

 

  O NOSSO RIO 
  As atrações, belezas e delícias do destino mais visitado pela TAM Nas Nuvens 

 
PRÉDIOS FORAM ERGUIDOS, o biquíni da moda ganhou e perdeu tecido, 
novos sambas-enredos conquistaram a simpatia dos cariocas. Ao longo das 99 
edições de TAM Nas Nuvens, a Cidade Maravilhosa nos mostrou algumas de 
suas inúmeras facetas. Em 11 grandes reportagens, conhecemos (e nos 
apaixonamos) pela história, arquitetura, ritmo e curvas do Rio de Janeiro. 
Ao longo dos anos, a cidade recebeu partidas de futebol, renovou-se para os 
jogos Olímpicos Rio 2016, teve comunidades pacificadas, ganhou o incrível 
Museu do Amanhã e, de quebra, entrou na rota gastronômica mundial, com seis 
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restaurantes estrelados no Guia Michelin, a mais importante publicação do 
planeta nessa área. 
Dá para perceber que as novidades foram tantas que um par de visitas não 
bastaria para mostrar tudo o que de melhor aconteceu por lá. A seguir, veja 
nossos locais preferidos na Cidade Maravilhosa. (p.84-85) 

 

 Como vimos, trata-se de uma matéria de uma revista de bordo. Como de praxe, o 

título está no início da matéria, no alto da página, em posição de destaque, ainda mais 

evidenciado pelo uso de letras maiúsculas e em negrito, começando em uma página e 

terminando em outra (p.84-85). Sua composição verbal, “O NOSSO RIO”, apresenta o 

espaço de que se fala: a cidade do Rio de Janeiro. O uso do pronome “nosso” cria um 

efeito de sentido de coletividade que aproxima aquele que fala, o eu, e aquele com quem 

se fala, o tu, criando, através do uso de uma debreagem enunciativa, um efeito de 

sentido de proximidade e de compartilhamento. O uso de “Rio”, ao invés de todo o 

nome da capital, cria efeito de informalidade. Esse estratagema instala o eu e o tu, os 

atores do discurso, em um ambiente de descontração, simulando um diálogo entre 

pessoas próximas, de confiança, como é comum em mensagens apelativas. Toda a 

matéria está publicada em português e inglês, demonstrando que há a tentativa de travar 

diálogo com turistas do país e do exterior. 

 

 O texto, predominantemente, descreve o espaço do Rio de Janeiro e algumas de 

suas atrações e atividades turísticas. O subtítulo “As atrações, belezas e delícias do 

destino mais visitado pela TAM Nas Nuvens”, ao mesmo tempo que, de imediato, 

apresenta a cidade como um espaço eufórico, através do uso dos temas “atrações”, 

“belezas” e “delícias”, constrói também uma imagem de narrador capaz de falar sobre o 

assunto com propriedade. 

 

 Há uma clara conexão entre a capa da revista e a matéria “O NOSSO RIO” 

(p.84-91). Na capa já analisada há uma foto antiga da cidade do Rio de Janeiro que 

mostra uma orla com poucos prédios. Já a primeira oração do texto agora em análise 

refere-se ao Rio da época atual. O elemento verbal “PRÉDIOS FORAM ERGUIDOS” 

cria um avanço cronológico na história sendo narrada. Há a criação de uma lacuna entre 

o tempo da foto e a época atual do Rio que será, de certo modo, preenchida com a 

apresentação de atrações antigas e novas da cidade. 
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Na sequência da revista, há a apresentação de seis atrações turísticas cariocas: 

 

ONTEM HOJE AMANHÃ 
 
Os 451 anos repletos de histórias materializadas em suntuosos edifícios, 
deliciosos cafés e lindos jardins ganharam nossa atenção algumas vezes. Afinal, 
como não apreciar a herança colonial e as modernidades à beira-mar que deram 
ao Rio um visual único? Conheça sete atrações que nos ajudaram a entender o 
Rio do passado, do presente e do futuro. 
 
REAL GABINETE PORTUGUÊS 
A belíssima biblioteca foi a primeira do Rio de Janeiro, criada em 1837. Por lá, 
estão cerca de 350 mil obras, incluindo exemplares raros, como a edição 
original de Os Lusíadas, de Camões, de 1572. 
Rua Luís de Camões, 30 
realgabinete.com.br 
 
CONFEITARIA COLOMBO 
Pé direito altíssimo, espelhos emoldurados em jacarandá e azulejos portugueses 
transportam os comensais para outro tempo. 
Rua Gonçalves Dias, 32 
confeitariacolombo.com.br 

 
PARQUE LAGE 
Aos pés do Corcovado está esse espaço salpicado de jardins, trilhas e bosques. 
O antigo palacete do que antes era uma fazenda abriga hoje uma escola de artes 
visuais.  
Rua Jardim Botânico, 414 
eavparquelage.rj.gov.br (p.86) 

 

E ainda: 

 
PRAÇA MAUÁ 
Agora seis vezes maior e com a velha estátua do barão restaurada, tornou-se um 
símbolo da revitalização da Zona Portuária do Rio de Janeiro. 

 
MUSEU DE ARTE DO RIO (MAR) 
O acervo está distribuído em dois prédios: o Palacete Dom João VI e o edifício 
vizinho, de estilo modernista, que, originalmente, era um terminal rodoviário. 
Praça Mauá, 5 
museudeartedorio.org.br 

 

MUSEU DO AMANHÃ 
Com arquitetura futurista assinada pelo espanhol Santiago Calatrava, o local 
oferece uma narrativa sobre como poderemos viver e moldar os próximos 50 
anos. 
Praça Mauá, 1 
museudoamanha.org.br (p.87) 

 

Através do subtítulo “ONTEM HOJE AMANHÃ”, é evidenciado serão 

apresentadas atrações e atividades do Rio ligadas a diferentes períodos históricos. A 
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história da cidade de mais de 4 séculos é resumida em um único parágrafo. Num esforço 

de síntese ainda maior, há o comprometimento de mostrar a cidade destacando sete 

atrações apenas. 

 

 O Real Gabinete Português (fundado em 1837), a Confeitaria Colombo (criada 

em 1894) e o Parque Lage (inaugurado em 1811) foram os espaços selecionados para 

representar o valor histórico do Rio de Janeiro. No texto, há uma clara evocação da 

arquitetura para a representação do “ontem” da cidade.  

 

A Praça Mauá e o Museu de Arte do Rio (MAR) são os locais selecionados para 

representar o “hoje” da cidade, enquanto o Museu do Amanhã alude ao seu “futuro”. O 

espaço da praça margeia a baía da Guanabara e corresponde a uma zona portuária criada 

no século XX e revitalizada em 2015. Nela está o Museu de Arte do Rio. Os dois 

espaços mencionados parecem ter sido selecionados para retratar o “hoje” do município 

dos cariocas por serem fruto de iniciativas mais recentes.  

 

Por fim, o Museu do Amanhã também faz parte do mesmo projeto de 

revitalização da zona portuária, o Porto Maravilha, e, tal como posto textualmente, 

remeteria ao “amanhã” do Rio de Janeiro. Normalmente, um museu sempre aponta para 

o passado, relembrando e registrando épocas anteriores. O diferencial do museu carioca 

é que suas exposições buscam expor possíveis futuras mudanças em consequência do 

desenvolvimento humano. Assim, a seleção de tal espaço como representativo do 

“futuro” da cidade foi feita com base em seu valor, em suas exibições que, 

normalmente, alertam sobre as consequências do desenvolvimento humano. 

 

Ao assinalar tais espaços, há a indicação de que o turista, ao visitar tais locais, 

poderá, experimentar, por meio da observação das formas e das construções, o que era, 

o que é e o que será viver na cidade. A arquitetura, como atividade humana, reflete toda 

uma demanda social e a compreensão de espaço que uma sociedade tem em dado 

período. Trata-se de um campo de organização espacial que engloba intencionalidades 

plásticas com fins de criar ambientes. O enunciador, ao selecionar tais locais, parece 

buscar conectar o passado com o presente da cidade, e ainda indicar o futuro, 

relacionando a tradição com a modernidade, mas, ao apresentá-las assim, de modo 

descontextualizado, sem demonstrar seus valores históricos e sociais, acaba 
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apresentando-as como meros monumentos a serem visitados, observados e fotografados, 

o que acaba corroborando a ideia do turista como um passageiro da ausência, que não 

está vivendo e compreendendo a realidade do espaço visitado, sendo um sujeito em 

disjunção numa busca de reconhecimento do que lhe foi contado, seguindo assim um 

olhar que foi construído para ele e não por ele. A história está figurativizada nas datas, 

dados concretos que limitam o passado a marcos temporais matemáticos. 

 

Na sequência, o narrador apresenta o Pão de Açúcar, um dos maiores símbolos 

da cidade. Para esta apresentação, ele seleciona uma foto do ponto turístico que ocupa 

toda a página, o que dá grande destaque à atração. Consta nesse trecho da matéria: 

 

PÃO DE AÇÚCAR 
 
O famoso bondinho é uma das atrações clássicas da cidade e completou cem 
anos em 2012. Passeio essencial. 
Avenida Pasteur, 520 
bondinho.com.br (p. 88) 
 

O Pão de Açúcar é um dos mais famosos cartões postais da cidade do Rio de 

Janeiro. É um complexo de morros que margeia a baía de Guanabara, formado pelos 

Morro Pão de Açúcar (que dá nome ao complexo), Morro da Urca e Morro da 

Babilônia. Trata-se de uma paisagem que, devido às suas características naturais, é uma 

referência turística internacional da cidade. É possível acessar os morros da Urca e o do 

Pão de Açúcar por um teleférico. Desses pontos, é possível observar as cidades do Rio 

de Janeiro e de Niterói.  

 

O cartão postal de uma cidade é, de modo geral, o local mais cobiçado por um 

turista. É pratica comum que visitem e fotografem as principais atrações de uma cidade, 

atividade que, para tal tipo de passageiro, constitui-se em uma espécie de imposição do 

seu posicionamento discursivo, o que pode ser compreendido como uma modalização 

de /dever/ do turista. Isso, no senso comum, se materializa, normalmente, como um “ter 

que”: “se você vai ao Rio de Janeiro, você tem que visitar o Pão de Açúcar e o Cristo 

Redentor ou você não foi ao Rio”; “se você vai a Nova Iorque, você tem que visitar a 

Estátua da Liberdade ou você não foi a Nova Iorque”; “se você vai a Paris, você tem 

que visitar a Torre Eiffel ou você não foi a Paris” e assim por diante. De modo que 
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visitar os cartões postais é determinante na construção do turista e de sua prática de 

viagem. 

 

O semioticista Franciscu Sedda (2017) faz uma interessante análise da cidade do 

Rio de Janeiro. Ele compara uma cidade a “uma teia de correlações entre isotopias 

sensíveis e semânticas que a entretecem e a compõem” (SEDDA, 2017, p.33). Para ele, 

a plasticidade de uma cidade, ou seja, sua composição cromática, topológica, eidética e 

matérica, cria “contrastes e diferenças significativamente capazes de erigirem 

conteúdos, que traduzem a própria cidade ou algo que vai muito além dela.” (SEDDA, 

2017, p.34). Segundo a análise do semioticista italiano, no que alude aos aspectos 

eidéticos da cidade do Rio de Janeiro, há a articulação entre as zonas da elite e 

populares. No plano inferior está o centro da cidade, com os bairros nobres à beira-mar 

e o grande comércio, cabendo à periferia o alto, organizando-se, muitas vezes, nas 

conhecidas “favelas”. Em relação ao seu aspecto cromático, o contraste entre o verde da 

natureza e o branco das construções cria uma tensão não resolvível, na qual não se pode 

determinar qual é o predominante, tornando-se, segundo ele, “uma intersecção única no 

mundo” entre as categorias natureza e cultura. Por fim, quanto à sua topologia, essa 

tensão entre o natural e o construído assume eixos de horizontalidade e verticalidade. 

Em um plano inferior, a cidade enquanto construção social pode ser vista em um eixo 

horizontal, eixo sobre o qual estão as obras da arquitetura da capital. Essa 

horizontalidade, contudo, é descontinuada pelas curvas verticalizadas dos morros. Do 

alto dessas formações naturais, tais como o Pão de Açúcar e o Morro do Corcovado, 

espaços mencionados na revista em análise, a natureza em uma verticalidade 

deslumbrante oferece a visão da disputa entre o verde e o branco.  

 

Toda essa composição multifórmica se traduz em variadas possibilidades de 

percursos e interações. No entanto, as revistas de turismo, em geral, manipulam os 

turistas, oferecendo-lhes um direcionamento que constrói o seu modo de olhar 

determinados espaços e objetos, ordenando assim percursos específicos, embora haja 

inúmeras maneiras de interagir e vivenciar a cidade durante uma viagem. Tais 

publicações selecionam perspectivas a serem mostradas. São essas que, em geral, são 

apreendidas pelos turistas. 
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Segundo Urry (2001):  

 

Nós não “vemos” as coisas diretamente. Sobretudo como turistas, vemos os 
objetos que são constituídos como símbolos. Eles representam algo a mais. 
Quando olhamos como turistas, o que vemos são vários signos ou clichês 
turísticos. [...] A fama do objeto transforma-se em seu significado. Existe, 
assim, uma agenda cerimonial, na qual se estabelece aquilo que deveríamos ver 
e, algumas vezes, até a ordem em que as coisas devem ser vistas. (URRY, 2001, 
p.174) 

 

Podemos citar, como exemplo, que, na cidade do Rio de Janeiro, há bairros 

considerados mais turísticos que outros. Os turistas, de forma geral, quando viajam para 

a cidade ficam nas regiões praianas que são tratadas de forma diferenciada 

politicamente e economicamente. Esses passageiros terão uma visão do Rio de Janeiro 

que, certamente, destoa da dos moradores das regiões mais afastadas do mar. Os 

próprios habitantes locais, sendo de áreas diferentes, poderão ter concepções 

divergentes do que é a cidade do Rio de Janeiro. Assim, não há uma cidade única no 

sentido da vivência, embora, na literatura de turismo, haja uma tendência de uniformizar 

os espaços turísticos ao construir um modo único de contemplá-los e encará-los.  

 

Desse modo, determinados temas e figuras passam a ser representações dos 

espaços e, muitas vezes, o admirado não é a vivência, mas a internalização de ideias 

reverberadas por tal tipo de literatura, pela televisão e cinema, entre outros veículos 

midiáticos. Urry (2001) vai mais além e afirma que “mesmo quando o objeto deixa de 

corresponder a sua representação é esta última que permanecerá na mente das pessoas, 

como aquilo que elas ‘viram’ de verdade.” (URRY, 2001, p.122-123), o que significa 

dizer que as pessoas podem, ao invés de ter uma experiência real, viver uma que foi 

discursivizada previamente.  

 

Em seguida, o narrador apresenta espaços gastronômicos que, na construção do 

olhar que ele arquiteta, seriam representantes da gastronomia carioca e ainda 

possibilidades de locais para se hospedar:  

  

SABORES CARIOCAS 
De bolinho de bacalhau a ovos mollet: provamos de tudo um pouco nos 
tradicionais botecos e restaurantes do Rio. Saiba quais são os mais deliciosos 
endereços onde estivemos. 
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CAFÉ LAMAS 
O bar mais antigo da cidade tem como estrela em seu cardápio o filé mignon, 
servido na versão à parmegiana, a cavalo e à Oswaldo Aranha. 
Rua Marquês de Abrantes, 18 
cafelamas.com.br 

 
ELEVEN RIO 
A casa de Joachim Koerper é uma filial do estrelado Michelin de Lisboa e serve 
pratos com inspiração mediterrânea. 
Rua Frei Leandro, 20 
elevenrio.com.br 

 
LASAI 
Badalado, tem um concorrido menu de 15 etapas. Em 2015, estreou no 16º lugar 
da lista da Restaurant dos 50 melhores restaurantes da América Latina. 
Rua Conde de Irajá, 191 - lasai.com.br 
 
BRASSERIE LAPEYRE 
Tem vista para a nova Praça Mauá e aposta nos clássicos da culinária francesa, 
sem releituras. 
Avenida Rio Branco, 1, cobertura 
brasserielapeyre.com.br (p. 88) 

 
 

E ainda: 

 
PROGRAME-SE 
ONDE FICAR 

 
IBIS COPACABANA POSTO 5 
Inaugurada em novembro passado, tem 231 quartos e um bar 24 horas a duas 
quadras da praia. recebe cachorros com até 15 quilos. Diárias a partir de 279 
reais. 
ibis.com 
 
MARINA ALL-SUITES 
O mais antigo hotel butique do Rio foi repaginado recentemente. Abriga bares 
concorridos e suítes amplas com vista para o mar do Leblon. Diárias a partir de 
875 reais. 
allsuites.hoteismarina.com.br (p.90) 

 

Urry (2001) diz que “a presença deles [os turistas] propicia um mercado para 

aqueles tipos de serviços que a maioria dos turistas se desespera por adquirir, tais como 

acomodações, refeições, bebidas, viagens e diversões” (URRY, 2001, p.70-71). 

Devemos ter em mente que as revistas de bordo informam, para além do espaço, 

atividades e serviços que podem proporcionar prazer ao turista, possibilidades 

aprazíveis, estimulantes, divertidas, entre outras convenientes a ele.  
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O subtítulo “SABORES CARIOCAS” alude, obviamente, à possibilidade de 

experiências gastronômicas no Rio de Janeiro. Para Urry (2001), “a cultura e o 

comércio estão indissoluvelmente interligados na pós-modernidade” (URRY, 2001, 

p.121). Dessa maneira, viajar quase sempre envolve experimentar o que o outro come e 

bebe, principalmente porque, para além da sobrevivência, o ato de alimentar-se envolve 

o prazer (representado pelo elemento verbal "sabores"). Sendo a viagem, tal como 

postulado anteriormente, nessas construções midiáticas, uma “comercialização de 

afetos”, e estando a alimentação vinculada ao prazer dos sabores, algumas empresas 

especializaram-se em atender turistas, desde que, claro, eles estejam dispostos a pagar 

por isso. Isso aponta para a ideia de incentivo ao consumo feita pela indústria de 

serviços turísticos que já assinalamos.  

 

O narrador finalizar a apresentação do espaço do Rio de Janeiro como um local 

pacífico e com possibilidades de contatos aprazíveis com a natureza: 

 
Na paz 
As favelas do Rio já não são o que eram antigamente e ganharam status de 
atração turística. Desde 2008, a cidade adotou a política de pacificação, e a 
TAM Nas Nuvens, claro, percebeu e conferiu tal transformação. Entre os locais 
visitados estão a Favela do Pereirão, onde fica o incrível Projeto Morrinho, que 
apresenta uma maquete da comunidade. 
morrinhong.com (p.89) 

 

E ainda: 

 

Bonito por natureza, o visual do Rio de janeiro é por si só um convite às 
atividades ao ar livre. Quem curte estar sob o céu azul se beneficou ao longo 
dos anos: a Cidade Maravilhosa ampliou sua rede de ciclovias, ganhou um 
sistema de aluguel de bikes e ainda mais fãs da magrela. Atualmente, são cerca 
de 405 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas espalhadas pela cidade, e esse 
número ainda deve subir para 450 quilômetros até os Jogos Olímpicos de 2016. 
A revista TAM Nas Nuvens entrou no clima do cicloturismo e testou alguns dos 
trajetos mais turísticos. 
mobilicidade.com.br/bikerio  
Rota da Barra da Tijuca até a Prainha 
Distância: 40 quilômetros 
Grau de dificuldade: De leve a moderado 
Highlight: As lindas praias da zona oeste, como a da macumba, e os parques 
ecológicos de Marapendi, Chico Mendes e da Prainha. 

 
Rota para a Vista Chinesa 
Distância: 14 quilômetros 
Grau de dificuldade: Alto 
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Highlight: A subida é duríssima, mas todo o trajeto é abraçado pela Floresta da 
Tijuca. No topo, a maior recompensa: um mirante com uma vista inesquecível. 

 
Contorno da Lagoa Rodrigo de Freitas e praias da zona sul 
Distância: 22 quilômetros 
Grau de dificuldade: Fácil 
Highlight: Além da dar a volta na Lagoa, a rota passa pelas imperdíveis praias 
de Ipanema, Copacabana e Arpoador. (p.91) 

 

Silva (2017) afirma que é “na dimensão do visível que o discurso mediático 

constrói um conjunto de narrativas que escrevem e reescrevem os sentidos da cidade, 

atuando na qualidade do que é dado a ver e assim na construção de visibilidades” 

(SILVA, 2017, p.118). Uma vez que as literaturas de turismo manipulam o sujeito ao 

/querer/, há uma investida em mostrar imagens eufóricas para compor os espaços a 

serem visitados. Assim, tais veículos estabelecem quais presenças serão enunciadas e 

quais ausências devem permanecer ocultas. É a reiteração dos temas e das figuras 

veiculados, midiaticamente, que constroem a imagem de uma cidade para o turista. 

Assim, uma vez que se busca motivar tal passageiro a visitar espaços, tais tipos de 

revistas sempre dão destaques ao que “há de melhor” nos espaços e apagam por 

silenciamento seus problemas, de modo a construir o espaço como um paraíso a ser 

usufruído. 

 

Cabem agora algumas explicações sobre os elementos visuais da matéria. 

Primeiramente, falaremos do mapa na última página da matéria. Um mapa, de maneira 

geral, tem uma função de localização. O mapa apresentado, dificilmente, serviria para 

guiar. Seu uso parece remeter muito mais a uma função decorativa que cria um efeito de 

sentido de ludicidade que ao exercício de localização propriamente dita. 

 

 

Imagem 2: mapa da revista TAM Nas Nuvens nº 10020  

                                                 
20 Disponível em http://www.tamnasnuvens.com.br/revista/site/index.html Acessado em 26 de junho de 
2018. 
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 Já as fotografias da matéria não possuem características estéticas como a da 

capa. Elas têm um caráter representativo dos espaços indicados. Para Urry (2001), “o 

poder da fotografia deriva, assim, de sua capacidade de apresentar-se como uma 

miniaturização do real, sem revelar sua natureza construída ou seu conteúdo ideológico” 

(URRY, 2001, p.186). Em concordância, o narrador, ao falar do espaço do Rio de 

Janeiro (p.84-85) e dos espaços que o compõem, a saber: o Real Gabinete Português, a 

Confeitaria Colombo e o Parque Lage (p.86), a Praça Mauá, o Museu de Arte do Rio e o 

Museu do Amanhã (p.87) e o Pão de Açúcar (p.88), opta por apresentá-los verbalmente 

e também representá-los visualmente por meio das fotos. No caso das atividades ao ar 

livre, a imagem fotográfica utilizada (p.90-91), de uma mulher pedalando na orla da 

praia, tem caráter representativo, pois ilustra uma das atividades que podem ser feitas: o 

ciclismo. Mesmo as fotografias dos pratos (p.89) também guardam características de 

apresentação e representação espacial, uma vez que mostram possibilidades do cardápio 

dos restaurantes dos quais se fala. Tanto os textos verbais quanto as imagens 

fotográficas têm sentido bem literal.  

 

O texto da matéria é, portanto, informativo. Se a capa é, principalmente, 

manipulação, a matéria é, predominantemente, doação de competência. A primeira 

modaliza o sujeito pelo /querer/. Já a última, pelo /saber/. Contudo, ambos os textos são 

complementares em suas propostas e estão a serviço de uma mesma persuasão: a do 

convencimento do turista de viajar para o Rio de Janeiro. As fotografias parecem assim 

dar maior concretude à sistematização dos lugares que devem ser apreciados pelo 

passageiro. Em conjunto com os textos, há uma organização da viagem através da 

construção do que olhar e como vivenciar. 

 
Por fim, há ainda a presença do ator que concretiza o enunciador marcada no 

enunciado em dois trechos:  

 
voe TAM 
A TAM tem cerca de 50 voos diários para o Rio de janeiro partindo de 19 
aeroportos brasileiros. 
Acesse tam.com.br (p.88) 
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 E ainda: 
 

TAM VIAGENS 
A TAM VIAGENS LEVA VOCÊ 
RIO DE JANEIRO 
2 noites no Hotel Copa Sul com café da manhã  + aéreo ida e volta + pontos 
Multiplus 

  A partir de 10x de R$72 ou R$720 à vista 
  SAÍDAS EM MAIO E JUNHO 
 

 Inicialmente, no nível narrativo, o destinador tenta manipular o destinatário a 

/querer/, através de estratégias de sedução e de tentação, ou, tal como postula 

Landowski, respectivamente, pelas ofertas de motivação, de ordem identitária, ao 

oferecer a imagem positiva do turista, e de razão, de ordem juntiva, ao mostrar valores 

eufóricos que o turista pode entrar em conjunção, caso aceite viajar. Posteriormente, o 

manipulador posiciona-se também como doador de competência, modalizando o turista 

pelo /saber/. Na análise, enquanto a modalidade virtualizante do /querer-viajar/ projeta 

uma vontade que predispõe o sujeito ao ato e, portanto, ao /fazer/, a modalidade 

atualizante do /saber-viajar/ estrutura a competência para a realização do programa 

narrativo da viagem. Por fim, o actante destinador reconfigura-se como um adjuvante 

apto a modalizar o sujeito do fazer pelo /poder/, no caso, /poder viajar/.  A concretude 

discursiva do objeto modal /poder/ está manifestada pela logomarca. De modo que, sem 

a TAM, o turista estaria em uma situação de impotência e incapacidade para exercício 

da prática de viajar.  

 

Para terminar a análise semionarrativa, a sanção positiva apresentada, 

obviamente, é a de poder vivenciar tudo o que foi demonstrado na capa e na matéria. 

Cabe ao destinatário, em seu fazer interpretativo, concluir se o acordo fiduciário 

proposto pelo destinador é crível ou não e, respectivamente, aceitá-lo ou negá-lo. No 

nível fundamental do texto maior formado pela capa e pela matéria, ou seja, tomados os 

dois objetos textuais como formantes de uma única unidade de sentido, a prática da 

viagem está fundada na categoria de base /continuidade/ vs. /descontinuidade/, sendo o 

último termo eufórico, e o primeiro, por pressuposição, disfórico. 

 

No nível discursivo, o enunciador, em seu fazer persuasivo, na seleção dos 

elementos e na construção do texto, ao mesmo tempo que busca informar, também cria 

a demanda por viajar, preenchendo a lacuna oferecendo-se como aquele capaz da 
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resolução. A projeção do narrador é feita de modo a facilitar a persuasão, de maneira 

informal, amigável e crível. Opta, predominantemente, por mover os afetos pelo apelo 

inicial da capa e o imaginário criado nos elementos visuais e por informar na matéria, 

por meio de texto que cita, aponta, identifica, descreve. Através de seus textos de 

convencimento, a revista de bordo direciona o olhar do turista.  

 

Quanto ao perfil do passageiro, é desenhado como um sujeito que gostaria de 

visitar locais euforizados, o que corrobora a ideia de que viajar é uma prática social de 

ruptura do cotidiano em busca dos valores de lazer que não são possíveis no dia a dia. 

Caberá ainda a ele, o potencial turista, em seu fazer interpretativo, aceitar viajar ou não. 

 

Para concluir, temos o espaço que é construído euforicamente, um lugar 

agradável de estar, e apresentado como uma imagem idealizada que não, 

necessariamente, tal como vimos, reflete toda a realidade local. Por fim, o deslocamento 

é propiciado pelo destinador/adjuvante, que é concretizado no nível discursivo pelo ator 

que oferece os serviços turísticos, cuja presença é manifestada pela logomarca da TAM. 

Por depreensão, o tempo da viagem é também euforizado, uma vez que é a prática 

social em tela, que compreende uma ruptura com o cotidiano, que permite os períodos 

em atividades que envolvem a apreciação das atrações turísticas, o prazer da 

gastronomia local, o relaxamento da praia e a contemplação da natureza. É o 

desdobramento temporal da viagem, desenhada como descontinuidade eufórica, que 

permite ao turista tais atividades.   

 

Podemos compreender o turista, pelo que foi visto até aqui, como um sujeito que 

visita um espaço fora do seu cotidiano com uma finalidade diferente da que tem em suas 

atividades diárias. Em concordância com Landowski (2012) e com Urry (2001), 

acrescentamos que se trata de um indivíduo que gosta de viajar para onde todos vão, 

para locais renomados e reconhecidos, tal como explicado no trecho a seguir:  

 

“O olhar coletivo [do turista] precisa, assim, da presença de um grande número 
de pessoas [...] Outras pessoas dão uma atmosfera ou um sentido carnavalesco a 
um lugar. Indicam que aquele é o lugar onde se deve estar e que não se deve ir 
para outras paragens. [...] É a presença de outros turistas, pessoas como nós 
[turistas também], que é necessária para o sucesso de tais lugares, que 
dependem do olhar coletivo dos turistas. É também o caso das grandes cidades, 
pois aquilo que as distingue é seu caráter cosmopolita. É a presença de pessoas 
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do mundo inteiro (os turistas, em outras palavras) que confere às grandes 
cidades sua excitação e seu encanto.” (URRY, 2001, p.70) 

 

Landowski (2012) diz que a construção da identidade de um sujeito remete à sua 

localização no mundo. Essa localização, tal como já mencionado, não tem a ver com a 

essência do tempo e do espaço ou com a posição geográfica do sujeito e seus horários, 

mas com a construção que ele faz de tempo e de espaço. Uma viagem, então, pode ser 

compreendida como uma atividade que permite a confrontação com a alteridade e as 

construções de outros “aquis” e “agoras”. Portanto, viajar não é simplesmente deslocar-

se fisicamente. O semioticista francês acrescenta que há gradações do ato de viajar, 

havendo mesmo um grau zero, em que o sujeito se desloca, mas está ausente do lugar ao 

qual chega. Ele está em seu destino, com seu corpo, mas está ausente dali, porque seus 

valores e referências continuam no local de partida.  

   

Conforme Landowski (2012): 

 

É o que ocorre quando o viajante, pouco inclinado a se confiar de corpo e alma 
ao gênio dos lugares que vai percorrer – com o risco talvez de descobrir-se a si 
mesmo, sob o domínio deles, como um outro –, prefere ir buscar, aonde quer 
que se dirija, confirmação de uma visão do mundo e, portanto, de si mesmo em 
sua relação com o Outro (e também com o espaço-tempo, outro por construção, 
desse Outro), já inteiramente pronta antes de sua partida e, na medida do 
possível, a ser trazida de volta intacta. É assim com o turista que, aonde quer 
que chegue, chega sempre a um espaço sinalizado, setorizado, constelado de 
pontos de atração predefinidos, cuja própria disposição determinará 
rigorosamente sua agenda, o de sua “visita”. No espaço-tempo onde se desdobra 
seu circuito cronometrado, nada, por construção, “vale o desvio”, a não ser em 
função do sistema de valorização específico que, de lá (isto é, de sua casa), 
determinou para ele, por antecipação, a escolha dos locais “a fazer” e o tempo a 
lhes conceder [...] (LANDOWSKI, 2012, p. 72) 

 

Para Urry (2001), o olhar do turista é construído. Para Landowski (2012), há 

“um regime de olhar previamente fixado do lado de sua casa” (LANDOWSKI, 2012, 

p72). Ambos concordam que o turista sai da origem em um programa preestabelecido 

do que quer fazer quando chegar ao espaço de destino. Muitas vezes, tais programas são 

criados, como vimos, pela literatura de turismo com fins de dar publicidade a um 

destino turístico, tal como os textos que analisamos anteriormente. A busca dos turistas 

pelo extraordinário, de modo geral, é uma construção midiática.  
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Quando se entra em um site de informações turísticas, tal como o conhecido Trip 

Advisor, há indicativos das principais atrações de um local, assim como guias que 

assinalam pontos a visitar e ordenam percursos, informando, até mesmo, quando e 

quanto tempo se dedicar a cada uma das atividades propostas. Há outros sites que 

indicam até mesmo quantos dias se deve ficar para conhecer cada destino, considerando 

apenas a relação imediata e utilitária que um turista pode ter com as atrações, 

descartando completamente as possíveis interações, os necessários ajustamentos e os 

inevitáveis acidentes.  

 

É nesse sentido que Landowski (2012) diz que o turista está na ordem do 

demasiado-pleno, cheio de informações que constroem o sentido antes da viagem: 

 

[...] sobrecarregado de um saber pré-construído relativamente ao lugar aonde 
chega, o viajante [leia-se: turista] satura a paisagem local superimpondo-lhe sua 
própria topografia e seu próprio tempo. Deste modo, ele não pode em definitivo 
senão verificar a existência, no lugar, em seu lugar e na ordem prevista, de uma 
série de visões esperadas – quase um déjà vu. Mesmo que se encontre ali 
efetivamente – fisicamente, ele todavia não está ali. Na realidade, ele se sentira 
tanto melhor nesse “alhures” (como se estivesse ainda em casa) quanto menos 
presente ali estiver: ele se sentirá à vontade pelo próprio fato de a densidade de 
seu programa lhe poupar a intuição de um outro modo atrás da grade que ele ali 
superpõe e à qual se agarra. Convencido de que já sabe tudo sobre o país onde 
chegou, ele não terá, no fundo, jamais deixado seu ponto de partida. 
(LANDOWSKI, 2012, p. 73) 

 

Landowski (2012) considera o turista como o passageiro programado, um 

sujeito que está ausente, em um regime de ausência do lugar, no sentido de que ele 

seguirá os circuitos que já “foram traçados para eles” (LANDOWSKI, 2012, p.82), 

como podemos perceber na análise da revista TAM Nas Nuvens. Essa ausência está no 

fato de que, ao se guiar pelo que estamos chamando de literatura de turismo, não há uma 

intenção, a princípio, de interagir com os outros, aqueles que habitam no espaço a ser 

visitado. Na revista analisada, por exemplo, não há um esforço para concretizar o 

carioca, o típico habitante da cidade do Rio de Janeiro, havendo um apagamento de sua 

presença. Eles, os turistas, são desenhados como sujeitos que não estão interessados nos 

sentidos que podem emergir das interações. A viagem, para eles, é sobretudo momento 

de reconhecimento do que já foi apresentado e indicado em tais veículos. 
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Por esse ângulo, Landowski (2012) considera-os ainda em um estado de 

disjunção como o espaço visitado, que caracteriza o modo de existência da ausência. É 

válido acreditar que aquele que visita um local pode escolher como relacionar-se com 

tal espaço, mas pode eleger também não relacionar-se com ele, assumindo um modo de 

existência semiótica de ausência. Assim o turista, para a Sociossemiótica, é um “sujeito 

disjunto do aqui-agora” (LANDOWSKI, 2012, p.84). Para ele, a temporalidade e a 

espacialidade que importam são as que estão na origem e que oferecem as referências de 

sua estadia no lugar novo. Ele faz a conta do horário pelo local de origem, orienta-se 

pelas coordenadas espaciais que tem no ponto de partida (ou no guia) e compara o que 

vê à paisagem de sua terra. Guia na mão, andando geralmente em grupos, barulhento e 

de aparência feliz, o turista é facilmente reconhecível. Ele vive na viagem a aventura do 

reconhecimento daquilo que já conhecia antes da chegada ao novo lugar. Por tudo isso, 

ilustra o regime de ausência do lugar. 

 

Dentro da constelação da prudência, que compreende os regimes da 

programação e da manipulação, Landowski propõe, portanto, dois tipos de passageiros: 

o homem de negócios e o turista. Num exercício de construção metodológica para a 

compreensão de tais passageiros, e de somente eles, neste momento, tomemos um eixo, 

em forma de reta, que simboliza a proximidade e o afastamento com os valores e os 

sentidos do cotidiano, representados, respectivamente, pelos polos do ordinário e do 

extraordinário.  

 
 

Ordinário 
 

Extraordinário 

 

O homem de negócios, tal como vimos, é um passageiro da continuidade em 

estreita ligação com o local de saída. Os sentidos e os valores a serem alcançados são 

estabelecidos antes da viagem corporativa, de modo que sua viagem é justificada 

inclusive por esse planejamento, o que remete a um regime de programação. Tal regime 

compreende a lógica da regularidade e o estabelecimento de papéis temáticos que, na 

jornada, se traduzem em comportamentos delimitados, que se desdobram em percursos 

estáveis que permitem previsibilidade e indicam um grau mínimo de risco à emergência 

de novos sentidos. Esse perfil seria a figura que concretizaria o passageiro do polo do 

ordinário. 
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O turista, por sua vez, em comparação com o perfil homem de negócios, mesmo 

ainda dentro da constelação da prudência, estaria em outro polo, no polo do 

extraordinário, sendo um passageiro da descontinuidade. Ele se configura como 

alguém que busca a ruptura, mesmo que de modo comedido, sem se lançar à aventura, o 

que, de imediato, se opõe à noção de regularidade do regime de programação. A viagem 

turística é uma quebra do cotidiano que se desenha como uma busca por valores que se 

opõem àqueles do espaço de origem ou que, pelo menos, lá não se encontram.  

 

Tomemos, como exemplo, a análise da revista TAM Nas Nuvens. Dentro de seu 

cotidiano, é possível pensar o leitor como alguém preso a hábitos e rotinas. Assim, 

podemos cogitá-lo no automatismo do seu dia a dia, como regido pela regularidade, 

uma vez que é inviável viver num ritmo aleatório em sociedade. Viver em sociedade 

remete a uma aceitação de um simulacro proposto que envolve deveres, percursos, 

horários, interações necessárias, de modo geral, regulamentos que normatizam e 

ordenam o cotidiano e que, por isso, permitem, até certo ponto, uma previsibilidade. A 

proposta na revista TAM Nas Nuvens é justamente a quebra da rotina. Há um convite 

para a descontinuidade dessa programação. Caso aceite ser turista, o que implica 

intencionalidade que se traduz em uma ênfase na sua competência modal que lhe 

permite /querer /, /saber /, /poder/ e /fazer/, ele abandonará temporariamente o simulacro 

em que vive o cotidiano e suas respectivas obrigações, e, em seu fazer, no caso viajar, 

transformar-se-á em um sujeito da ruptura.  

 

Fora da lógica da regularidade, o risco aumenta. O turista, ao mobilizar-se em 

viagem, em sua busca da confirmação do já visto nas literaturas de turismo e da 

oportunidade de fotografar, de modo a limitar o risco, uma vez que prudente, deverá, 

mediante o não desejável mas possível, quase inevitável, encontro com o outro, fazer 

uso de estratégias persuasivas e oferecer acordos que levem os sujeitos encontrados a 

ajudá-lo em seu percurso e em suas buscas. Uma vez que a manipulação baseia-se em 

competência modal, tanto sua quanto a do outro, há maior insegurança nas interações. A 

imprevisibilidade aumenta dentro da lógica da(s) intencionalidade(s) e pode ser que, em 

dado momento, haja a emergência de sentidos não procurados, o que pode desdobrar-se 

em acontecimentos que causem desde o fim de seu deslocamento até o início de uma 

inesperada aventura. 
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Todo o visto, neste capítulo, pode ser visualizado no esquema abaixo: 

 

                                           Constelação da prudência 

 

Polo do ordinário 

(Cotidiano) 
 

Polo do extraordinário 

(Ruptura do cotidiano) 

 

Homem de negócios 

- Passageiro da continuidade 

- Passageiro não presente 

  

Turista 

- Passageiro da descontinuidade21 

- Passageiro ausente 

- Lógica da regularidade 

 

 - Lógica da intencionalidade 

 

Contudo, uma investigação feita levando em consideração duas figuras que 

representam polos extremos pode estereotipar a análise. De modo a problematizar essa 

formulação, a seguir, apresentamos três análises que desenham um perfil de passageiro 

que não está de todo preso à origem, mas também não está de todo livre, configurando-

se como um perfil com algumas características do homem de negócios e outras do 

turista, um tipo híbrido no entremeio deles: o excursionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Neste terceiro capítulo, estamos somente levando em consideração os passageiros propostos por 
Landowski. Assim, ao compararmos o homem de negócios com o turista, estabelecendo polos em 
oposição, o turista configura-se, em comparação com o outro perfil de passageiro, como um sujeito da 
descontinuidade. Mas, se formos considerar, todos os viajantes propostos pelo semioticista, tal quadro 
precisaria ser redimensionado. Em um quadro mais amplo, com todos os quatro perfis, o turista seria 
compreendido como um sujeito que não é de todo descolado da origem, uma vez que carrega consigo 
sentidos pré-estabelecidos, não estando de todo aberto ao novo. É, por isso, que Landowski considera-o 
como “ausente”. Tal abertura à emergência de novos sentidos é melhor explicada no capítulo 4. A ideia 
de comparar o homem de negócios e o turista em polos opostos justifica-se somente para a apresentação 
do perfil do excursionista, uma figura de entremeio que se concretiza entre os polos do ordinário e do 
extraordinário (ver subcapítulo 3.3). Além do mais, tal como demonstrado, embora passageiro, a busca 
do turista é a ruptura, mesmo que de forma controlada, o que já indica afastamento do polo do ordinário, 
que compreende as práticas cotidianas.   
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3.3 O excursionista 

 

O vocábulo “excursão” (do alemão, exkusrion) foi proposto, inicialmente, pelo 

escritor alemão Philipp Von Zesen para designar uma viagem com fins de estudo ou 

pesquisa de campo. Se fosse tomada nesse sentido já serviria para recobrir a figura de 

um passageiro responsável. Mas queremos aqui tomar o seu sentido expandido, aquele 

que é comumente usado na atualidade: uma viagem com um propósito, indiferente do 

seu fim, seja cultural, educativo, religioso, compras, entre outras possibilidades.  

 

Assim, em sintonia com o proposto por Landowski (2012), o excursionista pode 

ser, a princípio, considerado como um passageiro programado, uma vez que sentidos e 

valores a serem alcançados durante o trajeto são determinados e determinantes para o 

deslocamento. Além disso, tal excursionista é um indivíduo que se configura como um 

sujeito da descontinuidade, que se desloca por um /querer/, assim como o turista. Para 

investigar tal modo de viajar, tomamos a análise de algumas propagandas de excursão 

para o fim de melhor verificar tal perfil que parece reunir características dos dois 

passageiros propostos por Landowski.  
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3.3.1 Excursão de compras para Ciudad del Este (Paraguai) 

 

No Brasil, há muitos espaços populares com venda de mercadorias por preços 

módicos, classificados como “feiras livres” ou “mercados”. Quando tais lugares ganham 

fama, tornam-se centros populares de compra, frequentados não só por revendedores, 

mas também por pessoas que querem adquirir mercadorias por preços baixos. Dentro do 

país, são inúmeros os locais reconhecidos pela oferta de mercadorias em geral com 

preços abaixo da média, entre eles: a feira da rua 25 de março, em São Paulo 

(considerada o maior centro comercial da América latina); o centro comercial Saara, no 

Rio de Janeiro; a feira da madrugada de Fortaleza, no Ceará, entre outros.  

 

Além desses espaços, devido ao fato do valor da moeda brasileira, o real, ser 

superior ao da paraguaia, o guarani, e à proximidade com a fronteira do Brasil, Ciudad 

del Este, a segunda cidade mais populosa do Paraguai, também se popularizou como um 

paraíso de compras. Anualmente, essa cidade recebe milhares de excursionistas 

brasileiros que se deslocam em caravanas unicamente com fins de compras. A cidade 

em si não possui qualquer outra área considerada como “turística”, sendo reconhecida 

somente por seu turismo de compras. Devido à recorrência da prática, algumas agências 

de viagens criaram excursões de compras para Ciudad del Este. Tomemos, como 

exemplo, a propaganda que segue, que oferece, nas palavras da empresa, “um tour de 

compras no Paraguai”. 

 

3.3.1.1 Tour de compras no Paraguai 

 

O Hotel Urbano é uma agência on-line de viagens. Fundada em 2011 com o 

slogan “Viajar é possível”, essa empresa oferece a venda de hospedagens, seu carro-

chefe, e ainda a possibilidade de aquisição de pacotes de viagem nacionais e 

internacionais, entre outros serviços vinculados à prática de viajar. De acordo com o site 

da empresa, sua missão é simplificar a prática de viagem. 

 



 

 

Ao acessar o site do Hotel Urbano

hotéis. Essa pesquisa pode ser delimitada com datas de início e/ou término ou mesmo 

sem especificação do período.

 

Imagem 3: Captura parcial da página inicial do 

 

Digitando “Paraguai” como destino na barra de pesquisa, obtivemos quatro 

opções. Uma das possibilidades indicava um 

clicar no link (vide imagem 4

explicações e a possibilidade de 

paraguaia (vide anexo 1).  

 

Imagem 4: Captura do link

Paraguai24 

                                                
22 Disponível em https://www.hotelurbano.com.br
23 Disponível em https://www.hotelurbano.com.br
24 Disponível em: 
https://search.hotelurbano.com/?q=Paraguai&tab=hotels&filters=is_offer
em 24 de abril de 2018.  
 

do Hotel Urbano22, há uma ferramenta de busca de destinos ou 

hotéis. Essa pesquisa pode ser delimitada com datas de início e/ou término ou mesmo 

sem especificação do período. 

Captura parcial da página inicial do site do Hotel Urbano23 

Digitando “Paraguai” como destino na barra de pesquisa, obtivemos quatro 

opções. Uma das possibilidades indicava um tour de compras em Ciudad del Este. Ao 

(vide imagem 4), fomos direcionados para a tela da propaganda, 

possibilidade de aquisição da excursão de compras pela cidade 

 

link de acesso à propaganda de excursão de compras no 

         
https://www.hotelurbano.com.br . Acessado em 24 de abril de 2018. 

ps://www.hotelurbano.com.br . Acessado em 24 de abril de 2018. 

https://search.hotelurbano.com/?q=Paraguai&tab=hotels&filters=is_offer|1,country_paraguai|1
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, há uma ferramenta de busca de destinos ou 

hotéis. Essa pesquisa pode ser delimitada com datas de início e/ou término ou mesmo 

 

 

Digitando “Paraguai” como destino na barra de pesquisa, obtivemos quatro 

de compras em Ciudad del Este. Ao 

propaganda, com 

aquisição da excursão de compras pela cidade 

 

de acesso à propaganda de excursão de compras no 

 
 

|1,country_paraguai|1. Acessado 
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Em conjunto com as informações sobre o pacote (um passeio com guia com 

duração de 5 horas que inclui traslado), seguem esclarecimentos sobre a atividade de 

compras na cidade paraguaia: 

 

Não há dúvida que [sic] Ciudad del Leste é uma das maiores zonas francas do 
mundo, perdendo apenas para Miami e Hong Kong, e cá pra nós é uma delícia 
percorrer o comércio desse grande centro que possui grandes atrativos para 
quem gosta de estar sempre por dentro das novas tendências e de tudo que é 
inovador no setor de eletro eletrônico. Compras podem ser realizadas em Real 
ou Dólar. Algumas lojas aceitam compras em cartão de crédito internacional e 
até mesmo cheque. Cota de compra: US$ 300,00 por pessoa maior de 18 anos. 
Não transferível e com renovação a cada 30 dias. Serviço inclui traslado ida e 
volta do hotel e assistência de guia no local. O ponto de desembarque e 
embarque é o shopping Americana, um dos principais shoppings do Paraguai. 
Aberto de segunda à [sic] sábado das 08:00 às 16:00. Aos domingos das 09:00 
às 12:00. 25  

 

Em análise, esta propaganda tem função predominantemente informativa, com 

enunciados em terceira pessoa. As projeções são feitas, predominantemente, de forma 

enunciva, pois tudo se ordena em função do lá de Ciudad del Este, o espaço do qual se 

fala. A projeção actancial em terceira pessoa cria um efeito de sentido de objetividade. 

Entretanto, é interessante notar o uso da expressão “cá pra nós”, que é uma espécie de 

intromissão enunciativa que cria um efeito de sentido da aproximação e de quebra da 

formalidade, como se fosse uma conversa descontraída entre amigos, que vem 

corroborada pelo registro informal da linguagem. Na expressão, a partícula adverbial 

“cá” perdeu seu sentido espacial, porque formou uma expressão que indica proximidade 

na totalidade dela. Há o estabelecimento de um espaço comum, mas em sentido de 

espaço afetivo, e não geográfico. O narrador não se apresenta como um desconhecido 

vendedor de pacotes turísticos, mas como um sujeito próximo, íntimo. Quanto à 

projeção temporal, há um presente com aspecto durativo, que mostra ações habituais e 

duradouras. Como se trata de uma tentativa de deslocamento para compras, o uso desse 

tempo enuncia o espaço como um lugar onde sempre possível realizar tal atividade.  

 

Assim, saindo da sintaxe discursiva e avançando pela semântica discursiva, nos 

processos de tematização e de figurativização, há a construção de duas isotopias 

importantes: uma referente ao tema da viagem e outra aludindo ao tema do consumo. A 

                                                 
25 Disponível em: 
https://search.hotelurbano.com/?q=Paraguai&tab=hotels&filters=is_offer|1,country_paraguai|1. Acessado 
em 24 de abril de 2018.  



 

 

figura “Ciudad del Este” é um conector das isotopias da viagem e 

acaba desencadeando a possibilidade de leitura de um percurso temático do turismo de 

compras. Assim, esse espaço é apresentado como um local propício para 

tal atividade. 

Imagem 5: A construção da isotopia da viagem na propa

Paraguai 

               

Imagem 6: A construção da isotopia do consumo na p

no Paraguai 

guia

cartão 
de 

crédito

” é um conector das isotopias da viagem e do consumo que 

acaba desencadeando a possibilidade de leitura de um percurso temático do turismo de 

compras. Assim, esse espaço é apresentado como um local propício para 

A construção da isotopia da viagem na propaganda do Tour

A construção da isotopia do consumo na propaganda do Tour
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do consumo que 

acaba desencadeando a possibilidade de leitura de um percurso temático do turismo de 

compras. Assim, esse espaço é apresentado como um local propício para a realização de 

 

Tour de compras no 

 

Tour de compras 
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A propaganda envolve assim a promoção de uma atividade: comprar. De 

maneira que todo o deslocamento é proposto para um único fim: o do consumo. Há 

somente uma motivação em jogo. Dessa forma, a construção do deslocamento é feita 

dentro de um grau máximo de programação, já que o percurso é justificado por apenas 

uma busca. Lembremos que a programação é o regime que rege as atividades do homem 

de negócios. Contudo, a justificativa da viagem não está na origem, mas na finalidade 

da própria viagem. Nesse sentido, uma excursão parece delinear um grau de 

rompimento maior com a origem que uma viagem corporativa. Mas, o excursionista em 

turismo de compras não se desloca para algo novo, pelo contrário, parece mover-se para 

uma atividade que é do seu cotidiano. Assim, no que diz respeito à abertura de novos 

sentidos desenha-se como menos aberto à emergência de novos sentidos que o turista. 

Por isso, aqui defendemos que ele parece ser um perfil do entremeio: meio programado 

e meio manipulado, por assim dizer. 

 

Esse exemplo é interessante para mostrar as possibilidades de flutuação da 

tipologia proposta por Landowski. Não há quatro determinadas posições de modo 

absoluto. Tais perfis de passageiros e de viajantes podem ser compreendidos como 

pontos demarcados num fluxo, num continuum, numa gradação dos papéis possíveis 

para o sujeito em viagem. Por isso mesmo, o excursionista exemplifica as 

possibilidades de cruzamentos e desdobramentos de tipos. 

 

Ao analisarmos o perfil do excursionista, observamos uma oscilação que reúne 

características dos dois tipos de passageiros da tipologia. Programado como o homem 

de negócios e em regime de ausência como o turista, ao viajar com uma só finalidade, 

na concretização da prática da viagem, configura-se como uma figura entre os polos do 

ordinário e do extraordinário. Daí considerarmos como um sujeito do entremeio dessas 

duas posições que marcam os modos de viajar dos passageiros. 
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3.3.2 Excursão religiosa 

 

Tomemos mais um exemplo, mas, desta vez, com uma motivação diferente. 

Uma peregrinação pode ser compreendida como uma viagem para locais com caráter ou 

função espiritual, para espaços tidos como sacros ou de devoção. Trata-se de um 

percurso motivado por fé ou convicção em elementos que apontam características de 

misticismo, religiosidade e/ou de forma mais ampla, algum tipo de credo, em síntese, 

refere-se a uma busca pelo sagrado. A prática da peregrinação remonta à Antiguidade, 

porém o termo “peregrino” foi observado somente durante o século XIII, utilizado para 

nomear os adeptos do Cristianismo que viajam a Roma e à Terra Santa, local sagrado 

para os cristãos, pois, de acordo com os Evangelhos da Bíblia, livro sagrado do 

Cristianismo, foi o local onde Jesus de Nazaré, figura central de sua religião, nasceu, 

morreu e ressuscitou (espaço que atualmente compreende os territórios palestinos e o 

Estado de Israel). Para além dos exemplos já reportados, são ainda áreas de interesse 

dos cristãos os locais de aparecimento da Virgem Maria e as sepulturas de apóstolos, 

santos e mártires cristãos. Dentre os locais mais visitados por tais religiosos estão a 

Basílica de São Pedro, no Vaticano, e o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em 

Portugal.  

 

Pode-se compreender um peregrino como um sujeito modalizado, 

especialmente, pelo /crer/ e é esse fator que caracteriza a sua prática da peregrinação, 

embora nem todas as pessoas que visitem locais tidos como sagrados estejam, de fato, 

peregrinando. É a fé do sujeito que transforma um deslocamento turístico ou uma visita 

em um ato que denote transcendência. Como cada indivíduo apreende o divino e, 

consequentemente, o profano de forma muito pessoal, esse tipo de deslocamento acaba 

tendo sentidos e valores muito particulares para tais passageiros.  

 

Inicialmente, a peregrinação compreendia o ato de caminhar motivado por uma 

crença. Na atualidade, o trajeto é feito de inúmeros outros modos, incluindo as 

excursões coletivas. Neste tópico, entretanto, não analisaremos a peregrinação como 

experiência, mas como uma proposta. Vamos nos deter, assim, tal como feito 

anteriormente, em uma propaganda de excursão. 
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3.3.2.1 Excursão religiosa para Aparecida do Norte (São Paulo) 

 

No Brasil, um dos destinos religiosos mais visitados é o Santuário Nacional de 

Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do país, no estado de São Paulo. No 

dia 12 de outubro, data comemorativa da santa, milhares de peregrinos chegam ao local 

para participar de missas, solenidades de louvor e festividades em homenagem à santa. 

Alguns fiéis chegam a percorrer de joelhos quase 400 metros da celebrada Passarela da 

Fé, como ato de súplica ou agradecimento. 

 

 

Imagem 7: Captura parcial da página inicial do site da Nattrip26 

 

A Nattrip se conceitua como uma agência e uma operadora de turismo que tem 

como missão institucional primeira fornecer experiências de ecoturismo. A empresa 

oferece possibilidades de passeios e excursões, dentre estas a romaria para Aparecida do 

Norte que é apresentada como a oportunidade de viver “um dia de fé”.  

 

Na página específica sobre o pacote turístico para a cidade paulista27, para além 

das informações de reservas e as possibilidades de aquisição do serviço, há os dois 

textos que seguem: 

 

Como é a excursão para Aparecida do Norte? 

                                                 
26 Disponível em https://www.nattrip.com.br/ . Acessado em 26 de abril de 2018. 
27 Disponível em https://www.nattrip.com.br/roteiros/excursao-para-aparecida-do-norte/ . Acessado em 
24 de abril de 2018. 
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Venha passar um dia de Fé em Aparecida do Norte, Saída do Rio de Janeiro, 
ônibus de turismo, Guia. 

 
O Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, o maior Santuário no 
mundo dedicado a Maria, Mãe de Deus, localiza-se no Vale do Paraíba, no eixo 
Rio – São Paulo, e entre as duas cidades mais importantes do País, São Paulo e 
Rio de Janeiro. Por esse vale corre um rio de nome Paraíba, que foi palco do 
aparecimento da devoção que une todo o Brasil. 28 

 

E mais: 

 

Destaques da Excursão para Aparecida do Norte 
♦ Venha conhecer o Santuário de Aparecida do Norte 
♦ Venha ver a Imagem Original de Nossa Senhora da Conceição 
♦ Visite a Basílica antiga e a nova29 

 

 

Imagem 8: Captura parcial da página de propaganda da Romaria para Aparecida do 

Norte30 

 

Nessa segunda propaganda, na sintaxe discursiva, a instalação de pessoa, de 

espaço e de tempo é realizada através de debreagens enunciativas. O uso dos verbos no 

modo imperativo (“Venha”, “Venha [conhecer]”, “Venha [ver]” e “Visite”) instaura o 

agora do discurso que é um tempo presente. Esse procedimento cria o efeito de sentido 

de simultaneidade entre o evento narrado e o momento da narração. O presente (aqui 

manifestado pelo modo indicativo, que institui a presença do tu no momento da fala do 

                                                 
28 Disponível em https://www.nattrip.com.br/roteiros/excursao-para-aparecida-do-norte/ . Acessado em 
24 de abril de 2018. 
29 Disponível em https://www.nattrip.com.br/roteiros/excursao-para-aparecida-do-norte/ . Acessado em 
24 de abril de 2018. 
30 Disponível em https://www.nattrip.com.br/roteiros/excursao-para-aparecida-do-norte/ . Acessado em 
24 de abril de 2018. 
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eu) é um tempo que se refaz a cada leitura, da mesma maneira que, no caso da projeção 

de pessoa, em que o eu e o tu também se reconfiguram a cada interlocução. A 

debreagem enunciativa temporal usada cria assim uma coincidência entre o momento do 

acontecimento da fala e o momento de referência presente que se repete. Esse sistema 

de tempo enunciativo instala, simultaneamente, o eu e o tu do discurso no agora do 

discurso, simulando um diálogo. Ao mesmo tempo, tal estratégia cria um efeito de 

sentido de aproximação espacial, pois uma conversa entre eu e tu somente é possível se 

ambos compartilharem o mesmo lugar, que é o aqui do discurso. 

 

Há ainda o uso do presente do indicativo para descrever o espaço do Santuário 

de Nossa Senhora da Conceição Aparecida (“localiza-se” e “corre [um rio]”). Uma 

descrição caracteriza-se por apresentar um estado, por não referir-se a uma 

transformação. Por isso, tal tempo verbal foi utilizado, pois indica estados que, a 

princípio, não se podem mudar. Trata-se do aspecto durativo do presente. 

 

Por fim, há ainda o uso de pretérito perfeito (“foi”) que indica um momento 

anterior ao momento do acontecimento e o momento de referência presente. Esse uso 

em questão ainda é pertencente ao sistema enunciativo, uma vez que é organizado e 

compreendido a partir do agora da enunciação. Ele foi utilizado para criar um efeito de 

sentido de verdade, uma vez que afirma e constrói o espaço do santuário como um local 

onde aconteceu um milagre, tornando-o, por isso, sacro mesmo no agora. Assim, o jogo 

verbal em questão enuncia uma verdade sobre o santuário, consagrando-o como 

venerável. Como essa propaganda, assim como a anterior, trata de convencer o tu a ir 

para algures, há o empenho em enunciar o santuário como um espaço desejável de ser 

visitado, logo eufórico.  

 

Ao clicarmos em “excursões”, somos direcionados a uma página que descreve a 

romaria (vide anexo 2), fornecendo explicações e possibilitando a aquisição do ingresso 

à excursão. No texto, há a organização de duas isotopias relevantes: a da viagem e da 

religiosidade. As figuras “Aparecidade do Norte” e “Basílica” são conectores das 

isotopias da viagem e da religiosidade, assim como desencadeadores da isotopia do 

turismo religioso. Elas reorganizam os elementos, ressemantizando a cidade paulistana e 

a basílica como espaços sacrossantos onde é possível viver a fé cristã. 

 



 

 

Imagem 9: A construção da isotopia da viagem na p

Aparecida do Norte 

Imagem 10: A construção da isotopia da religiosidade na 

Aparecida do Norte 

 

O percurso do excursionista

uma única finalidade, no caso, 

ao aparecimento de novos sentidos e, consequentemente, indica um elevado grau de 

programação, tal como o perfi

descobrir sua fé, mas intensificá

A construção da isotopia da viagem na propaganda da Romaria para 

A construção da isotopia da religiosidade na propaganda da Romaria para 

excursionista, uma vez mais, se apresenta como motivado por 

no caso, a de viver a religiosidade, o que sugere um fechamento 

ao aparecimento de novos sentidos e, consequentemente, indica um elevado grau de 

, tal como o perfil do homem de negócios. Ele não está se deslocando para 

descobrir sua fé, mas intensificá-la, pois ela já existe. É o mesmo caso do 
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da Romaria para 

 

da Romaria para 

, uma vez mais, se apresenta como motivado por 

a de viver a religiosidade, o que sugere um fechamento 

ao aparecimento de novos sentidos e, consequentemente, indica um elevado grau de 

não está se deslocando para 

É o mesmo caso do excursionista 

-
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que vai fazer compras em Ciudad del Este que já tem o hábito de comprar e desloca-se 

para fazer mais do mesmo, o que mostra uma abertura aos novos sentidos menor que a 

do turista. Novamente, o excursionista apresenta-se, assim, como uma figura que 

concretiza-se entre as duas posições de passageiros demarcadas pela tipologia.  

 

Entretanto, se comprarmos os dois tipos de excursionistas até aqui analisados, é 

perceptível uma variação. O excursionista do turismo de compras é modalizado, 

enfaticamente, pelo querer, condição prévia de seu fazer. A modalização aqui se dá 

sobre a ação (querer fazer). Já o peregrino, o excursionista da fé, desloca-se movido, 

predominantemente, pelo crer, categoria epistêmica modalizada pela certeza. É a fé, a 

crença que dirige sua viagem. Estar no santuário é receber a graça de sua padroeira. Isso 

demonstra que, para além da flutuação entre as posições da tipologia, é possível haver 

nuances de diferença mesmo nas figuras de entremeio. Assim, entre o extremo do polo 

do ordinário, lócus do homem de negócios, e do polo do extraordinário, posição do 

turista, há possibilidades de deslizamento que não são estão mapeadas na tipologia, 

porque certamente será sempre impossível uma caracterização que englobe todos os 

tipos. Na proposta de Landowski, os tipos são quatro, mas a construção de suas 

identidades é complexa, justamente para que possa ser relativizada e gradualizada. 
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3.3.3 Excursão em um cruzeiro de luxo 

 

De modo geral, cruzeiros são viagens em embarcações grandes. Na atualidade, a 

maior embarcação de tal tipo é o Harmony of the Seas da empresa Royal Caribbean 

International, com capacidade de mais de 5 mil passageiros, além dos mais de 2 mil 

tripulantes. 

 

Os navios de cruzeiros da atualidade disponibilizam aos cruzeiristas diversas 

atrações e possibilidades de diversão, tais como: piscinas com toboáguas, jacuzzis, spa, 

cassinos, cinema, teatro, shows, restaurantes, bares, discotecas, festas, parque de 

brinquedos, academias, quadras esportivas, pistas de corrida, campos de golfe, lojas, 

entre outras possibilidades. Destarte, esse tipo de viagem não propõe o transporte como 

oferta central, mas o afastamento do cotidiano. Muitos estudiosos de turismo já  

definem tais naus como turismo de destino e não mais como um meio para realizar uma 

viagem. Nesse sentido, um cruzeiro pode ser considerado, grosso modo, como um 

resort flutuante.  

 

3.3.3.1 Excursão em um cruzeiro da Costa Cruzeiros 

 

O Brasil, devido ao seu clima e extenso litoral, é um país que propicia a chegada 

de cruzeiristas e a prática do cruzeiro. Dentre as mais conhecidas companhias marítimas 

que atuam no Brasil está a empresa Costa Cruzeiros. Essa empresa italiana é originária 

do empreendimento Giacomo Costa fu Andrea, fundada por Giacomo Costa em 1854 

com fins de comercialização de tecidos e óleo de oliva. Foi somente a partir de 1948 

que começou a transportar pessoas. Em resposta a uma crise, a empresa, em 1986, 

lançou a Costa Crociere SpA que contava com a operação do navio de cruzeiros Costa 

Riviera. Atualmente, é uma das cinco maiores empresas do mundo na área de cruzeiros 

contando com 15 embarcações31. 

 

                                                 
31 Disponível em https://www.costacruzeiros.com/B2C/BR/Pages/Default.aspx. Acessado em 1º de maio 
de 2018. 



 

 

Imagem 11: Captura parcial da página inicial do 

 

Na página referente ao cruzeiro que vai da cidade do Rio de Janeiro até Buenos 

Aires33, além das informações sobre a

tipos de cabine, reservas e afins, há textos descritivos que constroem dois espaços 

distintos: os locais de parada e o navio.

ao trajeto e às paradas: 

 

Cruzeiro Premium 2019: Exclusivo Para Você!

Um novo roteiro único da Costa Cruzeiros para as suas férias! [...]

UM ROTEIRO INTERNACIONAL A PARTIR DO RIO DE JANEIRO

Embarque no Rio de Janeiro rumo 

Costa Cruzeiros pode te oferecer. Serão 7 noites inesquecíveis a bordo do Costa 

Fascinosa passando por Ubatuba, IlhaBela e Punta del Este. [...]

Férias Exclusivas

O roteiro ideal para curtir Buenos Aires como quiser

Você acaba de encontrar aquele roteiro exclu

viagem única rumo 

portenha pelo tempo que desejar. São férias únicas e completas que só a Costa 

Cruzeiros pode te oferecer. Esta é o Cruzeiro Premium. [...]

 

                                                
32 Disponível em https://www.costacruzeiros.com/B2C/BR/Pages/Default.aspx
de 2018. 
33 Disponível em https://www.costacruzeiros.com/B2C/BR/Destinations/Pages/cruzeiro
2019.aspx . Acessado em 2 de maio de 2018.
34 Disponível em https://www.costacruzeiros.com/B2C/BR/Destinations/Pages/cruzeiro
2019.aspx . Acessado em 2 de maio de 2018.

: Captura parcial da página inicial do site da Costa Cruzeiros

Na página referente ao cruzeiro que vai da cidade do Rio de Janeiro até Buenos 

das informações sobre a possibilidade de aquisição do serviço, valores, 

tipos de cabine, reservas e afins, há textos descritivos que constroem dois espaços 

distintos: os locais de parada e o navio. Seguem alguns trechos dos textos que aludem 

Cruzeiro Premium 2019: Exclusivo Para Você! 

Um novo roteiro único da Costa Cruzeiros para as suas férias! [...]

UM ROTEIRO INTERNACIONAL A PARTIR DO RIO DE JANEIRO

Embarque no Rio de Janeiro rumo a Buenos Aires em um roteiro único que só a 

a Cruzeiros pode te oferecer. Serão 7 noites inesquecíveis a bordo do Costa 

Fascinosa passando por Ubatuba, IlhaBela e Punta del Este. [...]

Férias Exclusivas 

O roteiro ideal para curtir Buenos Aires como quiser 

Você acaba de encontrar aquele roteiro exclusivo para as suas férias! Uma 

viagem única rumo a Buenos Aires, onde você poderá aproveitar a capital 

portenha pelo tempo que desejar. São férias únicas e completas que só a Costa 

Cruzeiros pode te oferecer. Esta é o Cruzeiro Premium. [...]34 

         
https://www.costacruzeiros.com/B2C/BR/Pages/Default.aspx. Acessado em 2 de maio 

https://www.costacruzeiros.com/B2C/BR/Destinations/Pages/cruzeiro
. Acessado em 2 de maio de 2018. 

https://www.costacruzeiros.com/B2C/BR/Destinations/Pages/cruzeiro
. Acessado em 2 de maio de 2018. 
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da Costa Cruzeiros32 

Na página referente ao cruzeiro que vai da cidade do Rio de Janeiro até Buenos 

aquisição do serviço, valores, 

tipos de cabine, reservas e afins, há textos descritivos que constroem dois espaços 

Seguem alguns trechos dos textos que aludem 

Um novo roteiro único da Costa Cruzeiros para as suas férias! [...] 

UM ROTEIRO INTERNACIONAL A PARTIR DO RIO DE JANEIRO 

Buenos Aires em um roteiro único que só a 

a Cruzeiros pode te oferecer. Serão 7 noites inesquecíveis a bordo do Costa 

Fascinosa passando por Ubatuba, IlhaBela e Punta del Este. [...] 

sivo para as suas férias! Uma 

Buenos Aires, onde você poderá aproveitar a capital 

portenha pelo tempo que desejar. São férias únicas e completas que só a Costa 

. Acessado em 2 de maio 

https://www.costacruzeiros.com/B2C/BR/Destinations/Pages/cruzeiro-premium-

https://www.costacruzeiros.com/B2C/BR/Destinations/Pages/cruzeiro-premium-
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E mais: 

 

Rio de Janeiro 

As sensações que você vivencia superam as que você imagina, à sombra do 

Corcovado, enquanto a alegria de viver o contagia ao ritmo do samba. [...] 

Ubatuba 

O porto de Ubatuba está localizado no estado de São Paulo e ainda é um 

importante porto comercial, historicamente famoso pelo comércio de ouro 

proveniente de Minas Gerais. Hoje, Ubatuba é também uma famosa localidade 

balneária, com belíssimas praias. [...] 

IlhaBela 

Baías, enseadas e promontórios. Longas costas arenosas para praticar esportes 

ou pequenas baías para se relaxar: há praias para todos os gostos. Qual você 

escolhe? [...] 

Punta del Este 

O luxo o circunda, nos ambientes elegantes e exclusivos da Monte Carlo 

uruguaia, entre iates, roupas de grife e butiques chiques. [...] 

Buenos Aires 

Definida como um "aglomerado de energia insaciável", a cidade é um mosaico 

multifacetado de culturas e influências que transmite vibrações intensas. [...]35 

 

Das três propagandas analisadas, talvez esta tenha sido a mais empenhada em 

falar dos espaços. Os espaços a serem visitados, a saber: Rio de Janeiro, Buenos Aires, 

Ubatuba, IlhaBela, Punta del Este foram apresentados nos trechos anteriores.  

 

Todavia, o detalhamento maior é o do espaço do navio: 

 

Restaurantes, bares e doces tentações 

"Venha descobrir o que há de melhor nas férias com a Costa: cada almoço, cada 

jantar, cada café da manhã e lanche tem um sabor especial e o toque italiano - 

um ingrediente que nunca falta na nossa mesa. Além dos pratos do Restaurante 

Principal e do Buffet, o que acha de experimentar uma deliciosa pizza 

tradicional ou um jantar exclusivo em um restaurante estrelado? Durante cada 

                                                 
35 Disponível em https://www.costacruzeiros.com/br/detalhes_cruzeiro/201903-
XXX_FS_7_RIO_U_B0H0_RIO_UBT_ILB_PDP_BUE-FS07190303.html . Acessado em 5 de maio de 
2018. 
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dia do seu cruzeiro, você poderá também beber algo em um lugar sempre 

diferente, do drink no deck do navio a uma bebida refrescante à beira da piscina, 

ou um coquetel para acompanhar as suas noites na discoteca ou nos animados 

salões... Isso também faz parte da hospitalidade Costa!" 

 [...] 

Festas, música e espetáculos 

Quando o sol se põe no horizonte e se esconde atrás da linha do mar, acende-se 

a noite Costa onde cada Hóspede pode viver no seu ritmo preferido. O momento 

mais esperado para os adultos e crianças é o do espetáculo no Teatro. Você vai 

se encantar e aplaudir os magos, cantores, acrobatas e bailarinos, artistas 

internacionais que se apresentam somente para a Costa ou se divertir com o 

improviso dos ""artistas"" durante os incríveis shows de talentos de bordo. Cada 

espetáculo no grande teatro lhe oferece as mesmas emoções de um show da 

Broadway! O entretenimento musical o acompanhará mesmo fora do teatro, nos 

numerosos bares e salas a bordo, e também durante as festas na piscina. Se a 

madrugada está chegando, na discoteca a música ainda continua! Nunca 

experimentou a emoção de dançar em pleno mar?" 

 [...] 

Felicidade para as crianças 

"Os navios Costa são um mundo fantástico a ser explorado, enquanto os pais se 

descontraem sem renunciar às próprias férias, as crianças não têm um instante 

de pausa entre uma festa, jogos na piscina, um lanche saboroso, atividades de 

dança e competições. A Equipe de Animação Costa sabe como manter sempre o 

interesse das crianças com atividades estimulantes. O clube é dividido por 

faixas de idade: o Mini com atividades especiais com tema Peppa Pig (3-6 

anos), o Maxi de 7 a 11, o Teen Junior de 12 a 14 e o Teen de 15 a 17 anos. 

Assim todo mundo se diverte junto com os seus pares. Muitos navios têm uma 

área Squok Club com piscina especial para os bebês, escorregadores e jogos 

aquáticos, para ir ao ataque da diversão! No Squok Club não faltam também os 

famosos jogos de salão e os videogames mais incríveis." 

 [...] 

Esporte e diversão 

Nas férias com a Costa, todos encontram as suas atividades preferidas: os 

esportistas, os que preferem relaxar, os adultos e as crianças. As opções do que 

se fazer a bordo são muitíssimas e é impossível se entediar. Há piscinas, 

jacuzzis e espreguiçadeiras confortáveis para quem deseja descansar, quadras 

poliesportivas e academia para os mais ativos. Além de jogos, torneios e 
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atividades apaixonantes organizadas pela nossa equipe de animação para todos 

aqueles que gostam de se divertir em companhia dos amigos. Se desejar, você 

também pode participar de aulas coletivas de ioga ou pilates, e até reservar uma 

aula com um personal trainer. Imagine como seria bom começar o dia 

despertando os músculos no deck do navio ou com meia hora de jogging 

sentindo a brisa do mar!" 

 [...] 

Spa e bem-estar 

"Durante todas as férias, a sua expressão facial muda, os seus traços suavizam-

se, você fica mais tranquilo e sorri mais. Há férias que tornam mais o seu rosto a 

sua pele ainda mais luminosos, e dão mais tonicidade ao seu corpo, além de 

regenerarem a mente. São as férias com a Costa Cruzeiros. A bordo dos nossos 

navios, você pode se dedicar ao bem-estar sempre que desejar. Pode mudar o 

seu corte de cabelo ou fazer a manicure para uma noite especial. No excelente 

centro de bem-estar, você terá à disposição todos os tipos de tratamento, uma 

ampla escolha de massagens de relaxamento e terapêuticas, ou até banho turco 

para relaxar as tensões, uma sauna tonificante para renovar as energias e muito 

mais." 36 

 

A instalação da pessoa, nessa propaganda, é feita através de uma debreagem 

actancial enunciativa com o uso de “você”, o tu do discurso, aquele com quem se fala, 

em alguns momentos neutralizando-se a oposição tu/você nas formas de tratamento, 

com o uso de pronomes de 2ª pessoa (“pode te oferecer”). É possível, a partir daí, 

depreender o eu, aquele que fala, corroborado pelo uso do pronome “nossa” que revela a 

identidade coletiva do sujeito (“o toque italiano - um ingrediente que nunca falta na 

nossa mesa”). Essa instauração do eu (que representa o nós da equipe do cruzeiro) e do 

tu fica ainda mais evidenciada com o uso de verbos no modo imperativo (“Embarque” e 

“Venha descobrir”), aqui utilizado para fazer um convite: o de se juntar ao cruzeiro. 

Esses procedimentos juntos criam efeito de sentido de simultaneidade entre o que se diz 

e o que se ouve, produzindo a simulação de um diálogo, o qual é fortalecido pelo uso de 

perguntas (“o que acha de experimentar uma deliciosa pizza tradicional ou um jantar 

exclusivo em um restaurante estrelado?” e “Nunca experimentou a emoção de dançar 

em pleno mar?”).  

                                                 
36 Disponível em https://www.costacruzeiros.com/br/detalhes_cruzeiro/201903-
XXX_FS_7_RIO_U_B0H0_RIO_UBT_ILB_PDP_BUE-FS07190303.html . Acessado em 5 de maio de 
2018. 



 

 

O tempo também é criado por debreagens temporais enunciativas. O uso de 

verbos no modo imperativo, tal como já expli

tempo presente que se recria a cada leitura. Assim, há coincidência entre o momento do 

acontecimento e o momento de referência presente. O uso de verbo no presente do 

indicativo, em um caso de presente pontual, acen

encontrar aquele roteiro exclusivo para s

enunciatário descobre o seu próximo itinerário. Há ainda o uso do presente gnômico 

durante as descrições das paradas e das atividades

acontecer nos lugares, em um efeito de sentido de verdade eterna (“a alegria de viver o 

contagia ao ritmo do samba”, “há praias para todos os gostos”,  “a cidade é um mosaico 

multifacetado de culturas e influências que tran

se diverte junto com os seus pares”, entre outros). O verbos no futuro do presente 

(“você poderá aproveitar”, “serão 7 noites inesquecíveis” e “você terá à disposição 

todos os tipos de tratamento”) indicam momentos po

enunciação, possíveis caso o convite para embarcar no cruzeiro seja aceito. 

  

Essa propaganda, assim como as anteriores, trata de persuadir o 

pelo “você”, em deslocar-

enfaticamente a tentativa de fazer o enunciatário estar no navio que nos locais das 

paradas, o que aponta que tais excursões não têm como principal oferta o transporte. O 

destino a ser visitado em ênfase é o próprio navio.

Imagem 12: Captura parcial da página do cruzeiro Rio 

Cruzeiros37 

                                                
37 Disponível em https://www.costacruzeiros.com/B2C/BR/Destinations/Pages/cruzeiro
2019.aspx . Acessado em 2 de maio de 2018.

O tempo também é criado por debreagens temporais enunciativas. O uso de 

mperativo, tal como já explicado, instaura o agora do discurso em um 

tempo presente que se recria a cada leitura. Assim, há coincidência entre o momento do 

acontecimento e o momento de referência presente. O uso de verbo no presente do 

ndicativo, em um caso de presente pontual, acentua essa coincidência (“Você acaba de 

encontrar aquele roteiro exclusivo para suas férias”). É no momento da leitura que o 

enunciatário descobre o seu próximo itinerário. Há ainda o uso do presente gnômico 

durante as descrições das paradas e das atividades a bordo, que relatam o que pode 

acontecer nos lugares, em um efeito de sentido de verdade eterna (“a alegria de viver o 

contagia ao ritmo do samba”, “há praias para todos os gostos”,  “a cidade é um mosaico 

multifacetado de culturas e influências que transmite vibrações intensas”, “todo mundo 

se diverte junto com os seus pares”, entre outros). O verbos no futuro do presente 

(“você poderá aproveitar”, “serão 7 noites inesquecíveis” e “você terá à disposição 

todos os tipos de tratamento”) indicam momentos posteriores a esse agora da 

enunciação, possíveis caso o convite para embarcar no cruzeiro seja aceito. 

Essa propaganda, assim como as anteriores, trata de persuadir o 

-se para alhures. No caso, observa-se, contudo

enfaticamente a tentativa de fazer o enunciatário estar no navio que nos locais das 

paradas, o que aponta que tais excursões não têm como principal oferta o transporte. O 

destino a ser visitado em ênfase é o próprio navio. 

parcial da página do cruzeiro Rio - Buenos Aires da Costa 

         
https://www.costacruzeiros.com/B2C/BR/Destinations/Pages/cruzeiro

Acessado em 2 de maio de 2018. 
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O tempo também é criado por debreagens temporais enunciativas. O uso de 

cado, instaura o agora do discurso em um 

tempo presente que se recria a cada leitura. Assim, há coincidência entre o momento do 

acontecimento e o momento de referência presente. O uso de verbo no presente do 

tua essa coincidência (“Você acaba de 

uas férias”). É no momento da leitura que o 

enunciatário descobre o seu próximo itinerário. Há ainda o uso do presente gnômico 

a bordo, que relatam o que pode 

acontecer nos lugares, em um efeito de sentido de verdade eterna (“a alegria de viver o 

contagia ao ritmo do samba”, “há praias para todos os gostos”,  “a cidade é um mosaico 

smite vibrações intensas”, “todo mundo 

se diverte junto com os seus pares”, entre outros). O verbos no futuro do presente 

(“você poderá aproveitar”, “serão 7 noites inesquecíveis” e “você terá à disposição 

steriores a esse agora da 

enunciação, possíveis caso o convite para embarcar no cruzeiro seja aceito.  

Essa propaganda, assim como as anteriores, trata de persuadir o tu, concretizado 

se, contudo, muito mais 

enfaticamente a tentativa de fazer o enunciatário estar no navio que nos locais das 

paradas, o que aponta que tais excursões não têm como principal oferta o transporte. O 

 

Buenos Aires da Costa 
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Na análise das páginas inicial

Aires39, há a concepção de três isotopias mais salientes: a da viagem, a do 

entretenimento e a do repouso. 

Imagem 13: A construção da isotopia da viagem na p

Buenos Aires 

Imagem 14: A construção da isotopia do entretenimento na p

– Buenos Aires 

                                                                                
 
38 Disponível em https://www.costacruzeiros.com/B2C/BR/Pages/Default.aspx
de 2018. 
39 Disponível em https://www.costacruzeiros.com/B2C/BR/Destinations/Pages/cruzeiro
2019.aspx . Acessado em 2 de maio de 2018.
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Na análise das páginas inicial38 e a do cruzeiro do Rio de Janeiro a Buenos 

, há a concepção de três isotopias mais salientes: a da viagem, a do 

entretenimento e a do repouso.  

A construção da isotopia da viagem na propaganda do cruzeiro Rio 

A construção da isotopia do entretenimento na propaganda

                                                                                

https://www.costacruzeiros.com/B2C/BR/Pages/Default.aspx. Acessado em 1º de maio 

s://www.costacruzeiros.com/B2C/BR/Destinations/Pages/cruzeiro
. Acessado em 2 de maio de 2018. 
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e a do cruzeiro do Rio de Janeiro a Buenos 

, há a concepção de três isotopias mais salientes: a da viagem, a do 
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. Acessado em 1º de maio 
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Imagem 15: A construção da isotopia do repouso na p

Buenos Aires 

 

Na propaganda do turismo de compras, a Ciudad del Este é o local onde é 

possível realizar a atividade. Na do turismo religioso, é em Aparecida de Norte que se 

pode ter o momento de fé. Nessa, na do cruzeiro, entretanto, todas a

entretenimento e de repouso

passa, mas apontam para possibilidades a bordo, dentro do próprio navio, o que 

corrobora a ideia de que o que se propõe não é o transporte até as cidades citad

usufruto das atividades propostas dentro da nau. 

 

Nas duas primeiras p

grau máximo de programação no que tange às buscas: “compras” e “viver a fé” 

respectivamente. Assim os 

exemplos são aqueles que têm como objetivo maior um único sentido. No caso dos 

cruzeiristas, parece haver duas mudanças significativas na argumentação. A primeira é 

uma possível tentativa de dialogar com dois perfis de sujeitos diferentes: um que 

procura recreação, brincadeiras, alegrias, de forma geral, entretenimento, e outro que 

procura quase que o oposto: sossego, quietude, de modo geral, repouso. 

possibilidade de adesão a programas narrativos principais diferentes que ofertam 

objetos-valores diversos e sanções diferenciadas. Contudo, embora haja dois valores 

A construção da isotopia do repouso na propaganda do 

do turismo de compras, a Ciudad del Este é o local onde é 

possível realizar a atividade. Na do turismo religioso, é em Aparecida de Norte que se 

pode ter o momento de fé. Nessa, na do cruzeiro, entretanto, todas a

repouso oferecidas não remetem às cidades por onde o cruzeiro 

passa, mas apontam para possibilidades a bordo, dentro do próprio navio, o que 

corrobora a ideia de que o que se propõe não é o transporte até as cidades citad

usufruto das atividades propostas dentro da nau.  

Nas duas primeiras propagandas, dentro da proposta do deslocamento, há um 

grau máximo de programação no que tange às buscas: “compras” e “viver a fé” 

respectivamente. Assim os passageiros com os quais se tenta travar diálogo nesses dois 

exemplos são aqueles que têm como objetivo maior um único sentido. No caso dos 

, parece haver duas mudanças significativas na argumentação. A primeira é 

uma possível tentativa de dialogar com dois perfis de sujeitos diferentes: um que 

procura recreação, brincadeiras, alegrias, de forma geral, entretenimento, e outro que 

que o oposto: sossego, quietude, de modo geral, repouso. 

possibilidade de adesão a programas narrativos principais diferentes que ofertam 

valores diversos e sanções diferenciadas. Contudo, embora haja dois valores 
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do cruzeiro Rio – 

do turismo de compras, a Ciudad del Este é o local onde é 

possível realizar a atividade. Na do turismo religioso, é em Aparecida de Norte que se 

pode ter o momento de fé. Nessa, na do cruzeiro, entretanto, todas as propostas de 

oferecidas não remetem às cidades por onde o cruzeiro 

passa, mas apontam para possibilidades a bordo, dentro do próprio navio, o que 

corrobora a ideia de que o que se propõe não é o transporte até as cidades citadas, mas o 

, dentro da proposta do deslocamento, há um 

grau máximo de programação no que tange às buscas: “compras” e “viver a fé” 

quais se tenta travar diálogo nesses dois 

exemplos são aqueles que têm como objetivo maior um único sentido. No caso dos 

, parece haver duas mudanças significativas na argumentação. A primeira é 

uma possível tentativa de dialogar com dois perfis de sujeitos diferentes: um que 

procura recreação, brincadeiras, alegrias, de forma geral, entretenimento, e outro que 

que o oposto: sossego, quietude, de modo geral, repouso. Há a 

possibilidade de adesão a programas narrativos principais diferentes que ofertam 

valores diversos e sanções diferenciadas. Contudo, embora haja dois valores 

pilates
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relevantes em jogo, figurativizados pelas isotopias do entretenimento e do repouso, 

independentemente dos possíveis percursos a serem seguidos para alcançá-lo(s), trata-

se, ainda assim, de atividades programadas, ou seja, dentro de um regime de 

programação, principalmente porque há um confinamento espacial em jogo: tudo ocorre 

dentro do navio e somente é possível aquilo que a nau oferecer. Fica fácil compreender 

que o cruzeirista é um tipo de turista, mas, ao mesmo tempo, parece haver aqui uma 

fronteira com o homem de negócios. Há pessoas que só fazem viagens de navio, só se 

deslocam em cruzeiros, que tomam isso, portanto, como um dever, um modo particular 

de conceber a viagem, no mais alto grau de programação.  

 

Pode aqui haver o questionamento de que os cruzeiros oferecem excursões em 

terra. Nesse caso específico, temos que perceber, primeiramente, que a adesão a esse 

tipo de passeio é opcional. No caso de adesão ao programa proposto, o sujeito sai das 

atividades programadas do cruzeiro para fazer parte de outra atividade programada 

também pela equipe do cruzeiro, com horários e espaços a serem visitados determinados 

e não escolhidos livremente. Assim, por mais que haja certa maleabilidade no que diz 

respeito a escolhas, uma ou outra, sair ou não sair, ainda assim trata-se de permanecer 

dentro de um regime da programação, pois se troca um percurso programado 

temporariamente por outro também programado, cabendo o retorno ao navio e, 

obviamente, ao percurso e às atividades a bordo. No anúncio, a viagem em terra é 

apresentada como livre: “você pode ficar o tempo que quiser”. Cria-se uma ilusão de 

liberdade. Mas essa ilusão é suficiente para simular uma possibilidade de transgressão 

do programado, o que maleabiliza a tipologia. Por todo o exposto, consideramos o 

cruzeirista também um excursionista, um tipo híbrido do homem de negócios com o 

turista. 

 

 No que se refere aos enunciadores e aos enunciatários das propagandas, ou seja, 

às imagens de autor e de leitor construídas pelos textos, respectivamente, o eu e o tu, os 

atores da enunciação, é possível perceber semelhanças nos três textos. A primeira 

similitude é que a edificação das argumentações simula um diálogo, e, para tal fim, 

utiliza o presente para marcar o momento de referência e este é coincidente com o 

momento do acontecimento, o que cria o efeito de que os textos se reconstroem a cada 

leitura. A segunda é que os enunciadores tentam convencer o tu a se deslocar do espaço 
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do aqui para o espaço do alhures. Por se tratar de propagandas que estimulam viagens 

que ainda vão ocorrer, os deslocamentos são assim apresentados como proposta.  

 

A diferença entre elas é, primariamente, marcada pelas imagens dos 

enunciatários que atuam como coerções discursivas na elaboração dos textos e são 

desenhados com interesses distintos sobre o que fazer nesses lugares de deslocamento. 

Isso, obviamente, determina a relação entre o enunciador e o enunciatário. Para que uma 

manipulação possa ser eficaz, os textos devem ser construídos, argumentativamente, 

pelo enunciador com base na imagem do enunciatário, o que reflete nas escolhas de 

temas e de figuras. 

  

 De modo semelhante, as três propagandas concretizam o tema da viagem através 

da construção de isotopias que envolvem sentidos de deslocamento ou que remetem à 

área do turismo. A diferença na semântica discursiva aparece na construção das 

isotopias que justificam ou motivam o deslocamento. Na primeira propaganda, temos, 

em destaque, o consumo. Na segunda, a religiosidade. Na última, o entretenimento e o 

repouso. Enquanto a isotopia da viagem incentiva o deslocamento, as outras a justificam 

e a motivam.  

 

Tal como visto, a figura do excursionista cruzeirista concretizou-se também no 

entremeio dos polos do ordinário e do extraordinário, como uma flutuação entre o 

homem de negócios e o turista diversa das vistas anteriormente. É possível perceber 

uma abertura maior no que se refere às buscas do cruzeirista, pois há mais valores em 

jogo: entretenimento e repouso. Tendo em vista outra possibilidade que o modelo não 

aponta como posição, consideramos necessária uma sobreposição da tensividade à 

tipologia para uma abertura das possibilidades interpretativas do modelo. 
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3.4 O excursionista como figura do entremeio 

 

 Defendemos aqui o excursionista como uma figura do entremeio. Se 

considerarmos que o regime da programação parece predominar nas excursões, o que 

ocorre é uma continuidade em que um momento de intensidade oferece apelo afetivo à 

permanência nesse continuum. Ou seja, um sujeito religioso já vive a sua fé, mas a 

viagem a intensifica. Da mesma maneira, um sujeito consumista tem a oportunidade de 

conferir intensidade a esse papel temático na prática do turismo de compras. A viagem 

só confirma o que eles já são. Ele se desloca para fazer aquilo que já faz em seu 

cotidiano. Assim, não há quebra, ruptura, portanto não há novos sentidos, mas 

continuidade dos que já existem, apenas intensificados. Nas propagandas, parece que o 

enunciador dos anúncios se aproveita justamente dessa imobilidade do sujeito, desse seu 

não desejo de mudança, mas, ao mesmo tempo, joga com a aparência de transformação, 

com a novidade. 

 

Examinando de forma mais específica esse sujeito que se desloca no modo do 

parecer, o excursionista está em sintonia com as tipologias do turista, do etnógrafo e do 

esteta propostas por Landowski (2012). Quanto ao homem de negócios, esse, tal como 

já demonstrado, parece mais um sujeito do cotidiano, passageiro da continuidade, que 

simplesmente teve um alargamento do espaço de trabalho, ou seja, o espaço de sua 

cotidianidade ficou mais amplo, justamente também como o excursionista, o que 

caracteriza seu hibridismo. Ele é como o homem de negócios, o que não deixa de ser o 

que já é, mas também é turista, o que parece poder ser o que no entanto não é. 

  

O excursionista parecer operar, logo programar, os sentidos que fundamentam 

sua viagem. Sua atuação resume-se ao que pode ser obtido no espaço visitado, 

excluindo qualquer relação com outros, tanto outros possíveis participantes da excursão, 

quanto os eventuais habitantes dos locais visitados. Não há inclusive menção sobre 

interação, nem mesmo a presença de outros nas propagandas. Nesse sentido, sua 

atuação parece ser, de fato, sobre o mundo material, mais especificamente sobre o 

espaço que é “objetizado”: Ciudad del Este é apresentada como um espaço programado 

para o consumo; Aparecida do Norte, para uma experiência religiosa; o navio de 

cruzeiro, para entretenimento e/ou repouso. Essa dicotomia dos cruzeiristas talvez 

resulte justamente da necessidade de atender a um passageiro híbrido, ambíguo, que 
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quer se divertir e descansar, quer novidade mas quer manter a rotina, quer mas não quer 

verdadeiramente sair de casa, do espaço conhecido. A viagem em cruzeiro permite a ele 

fazer o que se faz sempre: seguir uma rotina (porque o entretenimento programado 

assume valor de rotina) e descansar. 

 

Esses espaços, tal como construídos, são demarcados semanticamente como 

locais para atividades muito precisas. Essa programação, regida por lógica da 

regularidade, institui um programa principal de comportamento a ser seguido, o que 

corrobora a ideia de um sujeito programado. Trata-se, desse jeito, de uma prática de 

viagem com uma escolha prévia do que se quer viver, que não cogita perspectivas de 

caminhos alternativos e sem riscos (salvo acidentes), que não abre viabilidade para a 

emergência de novos sentidos.  

 

Destarte, o passageiro excursionista pode ser compreendido como inclinado a 

uma relação de não-conjunção, pois, embora não esteja aberto a novos sentidos, 

precisará, forçosamente, de um mínimo de interação para chegar à concretização de sua 

busca, não que essa seja uma demanda sua, mas uma necessidade da prática (estar em 

grupo, ter um guia, comprar, negociar com vendedores, receber a bênção de um padre, 

orar com outros religiosos, participar de procissões, dividir espaço com outras pessoas, 

solicitar refeições, apreciar espetáculos, receber massagem, entre outros).  

 

Consideramos válida a comparação do perfil do excursionista com o do turista 

no que concerne ao risco. O primeiro, por estar vinculado a um propósito, encontra-se 

num regime de não-presença, pois necessita, minimamente, não estar de todo ausente 

para alcançar seus objetivos. Esses objetivos já foram delineados antes mesmo da saída 

da origem e foram esses os promotores de seu deslocamento. Todo o percurso torna-se 

assim uma busca pelo planejado, de modo que há um maior engajamento que acaba 

programando-o. Esse engajamento, dentro do regime de programação, acaba criando um 

grau mínimo de risco. Já o turista, embora inicialmente ausente de todo, somente em 

busca do reconhecimento de imagens e valores ofertados pela literatura de turismo, está 

em um grau de maior risco, pois não há um compromisso de fato que o prenda ao 

programa estabelecido na saída. De modo que, quando quiser (ou por força de um 

acidente), durante a viagem turística, poderá abandoná-lo e configurar-se como um 

sujeito de maior ruptura, entregando-se ao espaço e às interações que surgirem, pois não 
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há nada que o fixe no programa. Em comparação, o percurso do excursionista é mais 

programado, de modo que desvios são mais improváveis. 

 

Observamos que o quadrado semiótico da Semiótica canônica, base da 

construção da tipologia de Landowski, ao esquematizar, apresenta categorias que 

apontam posições invariantes em torno de variações. Tal procedimento esquemático não 

deve ser compreendido como uma representação estável e imutável, mas como um 

modelo de previsibilidades, no qual as oscilações entre os pontos são possíveis e 

previsíveis, de acordo com a lógica do próprio modelo.  

 

Na esfera social, há fluidez nas possibilidades de interação. Uma vez que o perfil 

do excursionista parece oscilar entre o homem de negócios e o turista, e que tal perfil, 

tal modo de viajar não está previsto enquanto posição na tipologia, de modo a 

solucionar o problema, tomaremos a proposta da Semiótica tensiva para avançar um 

pouco mais no entendimento desses perfis.  

 

Tal como já mencionado, Zilberberg (2011), nos postulados da Semiótica 

Tensiva, no que tange à formação de valores, pressupõe a correlação entre as dimensões 

do sensível, representada pelo eixo da intensidade, e do inteligível, pelo da extensidade. 

Assim, as grandezas discursivas, consideradas aqui como presenças sensíveis aos 

sujeitos do discurso, podem ser qualificadas como intensas ou extensas. Se intensidade 

e extensidade são, a princípio, definidores, há de se observar também os valores 

semióticos resultantes dessa correlação, os definidos.  

 

Zilberberg (2011) presume que:  

 

(i) Na perspectiva dos valores do universo, sensíveis às valências 

extensivas, os valores de absoluto são, certamente, intensos, mas 

apresentam o grave defeito de serem concentrados. Os valores do 

universo, por sua vez, são tênues, mas têm a vantagem, a seus olhos 

mais significativa, de serem difusos; 

(ii) Na perspectiva dos valores de absoluto, sensíveis principalmente às 

valências intensas, os valores de universo são difusos, mas tênues; os 

valores de absoluto, por seu turno, são por certo concentrados, mas seu 
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impacto compensa amplamente esse defeito. (ZILBERBEG, 2001, p. 

91) 

 

Se levarmos em consideração que o “olhar do turista” proposto por Urry (2001) 

nada mais é que uma metáfora para a percepção de presenças sensíveis por parte do 

sujeito do discurso, podemos tentar pensá-lo, num exercício de aproximação teórica, em 

termos de intensidade e extensidade, estendendo tal metáfora ao perfil do excursionista, 

buscando entender também o seu olhar. 

 

Dentro desses pressupostos tensivos, é possível cogitar o olhar do excursionista 

como tendendo ao valor de absoluto, pois é um modo de olhar concentrado, 

concentração essa que, por se configurar enquanto grandeza na área da intensidade, 

engaja o sujeito. Se há engajamento, há ênfase nos afetos e, com isso, menor 

possibilidade da percepção de outros valores, o que remete ao menor risco da 

emergência de sentidos proposta por Landowski (2012). 

 

Por outro lado, é praticável, por analogia e complementação, conceber o olhar do 

turista como tendendo aos valores de universo. Tal olhar seria difuso, uma vez que se 

espalharia por diferentes grandezas, o que não permitiria, a princípio, um forte 

engajamento, pois não há a intencionalidade de se concentrar sobre uma só presença. 

Em comparação, é esse tênue engajamento, com menos afetividade, que remete a um 

risco maior de emergência do sentido, se comparado como a figura do excursionista. 

 

Em outras palavras, comparativamente, no que se refere a esses perfis de 

passageiros, o excursionista seria um sujeito da intensidade, engajado afetivamente, 

pois somente alguém com um interesse grande se motiva para viajar por só um motivo. 

Seu olhar, assim, pode ser compreendido como tendendo à intensidade, que funciona 

como um definidor do seu regime de programação. Quanto mais intenso, maior o 

engajamento. Já o turista, menos engajado afetivamente, pode ser entendido como 

tendo um olhar construído pela extensidade. Essa falta de engajamento é que possibilita 

assim, mais facilmente, a ruptura da fidúcia e um maior risco da emergência de 

sentidos. 
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Existe então uma gradação entre fechamento e abertura que alude às 

possibilidades da emergência de novos sentidos durante uma viagem que compreende 

um continuum tensivo entre as quatro posições propostas por Landowski. O regulador 

da curva tensiva da viagem é o risco. E a curva vai do mais seguro ao mais imprevisível, 

da segurança absoluta ao risco puro. Nessa curva, certos pontos congregam tipos: o 

homem de negócios, o turista, o etnógrafo e o esteta. Estes são papéis temáticos. A 

interseção de traços marcados pelas funções temático-funcionais das posições da 

metodologia cria possibilidades de deslizamento e de entrelugar e mostra que a tipologia 

proposta por Landowski está aberta às gradações, oscilações e variantes. Nenhum ponto 

do modelo é fixo, eles se oferecem como pontos de interseção de valores e perfis 

temáticos, admitindo, por isso mesmo, a enorme possibilidade de variação oferecida 

pela experiência. 

 

O excursionista pode ser considerado como uma variação fechada do turista. Ele 

estaria no ponto mais fechado da curva porque ele só tem um foco. Essa variação seria 

regida pelo regime da programação, tratando-se de uma gradação do perfil do turista, 

uma nuance desse papel temático. Assim, por exemplo, o executivo da empresa (figura) 

é mais programado que o excursionista, que, por sua vez, é mais programado que um 

turista que vai com a família por conta própria e se hospeda em imóvel alugado no Air 

BNB, por exemplo. Executivo, excursionista, turista em grupo, turista sozinho são 

figuras que concretizam o papel temático do passageiro.  

 

Os três tipos de excursionistas analisados têm diferenciais e isso mostraria que a 

tipologia seria quase infinita. O valor metodológico do modelo apresentando por 

Landowski está em, ao ser construída em torno de grandes traços definidores, permitir 

previsibilidade. Tomado como modelo de previsibilidades, há possibilidades de lê-lo 

com mais abertura, compreendendo-o na riqueza complexa que oferece ao analista, tal 

como fizemos, neste estudo, por exemplo, ao acrescentamos o instrumental da tensiva 

de modo a dar conta das gradações. 
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Capítulo 4 - A viagem como experiência: da curiosidade à disponibilidade 

 

 Em oposição aos modos de viajar dos passageiros, Landowski (2014) propõe a 

maneira dos viajantes. Neste capítulo, analisamos os perfis da constelação da aventura 

propostos por Landowski (2012), o esteta e o etnógrafo, em articulação com os regimes 

de interação do ajustamento e do acidente. No plano pragmático da interação, as 

interações passam a ser mais arriscadas. E no plano simbólico, há a eclosão dos sentidos 

não previstos. Longe da prudência, o etnógrafo, através do uso de sua competência 

estésica, busca “sentir o outro”, o habitante do espaço que adentra, sempre se expondo à 

possibilidade de perder o ritmo e cair no sem sentido. Já o esteta entrega-se ao acidente, 

livre de programas pré-estabelecidos. Por estarmos lidando com a viagem como 

experiência, tendo em vista que as propagandas, normalmente, não oferecem atividades 

que envolvam ajustamentos ou acidentes, voltamos, novamente, nosso olhar para a obra 

As Vozes de Marrakech, de Elias Canneti. 

   

4.1 O etnógrafo como viajante curioso 

 

 De modo a compreender melhor o etnógrafo, o perfil do viajante curioso 

proposto por Landowski (2012), analisamos o trecho “A família Dahan”, da obra As 

Vozes de Marrakech, de Elias Canetti. Nesse fragmento, o narrador descreve que, em 

um passeio pelo Mellah, ao invadir uma casa, movido pela curiosidade, conheceu o 

jovem Élie Dahan que viu nele uma oportunidade de mudança em sua vida. Enquanto o 

viajante buscava compreender a constituição cultural dos cidadãos de Marrakech, o 

rapaz marroquino desejava uma carta de recomendação para que ele e o irmão 

pudessem obter um emprego e, para tal, necessitava que tal texto fosse escrito por um 

americano. Ao saber que o narrador estava em viagem como um amigo de tal país, o 

nativo procura o estrangeiro diversas vezes e, entre ofertas, aceitações e recusas, inicia-

se um jogo de trocas entre os dois, transformando a interação entre ambos que, no 

desenrolar da trama, passar a ser direcionada pelo regime do ajustamento. 

 

Já no dia seguinte, Élie Dahan apareceu no hotel. Não me encontrou e voltou 
mais tarde. [...] Na terceira ou quarta vez ele finamente me encontrou. [...] 
“Que tipo de carta?”, perguntei. 
“Diga ao comandante que ele precisa me conseguir um emprego.” 
“Mas eu nem conheço o comandante.” 
 “Escreva uma carta”, ele repetiu, como se não tivesse ouvido o que eu dissera. 
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“Não conheço o comandante”, repeti. 
“Diga a ele que me arranje um emprego.” 
“Mas eu nem sei o nome dele. Como vou escrever para ele?” 
“Vou descobrir o nome dele.” [...] 
Amaldiçoei a hora em que entrei na casa de sua família. Agora ele viria todos os 
dias, talvez mais de uma vez por dia, e repetiria a mesma frase. Não devia ter 
aceitado sua hospitalidade. [...]  
Voltei, paguei e fomos andando por uma ruela que levava ao Mellah. Ele 
assumiu o papel de guia e me mostrava tudo o que eu já conhecia. As 
explicações se resumiam a duas frases: “Aqui é el-Bahía. Já veio aqui?”, “Aí 
ficam os ouvires. Você já viu os ouvires?” 
Minhas respostas não eram menos estereotipadas. “Sim, já vim” ou “Já, já os 
vi”. Só queria saber de uma coisa: como fazer para me livrar dele? Mas ele 
estava decidido a se mostrar útil, e a determinação de um homem estúpido é 
inabalável. [...] (CANNETI, 2006, p. 66-70) 

 

Ao assumir o papel de guia, o rapaz busca mostrar ao narrador algo que fosse do 

seu interesse de modo a agradá-lo e, assim, conseguir, mais facilmente, a carta de 

recomendação. Para aproximar-se do estrangeiro, o marroquino mostra os pontos 

turísticos da cidade, pensando que ele gostaria disso, desse reconhecimento turístico, 

tomando-o como outro, no papel de turista. Dessa perspectiva, é perceptível que o 

jovem tem uma apreciação estereotipada do que um visitante proveniente de outro país 

representa. 

 

Todavia os espaços turísticos mostrados por Élie não encantavam o viajante. O 

sujeito escritor buscava conhecer o cotidiano da cidade de Marrakech e, para isso, 

gostaria de apreciar a vida das pessoas comuns, motivo pelo qual entrou na casa do 

irmão de Élie, a moradia de um cidadão comum. Dentro dessa perspectiva, o narrador 

configura-se como o que Landowski (2012) postula como um viajante curioso, um 

sujeito em viagem capaz de “dirigir ao Outro, ao alhures e ao diferente, um olhar bem 

aberto e de prestar-lhes uma atenção isenta de preconceitos” (LANDOWSKI, 2012, 

p.80), o que significa dizer que tal viajante não vem com sentidos definidos que lhe 

foram contados, mas põe-se a capturá-los por ele mesmo durante a própria eclosão.  

 

No trecho, há uma tentativa de interação marcada pelo desconhecimento do 

outro. A princípio, o que ocorre é uma tentativa de manipulação por parte de Élie, pois a 

sua atuação se dá seguindo uma lógica de junção, na qual ele oferece a possibilidade de 

conjunção com objetos-valores que acredita serem do interesse do narrador. Nesse 

momento inicial da relação que se estabelecia, cada um age de acordo com seus valores: 
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o rapaz tomando o outro como oportunidade de melhoria de vida, querendo sair dali; o 

narrador querendo livrar-se dele, querendo desistir da interação, sem reconhecer nele 

alguém fora do estereótipo do judeu com hábitos de vida curiosos. 

 

O narrador tenta, assim, se livrar da presença do jovem: 

 

[...] Quando vi que não me soltaria, tentei uma artimanha. Perguntei sobre o 
Berrima, o palácio do sultão. Ainda não estivera lá, mas sabia que estranhos não 
podiam entrar. 
“La Berrima?”, ele repetiu, satisfeito. “Minha tia mora lá. Quer que eu o leve?” 
Agora eu não tinha como recusar. Não conseguia imaginar, entretanto, o que a 
tia dele fazia no palácio. Quem sabe era porteira? Lavadeira? Cozinheira? 
Fiquei empolgado com a ideia de penetrar no palácio dessa maneira. Talvez 
conseguisse fazer amizade com a tia e saber alguma coisa sobre a vida no 
palácio. [...] (CANNETI, 2006, p. 70) 

   

 É importante aqui perceber que o narrador não está sensível aos desejos do 

jovem. Ao invés de compreendê-los, ele procura se livrar de sua companhia. Assim, ele 

faz uma solicitação que acredita que seria impossível do rapaz atender: conhecer o 

palácio do sultão. O jovem, devido a sua simplicidade, foi tomado pelo viajante como 

alguém que não pudesse ter acesso à alta sociedade marroquina. De modo que seu 

pedido seria impraticável de ser atendido.  

 

O moço, em contrapartida, está tentando entender os anseios do estrangeiro, mas 

ainda não consegue captar com exatidão seus interesses. Há uma pré-disposição de sua 

parte de compreender o viajante. O narrador, contudo, para ele, ainda é o outro, um 

estrangeiro em toda sua dessemelhança. Assim, faz propostas variadas e aleatórias de 

modo que alguma desperte sua curiosidade.  

 

Por sorte, devido a uma má interpretação, o jovem acaba, sem querer, não mais 

que por acidente, falando de uma tia que morava no bairro La Berrima. O narrador 

entende, erroneamente, que La Berrima fosse o palácio e se interessa pela proposta de 

Élie. Ele acaba desistindo de se livrar do jovem e deixa que ele o guie novamente.  

 

É possível ver ocorrências de dois tipos de regime superpostos nesses trechos. A 

má interpretação é uma manifestação do regime do acidente. Tal regime tem o poder de 

mudar o andamento das cenas. Após a interpretação errônea, o narrador que buscava se 
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livrar do rapaz passou a acompanhá-lo. Seus afetos são movidos. Ele passa a querer 

conhecer o palácio, querer seguir o rapaz, querer conversar com a tia. O viajante aceita 

ir ao palácio ainda baseado numa lógica de junção, procurando valores de seu interesse. 

Nesse ponto, há intencionalidade em pauta, o que caracteriza o regime da manipulação.  

 

Élie guia o estrangeiro até a casa de sua tia: 

 

[...] Nesse meio-tempo, havíamos entrado por um portão menor num bairro que 
ficava fora das muralhas da cidade. As casas eram todas térreas e pareciam 
muito pobres. Nas ruelas estreitas e desniveladas, mal se viam as pessoas, 
apenas aqui e ali algumas crianças que brincavam. Eu me perguntava como se 
chegaria por aqui ao palácio, quando o rapaz se deteve diante de uma das casas 
mais modestas e disse: “Minha tia mora aqui.” 
“Mas ela não mora em Berrima?” 
“Aqui é Berrima”, disse ele, “o bairro inteiro se chama Berrima.” 
[...] 
“Não quer conhecer a minha tia? Minha avó também mora aqui.” 
Eu estava feliz de poder conhecer mais uma casa por dentro e me felicitei por 
aquela ser uma casa simples e modesta. Estava satisfeito com a troca; e mesmo 
se o tivesse entendido desde o começo, teria me alegrado mais com essa visita 
do que com o palácio do sultão. [...] (CANNETI, 2006, p. 72) 

 

Élie levou o narrador até La Berrima. O viajante esperava encontrar um palácio, 

o que remete a ideias de suntuosidade e de luxo. No entanto, em seu percurso, somente 

percebeu simplicidade e pobreza. Quando finalmente o guia parou, ao questionar sobre 

o local, o estrangeiro percebeu a má interpretação: ele não estava sendo levado até o 

palácio do sultão, mas para a casa da tia do jovem. O engano, contudo, não desagrada o 

viajante. Ele se dá por feliz de poder conhecer mais uma casa, de poder experienciar, 

mais uma vez, a cultura marroquina. Nesse ponto, fica evidenciado seu posicionamento 

como um etnógrafo em busca de conhecer e desvendar o outro. 

 

Depois da visita, Élie apresenta ao narrador um outro membro de sua família, 

dessa vez, um tio: 

 
[...] O tio que visitaríamos possuía um pequeno negócio fora do Mellah, onde 
vendia sedas. Era um homenzinho magro, pálido e triste, de poucas palavras. A 
loja era isolada, ninguém chegou perto enquanto estive ali. Era como se todos 
os passantes fizessem um desvio para evitá-la. Respondeu a todas as minhas 
perguntas num francês correto, mas um tanto monossilábico. Os negócios iam 
mal. Ninguém comprava nada. Ninguém tinha dinheiro. Os estrangeiros não 
apareciam por causa dos atentados. Era um homem silencioso, atentados eram 
coisa barulhenta demais para ele. Suas queixas não eram nem violentas nem 
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veementes: era uma dessas pessoas que sempre pensam que ouvidos estranhos 
podem ouvi-lo, e sua voz era tão abafada, que eu quase não o entendia. 
Nós o deixamos como se não tivéssemos estado ali. [...] 
Acompanhou-me até o hotel. No caminho, mostrou-me a relojoaria em que o 
irmão trabalhava. Espiei e o vi debruçado sobre a bancada, examinando um 
relógio com uma lupa. Não quis incomodá-lo e segui discretamente adiante. 
(CANNETI, 2006, p. 74) 

  

Aqui podemos perceber que Élie, de certa forma, começa a capturar o interesse 

do estrangeiro em conhecer sua família. Nesse ponto, pode-se observar o uso da sua 

competência estésica, com a qual ele tenta “sentir” o viajante e harmonizar-se com ele. 

Não há um entendimento de fato, mas uma espécie de empatia. O regime do 

ajustamento ainda não ocorre, uma vez que a predisposição à interação ainda ocorre de 

forma unilateral. 

 

O narrador continua aceitando os convites para conhecer os membros da família 

de jovem. No entanto, ele não tem interesse direto em tais pessoas. Ele busca conhecer a 

cultura marroquina através da observação dos cidadãos comuns, tais como os parentes 

do moço. Isso reafirma sua identidade como um viajante etnógrafo. No que se refere a 

tal perfil, Landowski (2012) postula o etnógrafo como um “viajante por princípio 

respeitador dos equilíbrios que fundam a especificidade de um lugar ou de um meio 

estrangeiros” (LANDOWSKI, 2012, p.80). É interessante notar como o narrador, 

embora tenha curiosidade de saber sobre o irmão de Élie, se dá por satisfeito de 

observá-lo a distância, sem interação direta.  

 

Mas não terminara ainda a tentativa do rapaz de convencer o narrador a ajudá-lo 

a conseguir a carta: 

 

[...] Daí em diante, ele apareceu diariamente.  
[...] Ele me trouxe o nome do comandante. Mas trouxe também todos os 
documentos que tivera na vida. Não trouxe todos de uma só vez. A cada dia 
acrescentava um ou dois de que se lembrava.  
[...] e a carta foi redigida. 
Eu me senti aliviado ao lhe dar a notícia e, para variar, meter a mão no bolso e tirar 
um papel. 
“Leia!”, ele disse desconfiado e um tanto ríspido. 
Li o texto em inglês do começo ao fim e, embora eu soubesse que ele não entendia 
nenhuma palavra, li o mais devagar que pude. 
“Traduza!”, disse ele no mesmo tom. 
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Traduzi, conferindo um tom enfático e solene às palavras francesas. Estendi-lhe a 
carta. Ele procurou alguma coisa e em seguida examinou a assinatura. A tinta não 
estava escura, ele balançou a cabeça: 
“Assim o comandante não vai ler, ele disse e devolveu a carta, sem o menor pudor, 
acrescentou; “Escreva três cartas. Se o comandante não me devolver a primeira, 
mando a segunda para uma outra base.” 
“E o que vai fazer com a terceira?”, perguntei, tentando dissimular meu espanto 
diante da insolência. 
“É para mim, respondeu, orgulhoso. [...] 
Despedi-me, furioso, desejando não ter de encontrá-lo mais. 
Mas ele apareceu no dia seguinte, com um ar especialmente solene, e me 
perguntou: 
“Não quer conhecer o meu pai?” 
“Onde ele está?”, perguntei. 
“No armazém. Ele e meu tio têm um armazém. A dois minutos daqui.” 
Concordei e fomos andando. [...] (CANNETI, 2006, p. 75-78) 

 

O jovem procura o narrador e faz várias exigências para a confecção da carta de 

recomendação, o que acaba irritando o viajante. Dentro do regime do ajustamento, não 

há grande previsibilidade no rumo das interações. Tudo ocorre fundado em um princípio 

de sensibilidade e de busca pela afinação relacional que deve ser recíproca. Assim, não 

é possível prever com facilidade os seus desdobramentos e é fácil causar a ruptura da 

interação. Landowski diz que estar no ajustamento é arriscar-se ao acidente, o que 

aponta proximidade entre os dois regimes. Isso vai ser nítido no supcapítulo seguinte, 

pois, durante a viagem, na presença do absurdo, há o deslizamento do perfil de 

etnógrafo para o de esteta. No entanto, o moço já consegue “sentir” o narrador e, de 

modo a não permitir a quebra da interação e a manter o encadeamento, o ritmo da 

relação, ele retorna e faz mais uma proposta certeira, a de apresentar outro parente, 

dessa vez, o seu pai. E o narrador, viajante etnógrafo por natureza, não resiste e aceita.  

 

Élie leva o narrador para conhecer seu pai que trabalhava num armazém que 

somente vendia açúcar: 

 

[...] Conversamos um pouco e eu beberiquei o chá, até que o pai chegou. Era um 
homem imponente, com uma bela barba branca. Usava o solidéu e a bata à 
maneira dos judeus marroquinos. Tinha uma cabeça redonda, uma testa ampla, 
mas o que mais me impressionou foram seus olhos sorridentes. Élie se pôs de 
lado e, com um gesto encenatório, disse:  
“Je vous presente mon père.” 
Ele nunca disse nada com tanta seriedade e convicção. 
[...] Apertei a mão do homem e observei seu olhar sorridente.  
[...] “E-li-as Ca-ne-tti?”, repetiu o pai, indeciso e interrogativo. Ele repetiu o 
nome mais algumas vezes, separando claramente as sílabas. Em seus lábios, o 
meu nome se tornou mais importante e bonito. Ele não me encarava, mas olhava 
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fixamente para a frente, como se o nome fosse mais verdadeiro do que eu, como 
se valesse a pena investigá-lo. [...] 
Li em seu rosto e senti por ele uma afeição ilimitada. Jamais teria ousado 
imaginá-lo assim como era. O filho estúpido e o irmão mirrado era de um outro 
mundo, e apenas o relojoeiro havia herdado alguma coisa de sua postura; mas 
ele não estava presente, não havia lugar para mais um em meio a tanto açúcar. 
Élie esperava por uma palavra minha para traduzir, mas eu não disse nada. 
Continuei calado, por respeito, mas talvez para não quebrar o encantamento da 
cantilena sobre meu nome. Ficamos assim, um diante do outro, por um bom 
tempo. Se ao menos ele pudesse compreender, eu pensei, por que eu não 
consigo dizer nada, se ao menos meus olhos pudessem sorrir como os dele. [...] 
“[Após conhecer o pai] Daí para a frente a partida estava ganha para Élie, 
satisfiz com todo zelo os seus pequenos desejos importunos, apenas porque era 
filho daquele homem magnífico. Quase lamentei que ele não desejasse nada de 
mais importante, pois eu o satisfaria do mesmo modo. [...] 
(CANNETI, 2006, p. 78-81) 

 

 No fim de “A família Dahan”, é notório como o regime do ajustamento se 

sobrepõe ao regime da manipulação. Nos primeiros contatos, o narrador e Élie não se 

conheciam. Não havia como eles, para fins interacionais, se apoiarem em determinações 

cognoscíveis ou comportamentos estáveis. Reconhecendo um ao outro como sujeitos, só 

havia duas possibilidades de se relacionarem: por manipulação ou por ajustamento. A 

princípio, a interação foi tentada com base na manipulação, com base em buscas de 

junções racionalizadas. Após algumas tentativas frustradas, o marroquino esforçou-se 

por manter contato com o viajante de modo a conhecê-lo melhor. O estrangeiro relutou 

o tempo todo contra as investidas interacionais.  

 

Com o passar dos encontros, o jovem passa a conhecer melhor o narrador e, por 

“contágio”, ao senti-lo, compreender suas buscas. Assim, vai apresentando sua família 

ao viajante. No fim, ele, definitivamente, aceita conseguir a carta de recomendação 

“porque [o rapaz] era filho daquele homem magnífico”. Foi o contato com o pai que o 

comoveu, que o afetou. E de modo tão grandioso que ele transferiu essa simpatia para o 

filho. Daí em diante, o narrador passa a auxiliar o rapaz, não mais por uma questão 

econômica ou motivada, mas porque a relação entre eles passa a ser afetuosa, dentro de 

uma lógica da união. 

 

É interessante aqui observar que o pai de Élie pode ser pensado, de certa 

maneira, como a figura do coringa que, irremediavelmente, “muda o jogo”, modifica a 

relação entre o jovem e o estrangeiro. O narrador sente-se encantado pelo homem 

coberto de açúcar com olhar sorridente. Nesse ponto, parece haver uma situação do 
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regime do acidente. É a surpresa da presença do pai que toca o narrador. Assim, há um 

deslizamento entre os regimes, o que aponta fluidez. Fica claro como as relações 

mudam, transitando por entre tais regimes.  

 

A partir desse momento, como que por contágio, o viajante cede. Nesse ponto, o 

regime do ajustamento se firma. Isso não quer dizer que os envolvidos, o narrador e o 

jovem, enquanto sujeitos, deixaram de ter competência modal. Eles ainda estavam 

movidos por seus quereres. Mas a base da relação muda: de uma relação de junção, de 

ganhos e perdas, para uma de união na qual eles estão sensíveis um ao outro. Com isso, 

ambos puderam alcançar seus objetivos. O narrador conheceu a cultura marroquina da 

forma que desejava e o jovem conseguiu a carta de recomendação. É interessante 

perceber que os variados deslizamentos entre os regimes durante a narrativa. Tais 

regimes não acontecem em sucessão, mas em concomitância. O que muda, na verdade, 

é a ênfase de suas influências em dados momentos.  

 

As relações dentro do regime do ajustamento, tal como visto nas análises de “Os 

suqs” e “A família Dahan”, que exemplificam tal regime, possuem risco maior que 

aquelas baseadas nas regularidades da programação e nas intencionalidades da 

manipulação. Conforme Landowski (2014): 

 

[O sujeito do ajustamento] Esforça-se para permanecer a cada instante em 
estreito contato com o outro para poder sentir ou pressentir sua dinâmica 
própria; deixá-lo fazer para que se revele; ajustar-se a seus movimentos a fim de 
canalizá-los sem contradizê-los em nenhum momento: ao manter-se assim 
constantemente no limite, o risco da catástrofe – e de queda no sem sentido – é 
de todos os instantes. Em todo processo de ajustamento, há efetivamente a 
permanente possibilidade de se encontrar transbordado, ultrapassado, atrasado 
em relação à cadência dos impulsos do outro [...] ou arrastado por seu ímpeto 
sem poder estabelecer um contrapeso adequado nem responder, ou ainda, 
simplesmente, de se equivocar sobre o sentido exato de alguns de seus 
movimentos apenas esboçados, de não conseguir captar o movimento de 
conjunto que o anima e, portanto, a partir de certo ponto, de não ser capaz de 
harmonizar-se a suas variações nem, a fortiori, de recuperar o menor controle. 
(LANDOWSKI, 2014, p.60) 

 

Dentro do regime do ajustamento, no plano pragmático da interação, há grande 

insegurança devido à imprecisão dos sentidos em jogo. Em contrapartida, no plano da 

interação simbólica, há maiores possibilidades de criação de valores e de sentidos, pois, 

uma vez que tais relações não se baseiam em condições pré-existentes ou propostas, os 
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Mas tudo vem entremeado pela voz desse observador, que não só mostra seus 

deslocamentos, mas também emite juízos. No nível da enunciação, tal como visto nos 

exemplos da segunda coluna da imagem 16, trata-se de processos internos que apontam 

o que é visto, ouvido, degustado, cheirado ou tocado e ainda as apreensões de suas 

experiências. Trata-se de algo que ocorre intimamente.  

 

Na obra, a fronteira entre os regimes do ajustamento e do acidente é borrada. O 

próprio Landowski adverte que o sujeito do ajustamento está sempre em risco de cair no 

absurdo. Por analogia, pode-se concluir que o mesmo ocorre entre os perfis de 

etnógrafo e de esteta. De modo geral, o narrador se posiciona como um etnógrafo, mas 

na presença do absurdo, na manifestação do acidente, seu perfil de viajante tende mais 

ao de esteta. Não se trata, contudo, de uma ida sem volta. Há uma oscilação entre tais 

regimes. Por exemplo, é a manifestação do acidente, concretizado pela presença do pai 

de Élie, que permite, tal como já analisado, que o regime do ajustamento se firme entre 

o marroquino e o viajante. De modo que parece haver grande proximidade entre os dois 

modos de viajar que Landowski propõe dentro da constelação da aventura.  

  

Ainda sobre o perfil do etnógrafo, Landowski (2012) descreve: 

 

As paisagens que ele [o etnógrafo] admira, tal como os espaços sociais, 
secretam cada um, ele o sabe, sua temporalidade própria para quem os sabe 
“ler”. Em parte alguma desejaria, portanto, arriscar-se a intervir a contratempo. 
Mas de outro lado, ele está interessado demais por aquilo que, a seus olhos, os 
torna diferentes para se contentar em registrar a alteridade desses seres e dessas 
coisas sem procurar explicá-los: modos de também tomar posse do Outro, dessa 
vez enquanto matéria para investigação  (se ele permanece um simples amador) 
e, no limite, como objeto de ciência (se ele se torna um cientista profissional). 
(LANDOWSKI, 2012, p.80-81) 

 

Ao contrário dos passageiros da constelação da prudência, parece haver de fato, 

por parte do etnógrafo, uma pré-disposição ao entendimento dos sentidos que emergem 

durante a experiência de viagem. Se comparado com os prudentes, tal viajante tem risco 

maior de ruptura com o espaço de onde partiu, configurando-se assim como um sujeito 

da descontinuidade em grau ainda maior e mais aberto a novos sentidos40.  

 

                                                 
40 Michel Laub, ao escrever a orelha do livro da obra em análise relata que o autor da obra, agora falando 
da pessoa física, se preocupou em não ler sobre Marrakech antes de sua viagem para que não criasse 
expectativas ou sentidos prévios, não conhecendo nem mesmo o berbere, a língua oficial da cidade. 
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Landowski (2012) diz que a relação do viajante curioso é de não-disjunção, 

porque ele precisa estar lá para investigar, para observar as pessoas e as situações tais 

como elas são, de fato, em sua cotidianidade, em suas recorrências, em seu modo mais 

“puro”, em um regime de não-ausência, sem a intervenção de sua presença para que 

evite modificar os sentidos comuns dentro da esfera social examinada.  

 

Conforme Landowski (2012): 

 

Generalizando, deve-se perguntar se o ajustamento enquanto tal, esse equilíbrio 
instável entre abandono e controle, entre deixar-fazer e retomar, não é sempre 
(mesmo em graus desiguais na prática) um jogo com o limite, uma maneira de 
roçar o impensável, de aproximar-se cada vez mais do irreversível, a ponto de, 
frequentemente, acabar por cair nele. (LANDOWSKI, 2014, p.87) 

 

Dentro dessa perspectiva de olhar, podemos pensar o etnógrafo como um perfil 

de viajante do ajustamento. Como os ambientes de contato social não são programáveis 

e manipuláveis, o /fazer ser/ e o /fazer crer/ não são eficazes para isso. Para ajustar-se é 

preciso “sentir” e “se fazer sentir”, o que remete ao uso da competência estésica. Tal 

competência capacita a, por meio de “contágio”, a reagir às mudanças. Todavia, basear-

se em “sentir” é se arriscar ao absurdo. Como vimos, há uma fluidez entre os perfis de 

etnógrafo e de esteta.  

 

Se no nível do narrado, há a apresentação da perspectiva do etnógrafo que 

descreve, no nível do enunciado, na instância do regime do acidente, a voz do esteta se 

pronuncia e revela aquilo que os olhos do viajante curioso não pode ver: digressões, 

juízos de valor, imaginação e devaneios, afetos, entre outros elementos sutis. O 

etnógrafo é, assim, um viajante que observa, sente, percebe – e isso aparece na 

descrição comentada que faz, não só da exterioridade observada mas dos impactos 

interiores dessa observação. Suas exposições já vêm enunciadas de acordo com o seu 

ponto de vista perceptivo. Logo não há descrição objetiva possível para o etnógrafo. Já 

o esteta, ele “habita” no etnógrafo e, vez ou outra, face ao absurdo e em situações de 

surpresa, emerge e transparece. 
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4.2 O esteta como viajante disponível 

 

 Se o cotidiano é, de certo modo, ordem, pensar em ruptura é cogitar o seu 

oposto: o caos. Não o caos no sentido de ‘‘vazio” de algumas tradições mitológicas ou 

na acepção de um “‘mal que se opõe à luz” como posto em contos maravilhosos e 

produções cinematográficas. Falamos aqui do caos na perspectiva daquilo que foge ao 

previsível, o absurdo que abriga surpresas que vão do encanto ao assombro, e que, 

forçosamente, atua em lógicas concessivas.  

 

Tal como vimos, nos postulados da Semiótica Tensiva, o eixo da extensidade 

remete ao espaço do cotidiano onde se configuram os valores do universo e que abriga 

os sentidos que aludem ao conhecido, à recorrência. Uma vez que, nesse eixo, há a 

predominância da inteligibilidade, a lógica operante é implicativa. Tal lógica se baseia 

na fórmula “se... então...”. Por exemplo, se um excursionista adquire um pacote 

turístico de compras para Cuidad del Este, é possível depreender que “então ele gosta de 

fazer compras”. Essa obviedade é pertinente a esse eixo que implica o automatismo do 

cotidiano, o senso comum e, de forma geral, o que já é tido como dado. 

 

Nesse sentido, se fôssemos organizar os papéis temáticos dos perfis de sujeitos 

em viagem propostos por Landowski no gráfico tensivo, os passageiros estariam 

localizados nessa região do eixo da extensidade. No polo mais extenso, teríamos o 

homem de negócios, o passageiro da continuidade, que faz o mesmo até mesmo quando 

viaja, mantendo-se em um regime de programação. Conforme a viagem fosse 

possibilitando rupturas e aberturas a novos sentidos, chegaríamos ao perfil do turista, 

que já é um passageiro da descontinuidade, movido por intencionalidade, em uma 

busca comedida do novo, mas ainda ausente, preso ao local de origem em termos de 

formação de sentido, o que corresponde a valores extensos. 

 

Já o eixo da intensidade é o espaço dos afetos e do inusitado, onde se configura o 

valor de absoluto. A lógica operante sobre tal eixo é a concessiva, que pode ser 

entendida com o valor de “embora” no sentido de instalação de uma quebra da rotina, 

do inesperado, da surpresa. Como um exemplo de concessão: embora as mulheres de 

Marrakech devessem sempre estar vestidas da cabeça aos pés, o narrador encontra uma 

mulher sem véu, o que é uma situação imprevisível. 
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No mesmo exercício de organizar os papéis temáticos dos perfis de sujeitos em 

viagem no gráfico tensivo, desta vez no eixo na intensidade, aqui teríamos os viajantes, 

perfis mais abertos à eclosão de novos sentidos. Em estado de ruptura maior que um 

turista, haveria o etnógrafo, que, de certo modo, ainda opera com valores extensos, uma 

vez que se configura como um viajante que busca a compreensão do outro, que 

descreve a viagem, num movimento que vai da abertura do novo que causa impacto e 

cria sentidos para, em seguida, haver um exercício de depreensão do vivenciado, o que 

remete a um movimento de inteligibilidade. Essa dinâmica o concretiza como um 

sujeito viajante do ajustamento. 

 

No polo mais intenso, teríamos, por fim, o esteta, o perfil de viajante que indica 

o modo de viajar mais arriscado em termos de encontro com o inesperado. Se uma 

viagem, tal como propomos aqui, é uma prática social que compreende uma 

descontinuidade, não poderíamos deixar de refletir sobre o estranho e o inusitado. Tal 

como vimos, na obra em análise, há o deslizamento do perfil de viajante do narrador de 

etnógrafo para esteta quando ele presencia o absurdo. Nesses momentos, há uma perda 

momentânea da possibilidade de entendimento. Em termos tensivos, há uma subida no 

gráfico rumo à intensidade. Em termos sociossemióticos, há a manifestação do regime 

do acidente. De todo modo, não podendo mais se ajustar e compreender, nesses 

momentos, cabe ao viajante sofrer os afetos. Surge assim a presença do esteta. É desse 

perfil que trataremos neste subcapítulo. 

 

Landowski (2014) conceitua o acidente como uma “descontinuidade tão 

imprevista” (LANDOWSKI, 2014, p.71), mas que faz “parte das contingências da vida 

prática” (LANDOWSKI, 2014, p. 70). Parece um tanto paradoxal, a princípio, tentar 

sistematizar o que é randômico, mas, entendendo que ele existe e é integrante do 

cotidiano, é preciso tentar enfrentá-lo e, até certo ponto, compreendê-lo, não em suas 

materializações concretas como acontecimentos, o que seria impossível, pois é 

impensável até sua aparição, mas no estabelecimento de parâmetros que nos permitam 

observá-lo. Não se trata de antevê-lo enquanto possibilidade, ou de um sobrevir, mas de 

poder apreendê-lo em seus efeitos, em sua manifestação ou em um momento posterior. 

Desse modo, jamais poderíamos utilizar propagandas que são propostas de viagem, uma 

vez que é impossível oferecer o que não se pode prever. Assim, continuaremos a 
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observar a obra As Vozes de Marrakech que narra uma viagem enquanto experiência de 

fato. É sobre as ocorrências que transcendem o ordinário que nos deteremos. 

 

No trecho “A saliva do marabu” de As Vozes de Marrakech (2016): 

 

Afastei-me do grupo de oito cegos, sua litania ainda nos ouvidos, e mal dera 
alguns passos quando me chamou a atenção um velho de cabelos brancos, 
sozinho, as pernas um pouco arqueadas. Estava de cabeça baixa e mastigava 
alguma coisa. Também era cego e, a julgar pelos trapos que vestia, era mendigo 
também. Mas o rosto era cheio e viçoso, os lábios eram saudáveis e úmidos. 
Mastigava devagar, de boca fechada, e seu rosto tinha uma expressão de alegria. 
Mastigava com zelo, como se agisse conforme prescrições. Logo se via que 
gostava muito, e, observando-o, notei sua saliva, que era abundante. Estava 
diante de uma série de lojas em que havia pilhas de laranjas à venda; pensei 
comigo mesmo que um dos comerciantes devia ter dado a laranja que ele estava 
comendo. Ele mantinha a mão direita um pouco afastada do corpo, com todos 
os dedos bem esticados. (CANETTI, 2006, p. 29) 

 

Nesse momento inicial, temos o narrador dentro de um perfil de etnógrafo. Ao 

caminhar pela cidade, ele se põe a contemplar os outros e o espaço. O viajante 

descreve, inicialmente, o que vê, o que percebe. O observador está posicionado fora da 

cena narrada. Não há uma interferência direta, mas não há neutralidade tampouco. Ele 

narra de um ponto de vista subjetivo. Enquanto no nível do narrado, o narrador 

observa a cena narrada, o personagem de que fala, com certo distanciamento que se 

materializa na descrição, no nível discursivo, a narrativa em primeira pessoa aproxima 

enunciador e enunciatário. O enunciador compartilha seu ponto de vista com o leitor. 

 

A descrição vai se tornando mais subjetiva: 

 

Havia muito espaço livre em torno do velho, o que me pareceu estranho num 
lugar tão movimentado. Ele dava a impressão de estar sempre sozinho e de não 
querer outra coisa. Vi que continuava a mastigar resolutamente e decidi ficar 
para ver o que acontecia quando ele tivesse acabado. Demorou muito, nunca 
vira um homem mastigar com tanto gosto e minúcia. Notei que minha própria 
boca mexia-se de leve, muito embora não tivesse nada que mastigar. Senti uma 
espécie de respeito diante de um prazer mais notável que tudo o que eu já vira 
numa boca humana. Sua cegueira não me despertava compaixão. Ele parecia 
composto e satisfeito. Não se interrompeu nenhuma vez, nem mesmo para 
mendigar, como faziam os outros. Talvez tivesse o que queria. Talvez não 
precisasse de mais nada. (CANETTI, 2006, p. 30) 
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Nesse trecho, é possível perceber que afetos já são movidos e ele começa a 

relatar impressões e o que imagina (“dava a impressão de estar sempre sozinho e de 

não querer outra coisa”). Ele não tem ideia de como a possível interação com o 

mendicante pode se desdobrar.  

 

De todo modo, sua atenção foi capturada. Seu corpo, em resposta, paralisa-o, tal 

como aconteceu quando avistou a mulher sem véu. Ele se sente tão forçosamente 

envolvido que, nos termos de Landowski, como que por “contágio”, repete os 

movimentos do cego, procurando compreender a experiência do outro, as sensações do 

mendigo. Sua imaginação começa a depreender sentidos que não podem ser captados 

pelo sistema sensorial. Na obra, quando o etnógrafo não pode mais entender, o esteta 

surge para experimentar.  

 

Em seguida, o narrador passa a interagir mais diretamente. Movido por sua 

curiosidade, aproxima-se do velho: 

 

Quando terminou, lambeu os lábios algumas vezes, estendeu para a frente o 
braço direito com os dedos esticados e lançou sua súplica de mendigo com voz 
feliz. Um tanto acanhado, fui até ele e pus uma moeda de vinte francos em sua 
mão. Os dedos continuaram esticados, não podia mesmo dobrá-los. Levantou a 
mão vagarosamente e levou-a a boca. Mordeu a moeda entre os lábios carnudos 
e sumiu com ela na boca. Logo em seguida, começou a mastigar de novo. 
Mexia de cá para lá com a moeda na boca, eu conseguia seguir seus 
movimentos, ora à esquerda, ora à direita, e ele agora a mastigava com o mesmo 
zelo de antes. (CANETTI, 2006, p. 30) 

 

Há uma necessidade de compreender o outro e seus gestos que parecem indicar 

prazer. Sendo influenciada pelo acidente, uma interação mais próxima se impõe ao 

viajante. Ele doa a moeda numa busca por compreensão. O narrador descreve 

minuciosamente o que acontece. No nível discursivo, o leitor pode acompanhar, passo 

a passo, o que ocorreu. A narração minuciosa retarda o tempo de leitura, cria suspense, 

expectativa. Nesse momento, ele somente revela o observado, o que é tangível. 

 

Em seguida, o narrador revela seus afetos e pensamentos sobre o presenciado: 

 

Fiquei pasmo e confuso. Perguntava-me se não estava enganado, talvez a moeda 
tivesse sumido de outro modo, sem que eu notasse. Tornei a esperar. Depois que 
ele mastigou com o mesmo gosto até se fartar, a moeda apareceu entre seus 
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lábios. Cuspiu-a, coberta de muita saliva, na mão direita levantada. Então meteu 
a moeda numa bolsa que trazia pendurada do lado esquerdo. 
Tentei controlar o nojo diante daquele procedimento estranho. O que pode ser 
mais sujo que dinheiro? Mas eu não era aquele velho, e o que me causava nojo 
lhe dava prazer – eu já não vira gente beijando moedas? A muita saliva com 
certeza tinha alguma razão de ser, e era evidente que ele se destacava dos 
demais mendigos por aquela produção abundante. Ele a praticara longamente, 
antes de pedir esmolas; não importa o que tivesse comido antes, ninguém senão 
ele levaria aquilo tão longe. Devia haver algum sentido nos movimentos de sua 
boca. 
Ou será que ele só levara a minha moeda à boca? Devia ter sentido na palma da 
mão que era maior do que as que costumava receber; quisera agradecer de modo 
especial? Esperei para ver o que mais aconteceria, e não foi difícil esperar. 
Estava confuso e fascinado, não queria ver outra coisa além do velho. Ele 
repetiu algumas vezes a sua súplica. Um árabe veio passando e deixou para ele 
uma moeda de cinco francos. Ele a levou à boca sem hesitação e começou de 
novo a mastigar. Talvez não tenha mastigado tanto tempo desta vez. Novamente 
cuspiu a moeda coberta de muita saliva e guardou-a na bolsa. Eu estava cada 
vez mais desnorteado; quanto mais observava, menos entendia por que ele fazia 
aquilo. Mas de uma coisa não duvidava mais: ele fazia sempre a mesma coisa, 
era um costume, seu modo pessoal de pedir esmola, e as pessoas que lhe davam 
alguma coisa esperavam aquela participação de sua boca, que, sempre que a 
abria, me parecia mais vermelha. (CANETTI, 2006, p. 30-31) 

 

Nesse ponto, o regime do acidente se sobrepõe ao regime de ajustamento. O 

narrador não consegue manter-se mais apartado. Seu posicionamento como um viajante 

que intelectualiza o percurso não é suficiente para que possa depreender os sentidos do 

modo injustificável de conjunção do mendigo com a moeda. Aproxima-se numa 

investida para extrair conteúdo da expressão manifestada. Assim, ele inaugura um 

contato direto com o esmoleiro, movido não mais pela inteligibilidade, mas por seus 

afetos. O viajante deixa de ser espectador e instala-se no espaço que antes somente 

observava numa busca de dar sentido à improvável relação do sujeito e do objeto 

observada. Subjugado pelo acontecimento, ele precisa avizinhar-se, como que 

requisitado, convocado pelo absurdo, para tentar converter tal subversão em sentido. 

 

Inicialmente, ele descreve como se sente de forma descritiva, sem exclamação, 

sem exagero, num tom baixo, fazendo com que o leitor acompanhe, detalhadamente, o 

que aconteceu. Mas, na sequência, ele começa a se exaltar, o tom sobe. E quando o 

etnógrafo não pode mais entender, o esteta surge para experimentar. O viajante 

disponível então, ao invés de descrever e classificar, passa a experenciar para decifrar 

o não-sentido. Ele conecta-se com o absurdo que problematiza a inteligibilidade. Ele 

quer entender, explicar, vai fazendo uma sucessão de perguntas, enquanto sua mente 

está atordoada. O leitor é chamado a compartilhar essa aflição do narrador, esse estado 
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de “caos”. Não se trata mais de descrever em tom moderado, mas de confidenciar o 

que foi vivenciado.  

 

O acontecimento causa uma cesura que, num processo, finda seu 

posicionamento dentro do perfil de etnógrafo e inaugura-o como um esteta. É como se 

a observação fosse num crescendo, mais tempo de contemplação, mais envolvimento, 

mais ele vai passando de uma posição a outra (“Eu estava cada vez mais desnorteado; 

quanto mais observava, menos entendia por que ele fazia aquilo”). Fica evidenciado, 

na obra, um continuum entre os dois perfis de viajantes. Essa gradação mencionada, 

em termos sociossemióticos, corresponde à instalação do absurdo, uma ocorrência do 

regime do acidente. Em termos tensivos, se trata de uma subida pela curva do gráfico, 

rumo ao máximo da intensidade. 

 

Mas, tal como dito, o deslizamento entre os perfis não se dá de forma unilateral. 

O esteta experimenta para que o etnógrafo possa compreender. Beirar o absurdo é 

insuportável para o sujeito de modo que ele precisa depreender sentidos, fazer com 

que a cena faça sentido. Depois de todo o arrobo emocional, o tom baixa novamente e 

o narrador consegue, ao mesmo, chegar a uma conclusão: “Mas de uma coisa não 

duvidava mais: ele fazia sempre a mesma coisa, era um costume, seu modo pessoal de 

pedir esmola, e as pessoas que lhe davam alguma coisa esperavam aquela participação 

de sua boca, que, sempre que a abria, me parecia mais vermelha”. O termo “mas” 

indica uma ruptura no modo de interagir, a cessação da ênfase no sentir e a volta ao 

pensar, a passagem gradual do acidente para o ajustamento, a descida no gráfico 

tensivo rumo ao inteligível, o retorno do etnógrafo. É mais um registro, na obra, da 

fluidez entre os perfis dos viajantes. 

 

[...] Talvez eu estivesse boquiaberto, pois de repente um homem saiu de trás da 
pilha de laranjas, deu três passos até mim e disse em tom apaziguante: “É um 
marabu”. Eu sabia que os marabus são homens santos e que passam por ter 
poderes especiais. O nome me inspirou respeito, e senti que o nojo diminuía. 
Perguntei timidamente: “Mas por que ele põe as moedas na boca?”. “Ele sempre 
faz isso”, disse o homem, como se fosse a coisa mais costumeira do mundo. 
Deu-me as costas e sentou-se atrás das laranjas. Só então percebi que, em cada 
loja, dois ou três pares de olhos me fitavam. Tardei a entender que era eu a 
criatura estranha.  
Com essa explicação, senti que fora dispensado e não me demorei ali. O marabu 
é um homem santo, e num homem santo tudo é santo, mesmo a saliva. Ao 
molhar as moedas com sua saliva, ele as abençoa à sua maneira e incrementa o 
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mérito que as esmolas garantem no céu. Estava certo de chegar ao paraíso, 
podia até dar aos homens alguma coisa bem mais necessária que as esmolas. 
Compreendi então a alegria em rosto de cego, que o distinguia dos outros 
mendigos que eu já vira. (CANETTI, 2006, p. 31-32) 

 

Na obra, indubitavelmente, o narrador representa em plenitude o viajante, em 

todos os seus desdobramentos. Há uma oscilação entre os perfis de etnógrafo e de 

esteta, flutuação que pode ser entendida numa relação de /exterioridade/ vs. 

/interioridade/. A princípio, o viajante, enquanto etnógrafo, parte de uma investigação 

intelectualizada que lhe permite descrever o que observa. A transmutação de sua postura 

ocorre na decorrência de acontecimentos orientados pelo regime do acidente. A partir de 

tais momentos, os afetos despontam e, com eles, afloram os devaneios e as fantasias, as 

dúvidas e a perplexidade. Atraído para dentro da ocorrência, impactado pelo que sente, 

ele dá vazão ao esteta. Quando desvenda a experiência, passa a compreendê-la, retoma a 

posição de etnógrafo. Essas idas e vindas nos perfis de viajantes são recorrentes em 

toda a obra. No trecho acima, ao descobrir que o homem era um marabu, seus 

questionamentos somem, seu tom baixa. Ele se dá por satisfeito e retoma o passeio 

(“Com essa explicação, senti que fora dispensado e não me demorei ali”). 

 

É interessante notar que o absurdo de Landowski parece ter um ponto de contato 

estreito com o valor de absoluto do acontecimento de Zilberberg. Podemos ver isso no 

fim do fragmento em análise: 

 

Eu o vi mais uma vez, exatamente uma semana depois, novamente numa tarde de 
sábado. Estava diante da mesma loja, mas não tinha nada na boca nem mastigava 
nada. Lançava sua súplica de mendigo, dei-lhe uma moeda e esperei para ver o 
que seria dela. Logo começou a mastigá-la com esmero, mas, enquanto se 
ocupava com aquilo, um homem veio até mim e me explicou aquele disparate: “É 
um marabu. É cego. Põe moedas na boca para adivinhar quanto o senhor lhe 
deu”. Então falou em árabe com o marabu e apontou para mim. O velho 
terminara a mastigação e cuspira a moeda de volta. Voltou-se para mim, e seu 
rosto resplandecia. Disse uma bênção, que repetiu seis vezes. Enquanto ele 
falava, senti que era tomado por uma simpatia e um calor humano tais como eu 
nunca sentira diante de qualquer outro homem. (CANETTI, 2006, p. 33) 

 

No fim da passagem, o gesto do marabu, da perspectiva do narrador, é 

totalmente ressemantizado. Há uma guinada do disfórico ao eufórico. O que antes era 

motivo de repugnância e mal-estar, agora era considerado bênção e bem-aventurança. 

Embora haja mudança axiológica no que diz respeito ao valor, ainda assim, trata-se de 
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uma situação em que o narrador não consegue manter uma relação completamente 

intelectualizada. Ele continua sendo atraído pelo que observa, movido por seus afetos. 

Contudo, não há mais exacerbações no modo de enunciar que indiquem afetos intensos. 

Ele já sabe quem é o marabu, de tal forma que não é mais impactado da mesma forma 

como aconteceu da primeira vez. Assim, ao revê-lo, mantém-se na posição de 

etnógrafo. Há certa intensidade no gráfico tensivo, mas nada que aponte uma subida 

elevada, posto que ver um marabu já não é mais algo inusitado, não guarda mais o valor 

de absoluto.  

 

Tal como visto, o regime do acidente é representado por Landowski (2014) pela 

figura do coringa. Esse ente é, comumente, representado pela imagem do bobo da corte, 

um palhaço que sincretiza alegria e tristeza, ingenuidade e malícia, tolice e sabedoria, de 

maneira mais ampla, opostos complementares. Sua presença pode ser compreendida 

como a concretização de um paradoxo que cria o absurdo, o ilógico, o não-sentido. Seu 

comparecimento pode ser responsável pela falha e/ou pela plenitude da programação, 

pelo fracasso e/ou sucesso da manipulação e pela inexecução ou pela realização do 

ajustamento. Sua pré-disposição tende à neutralidade, uma vez que não busca o bem ou 

o mal de alguém. Assim são os acontecimentos regidos pelo regime do acidente, 

simplesmente orientados pela aleatoriedade. Trata-se, pelo menos e a princípio, da 

perspectiva daquele que é subordinado à sua atividade, de um mero acaso 

 

Desse modo, no plano pragmático da interação, o risco no regime do acidente é 

ainda maior que o do regime do ajustamento, pois não há qualquer previsibilidade em 

jogo que permita antecipações. Pode-se dizer que há um grau máximo de risco, ou 

como diz Landowski (2014), o risco puro que “nos afunda no absurdo” 

(LANDOWSKI, 2014, p.71), uma vez que não há acordos ou propostas em jogo. O 

coringa enquanto figura actancial do acaso, “invisível e mudo, imotivado e sem corpo” 

(LANDOWSKI, 2014, p.78), “indeterminado, imotivado, incorpóreo, intocável 

mesmo que onipresente, não é sensível a nada (nem a si mesmo)” (LANDOWSKI, 

2014, p.79), pode ser compreendido como um incomunicável autodestinador que 

sincretiza destinador e julgador: não diz o que quer ou o que promete, não pode ser 

agradado ou influenciado, não está comprometido com ninguém, não precisa se 

justificar. Por isso, Landowski atribui a ele não uma competência, mas um papel 

considerado catastrófico, pois sua influência é capaz de desrespeitar os princípios de 
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qualquer esquema actancial, podendo mudar todos os sentidos, os valores e as 

interações em jogo. No trecho analisado, é o marabu que concretiza a presença do 

coringa que traz o acidente que transforma o narrador em esteta. A relação do esteta é 

da conjunção, porque ele, de fato, interage com os sujeitos e os espaços, participando 

ativamente da construção dos sentidos e dos valores em jogo. Em consequência, o seu 

regime é o da presença no lugar porque ele não busca constatações ou apenas observa, 

ele está de todo presente. 

 

Em compensação, essa perda extremada de segurança em tal plano cria um ápice 

no plano da interação simbólica, suscitando a emergência de novos sentidos e valores. 

Na atualidade, há um tipo de viajante que assume, em certo grau, a aleatoriedade como 

reguladora de suas interações durante as viagens: os mochileiros. Tais viajantes, muitas 

vezes, fazem uso de caronas pedidas a estranhos para se deslocarem e hospedam-se em 

albergues com pessoas que nunca viram ou em casa de pessoas que abrem suas portas e 

oferecem uma noite no sofá. Ao se lançarem na insegurança, à espera do inesperado, 

buscam, por outro lado, conhecer os sentidos que não podem ser oferecidos pelas 

literaturas de turismo, as improváveis interações e junções, ou seja, procuram um ganho 

elevado no plano simbólico durante a prática semiótica da viagem. Tal modo de viajar, 

entretanto, não compreende uma forma de conjunção com o inesperado, uma vez que o 

acidente é a surpresa incontrolável. Assim, não poderíamos considerá-lo um esteta 

pleno, mas um viajante mais exposto ao risco. Esse perfil talvez remeta a uma figura de 

entremeio entre o etnógrafo e o esteta: aberto à emergência de novos sentidos e, até 

certo ponto, aberto ao aleatório também. Parece ser uma figura que concretiza um modo 

de viajar de um sujeito, simultaneamente, curioso e disponível, mas que ainda mantém 

controle e recupera a inteligibilidade depois de viver a sensibilização. 

 

4.3 Perspectivas tensivas da constelação da aventura 

 

Se fôssemos considerar os viajantes integrantes da constelação da aventura, a 

saber: o etnógrafo e o esteta, os viajantes propostos por Landowski (2012) dentro da 

abordagem tensiva postulado por Zilberberg (2011), poderíamos compreender o 

primeiro como tendendo mais ao eixo da inteligibilidade que o último.  
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A busca do viajante curioso enquanto papel temático é, de certo modo, 

intelectualizada, procurando observar e descrever os estados de coisas, percebendo, 

sentindo, controlando a interação de modo a não cair no absurdo ou na perda da 

relação, o que aponta uma postura dinâmica de ajustamento. Já o papel temático do 

viajante disponível remete aos estados de alma e à experimentação do absurdo e da 

surpresa, dentro da qual se perder e se integrar são gestos inerentes ao seu modo de 

viajar e interagir.  

 

Não se trata aqui de caracterizar o narrador como um ou outro, mas entender que 

ocupa posicionamentos diferentes mediante as situações que observa. Dentro de um 

mesmo percurso ele pode começar como um etnógrafo, tal como em:  

 

Eu podia sentir como tudo ficava mais pobre à medida que entrava no Mellah. 
As belas fazendas e sedas tinham ficado para trás. Ninguém parecia rico e 
principesco como Abraão. O bazar junto ao portão de entrada era uma espécie 
de distrito de luxo; a vida de verdade, a vida da gente simples, começava aqui. 
Estava agora numa praça quadrada que me pareceu ser o coração do Mellah. 
Junto a uma fonte comprida reuniam-se homens e mulheres. As mulheres 
traziam cântaros para encher da água, os homens odres de couro. Os jumentos, à 
parte, esperavam a vez de beber. No meio da praça, alguns homens sentados 
cozinhavam. Uns fritavam carnes, outros fritavam doces; a família ficava ao 
lado, mulheres e filhos. Era como se houvessem transferido a casa para a praça, 
onde viviam e cozinhavam. (CANNETI, 2006, p. 49) 
 

E pode terminar como um esteta: 

 

No meio da praça estava um velho mendigo, o primeiro que via ali; não era 
judeu. Com a moeda que lhe dei, foi logo buscar um doce que crepitava na 
frigideira. Havia muitos fregueses ao redor do cozinheiro e o mendigo teve de 
esperar até chegar sua vez. Mas esperou, paciente, mesmo assim tão perto de 
saciar aquele desejo premente. Quando finalmente recebeu o doce, voltou para o 
meio da praça como uma nuvem de satisfação. Ninguém dava por ele, mas 
todos aspiravam o perfume do seu prazer, como se ele fosse em grande medida 
responsável pela vida e pelo bem-estar da praça: seu monumento gastronômico. 
Mas não creio que todo o sortilégio feliz da praça viesse daí. Tive a impressão 
de ter alcançado a verdadeira meta de minha viagem. Não queria mais sair; já 
estivera ali centenas de anos antes, esquecera tudo e agora voltava. Encontrava 
ali a mesma densidade, o mesmo calor vital que sentia dentro de mim. Eu era 
essa praça em que estava. Creio que continuo a ser essa praça. (CANNETI, 
2006, p. 50) 
 

O narrador, no primeiro fragmento, descreve o que sente e não o que vê ou 

observa. A pobreza para ele é uma sensação. Quando ele chega na praça quadrada, ele a 

reconhece como o coração do Mellah, embora nada de fato indicasse tal proposta. Há 
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descrições e devaneios. Ele oscila entre os perfis de etnógrafo e de esteta. De imediato, 

já há uma aproximação entre os dois perfis. Como visto nos exemplos anteriores, não há 

limites fixos, rígidos nessa tipologia. Os regimes de interação, embora compreendidos 

como pontos abertos a zonas de transição, podem, tal como vistos nos exemplos 

analisados, tanto mudar, como se interpenetrar e superpor. 

 

No segundo fragmento, ele observa o mendigo e, simplesmente, conclui, da 

cabeça dele, que não era um judeu. Doa uma moeda para o homem, interagindo 

diretamente, e testemunha o desdobramento, apreciando de longe. Aqui é perceptível 

que a concretização do perfil do viajante é feita entre idas e vindas, perpassando pelos 

papéis temáticos dos dois tipos de viajantes. 

 

A partir daí, ele fantasia, o que marca a regência do acidente e o aparecimento 

mais acentuado do esteta. Imagina que todos queriam estar no local do mendigo ao 

comer o doce e é tocado, de tal maneira, que expande a experiência para uma reflexão 

sobre sua viagem e sua vida. Nesse ponto, a presença do enunciador é marcada pelo uso 

do presente do indicativo, que aponta para uma consideração que é feita no momento 

que ele escreve a obra. Essa vivência foi tão intensa que pode ser sentida ao relembrá-la, 

mesmo após o término da viagem. 

 

 Dentro de uma perspectiva tensiva, de modo geral, no que diz respeito aos 

viajantes, em comparação, enquanto etnógrafo, o narrador se apresenta como um 

observador que segue uma lógica mais implicativa que o viajante disponível. O esteta 

surge quando ocorre um acontecimento orientado pelo regime do acidente, inclinando-

se a uma lógica mais concessiva. A própria figura do coringa utilizada por Landowski 

(2014) é uma corporificação da concessividade. Mediante sua influência, os afetos do 

narrador movem-se e sua imaginação dá vazão aos encantamentos e fantasias. Assim, 

podemos dizer que para o viajante curioso interessam as afirmações e as negações e 

para o viajante disponível restam as exclamações e questionamentos.  

 

Landowski (2012) postula que os regimes de ajustamento e do acidente são 

muito próximos. Um sujeito do ajustamento está sempre próximo de cair no sem-

sentido. Desse modo, os perfis que ilustram a aventura, o etnógrafo e o esteta, podem 

ser pensados como estilos de viajar que compreendem o mundo como um local 
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dinâmico onde a criação de sentidos e valores deve ser assumida numa forma mais pró-

ativa. Em confronto, os passageiros integrantes da constelação da prudência, o homem 

de negócios e o turista, parecem entender o mesmo mundo como um espaço mais 

estável e, por isso, acreditam poder confiar nessa consistência para se programarem ou 

aceitar manipulações que os direcionem num programa crível e considerado sólido de 

sentidos e valores previamente estabelecidos e tidos como perenes. 

 

A diferença entre as duas constelações, da prudência e da aventura, estaria no 

espaço de criação dos valores em jogo durante a prática da viagem. Os passageiros 

prudentes teriam seus sentidos e valores configurados antes da viagem, desenhando-se 

assim como sujeitos da legitimação, do reconhecimento, da constatação. Já para os 

viajantes aventureiros, os sentidos e valores seriam criados in loco, no alhures, o que os 

configura como sujeitos da investigação, da exploração, do desbravamento.  

 

Resumindo: 

 

 Constelação 

Prudência Aventura 

Tipo de sujeito 

em viagem 

Passageiros Viajantes 

Perfil Homem de 

negócios 

Turista Etnógrafo Esteta 

Perspectiva do 

mundo 

Espaço 

estável 

Espaço 

estável 

Espaço 

dinâmico 

Espaço 

dinâmico 

Regime Manipulação  Programação Ajustamento Acidente 

Lógica usada + implicativa ++ implicativa + concessiva + + concessiva 
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Conclusão  

 

Num mundo com tantos desenvolvimentos tecnológicos que aproximam 

comunidades discursivas divergentes e permitem explorar o globo terrestre sentado em 

casa via internet é justificável se perguntar sobre o sentido da viagem, o que remete, 

consequentemente, a se indagar sobre os modos dos sujeitos da atualidade se 

relacionarem com o mundo e com os outros habitantes do planeta. Assim, na 

Introdução, demonstramos as transformações da prática social da viagem, prática essa 

que se iniciou com os exploradores do mundo para então tornar-se, devido aos 

desenvolvimentos tecnológicos, principalmente na esfera da informática e da 

comunicação, e aos avanços da humanidade em geral que facilitaram os deslocamentos, 

um aspecto social da atualidade, fundando-se como uma atividade da cotidianidade que 

reconstrói os espaços em sua materialidade e em seu sentido. Neste estudo, através da 

análise de textos que tematizam a viagem, analisamos perfis de sujeitos em viagem, sob 

uma perspectiva semiótica. Utilizamos textos de literaturas de turismo e de viagem para 

que pudéssemos abarcar melhor um tema tão amplo e ilustrar diferentes regimes de 

interação. 

 

Verificamos o percurso da própria literatura de viagem que, inicialmente, era 

uma literatura histórica. Vimos que seus textos correspondiam a relatos de viagem que 

registravam o desbravamento do mundo realizado pelos sujeitos em deslocamento da 

época, tendo tais textos até então um valor estritamente documental. Na sequência, 

mostramos que as obras da atualidade que tematizam a viagem ganharam um caráter 

autobiográfico, transformando-se em obras que transcrevem experiências de viagem dos 

próprios autores que registram suas impressões e vivências durante o deslocamento. A 

literatura de viagem da época atual adquiriu um valor estético e configura-se como a 

concretude das percepções, afetos e compreensões tidas por um sujeito viajante-escritor, 

o que a elevou a um gênero literário próprio.  

 

Dissertamos sobre os pressupostos teóricos da Sociossemiótica que foram 

utilizados durante as análises no terceiro e quarto capítulos deste estudo. Retomamos os 

regimes da programação e da manipulação propostos pela Semiótica canônica e 

apresentamos os avanços postulados pela Sociossemiótica que propõe os dois novos 

regimes: o de ajustamento e o do acidente. O regime da programação foi apresentado 
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como regido por princípios de regularidade que estabelecem papéis temáticos estáveis. 

Já o regime da manipulação, amplamente estudado pela Semiótica canônica, como um 

fazer unidirecional de um sujeito sobre outro, numa tentativa de persuadi-lo a um fazer-

fazer. Assim, tal regime foi apresentado como pautado num princípio de 

intencionalidade que compreende competência modal por parte dos sujeitos. Na 

sequência, foi apresentado o regime do ajustamento como regido por um princípio da 

sensibilidade que envolve um fazer conjunto e que compreende a ação bidirecional entre 

os sujeitos que permutam quereres e somam forças sinergicamente. Por fim, foi 

apresentado o regime do acidente, regido pelo princípio da aleatoriedade que 

compreende papéis catastróficos, os quais atuam, inevitavelmente, sobre programas, 

manipulações e ajustamentos.  

 

Esse estudo buscou estimular a reflexão sobre o espaço, salientando seu 

tratamento e a movimentação do sujeito no espaço. Para tal fim, foi apresentada a 

proposta de tipologia de passageiros e viajantes concebida por Landowski no segundo 

capítulo, concepção essa que foi retomada em detalhes nos dois capítulos finais em 

análises. Vimos que, ao se deslocar em viagem, um sujeito afastado do seu cotidiano, do 

espaço-tempo que lhe é familiar, pode adotar posturas diferentes para se relacionar com 

o outro, o habitante do alhures que é integrante de uma comunidade discursiva diferente 

da sua, bem como com o seu respectivo espaço-tempo. Esse processo de presentificação 

(ou de ausência) no algures remete não somente ao entendimento do outro, mas a um 

reconhecimento e a uma reconstrução de si mesmo, com base numa escolha de um 

modo de interagir (ou de evitar a interação), o que abarca sentidos divergentes, 

estranhos, exóticos e mesmo o não-sentido, num movimento que busca também a 

compreensão da organização espaço-temporal desse outro, de modo a poder excluir-se 

ou incluir-se nela.  

 

 Obviamente todos esses perfis correspondem, a princípio, no momento da saída 

da viagem, a inclinações de como se gostaria de experimentar o alhures, o que alude ao 

projeto da viagem, mas, posteriormente, é irrefutável que o sujeito em viagem deva, em 

dados momentos, se moldar enquanto passageiro ou viajante para lidar com situações 

que surjam na experiência própria da viagem, passando ou oscilando de um regime a 

outro, assumindo novas posturas. Dentro do deslocamento da própria viagem, há 

também idas e vindas identitárias.  
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Por meio das análises, conclui-se que a tipologia apresentada por Landowski é 

interessante como modelo de previsibilidade, uma vez que permite mostrar, a partir das 

propostas de marcações posicionais que indicam modos de viajar, as possibilidades de 

flutuação na prática da viagem, que correspondem a oscilações inerentes aos 

movimentos e às estratégias interacionais. Para que a análise seja rentável, é essencial, 

entretanto, que o analista faça uma leitura aberta da tipologia, de forma que permita 

maleabilidade nas observações, pois há, na concretização do ato de viajar, gradações, 

cruzamentos, copresenças e superposições dos estilos, tal como esperado em atividades 

na esfera social, como mostramos nos capítulos 3 e 4.  

 

Para tais fins, neste estudo, sugerimos e demonstramos como as noções de 

tensividade e de gradação de Zilberberg podem ser aplicadas à construção tipológica de 

Landowsksi de modo a auxiliar o aprofundamento de uma investigação ao dinamizar o 

modelo. Ao observarmos a tipologia sob a perspectiva tensiva do valor de absoluto e 

dos valores de universo, pudemos observar, com base na proposta do conceito do olhar 

do turista de Urry, que as percepções de presenças sensíveis por parte do sujeito em 

viagem podem ser compreendidas em termos de intensidade e extensidade.  

 

 

 

Gráfico 01: Gráfico tensivo 
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Articulando a Sociossemiótica com a Semiótica Tensiva, ao considerarmos o 

risco como regulador da curva tensiva, indo da “insignificância do sentido” ao “risco 

puro”, ou seja, do extremo da extensidade ao da intensidade, pudemos compreender que 

há gradações entre fechamento e abertura que se referem à emergência de novos 

sentidos durante uma viagem. Ao aplicarmos os princípios da gradação, foi possível 

observar que, entre uma posição e outra da tipologia, é possível que ocorra, na prática 

da viagem, a concretização de figuras que indicam modos de viajar que conjugam 

características de duas posições da tipologia, tal como o excursionista e o mochileiro, 

que concretizam posições que Landowski não tratou. Essas posições intermediárias 

encontradas na análise deste estudo demonstram como a maleabilidade do modelo 

proposto por Landowski pode ser produtiva. 

 

 Por fim, resta-nos, com base nas análises, tentar buscar um conceito do que é 

viajar. O cotidiano está repleto de metas e prioridades que não são nossas de fato. 

Somos impelidos e empurrados e, muitas vezes, nem sabemos para onde de verdade. 

Uma viagem, antes de tudo, desenha-se como ruptura, uma descontinuidade do 

cotidiano que nós mesmos nos propomos. De certo modo, parece ser um momento em 

que tomamos as rédeas da direção e nos colocamos em um voluntário movimento em 

busca de sentidos, procura essa que varia em graus que envolvem desde uma prudente 

intensificação do já conhecido até a aventura da descoberta do novo.  

 

Viajar é, desse jeito, entrar, temporariamente, em um espaço não conhecido, o 

que implica, para além do óbvio posicionamento físico, uma tomada de perspectiva... 

talvez de muitas... que nos permita percebê-lo, senti-lo, depreendê-lo, experimentá-lo, 

vivê-lo. Isso nos possibilita, assim, diferenciadas maneiras de capturar e ler o mundo e, 

consequentemente, diferentes maneiras de ocupá-lo, assim como distintos modos de 

viajar e de interagir.  

 

A prática da viagem envolve, quer se queira ou não, interagir com outros 

sujeitos, exuberantes em sua dessemelhança, em encontros que podem nos revelar os 

traços presentes e ausentes na constituição de nossa própria identidade. É momento em 

que o que já é tido como dado para nós pode ser revelado como exótico, esquisito e 

bizarro para o outro. Em tais encontros, é possível trocar valores em relações de junção 

e/ou criar sentidos em união, seja em acordo ou confronto, que podem mudar o viajante 
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de tal forma que, quando regressar, possa, mesmo que sem querer, carregar consigo 

novas significações em sua bagagem identitária. 

 

 O retorno é assim elemento constitutivo do percurso da viagem. Em algumas 

situações, como vimos, em momentos de formação de valores intensos resultantes de 

surpresas e de impactos, pode ser que tempo seja necessário para que, com a 

desaceleração sempre proposta pelo desdobramento que tende a atenuar afetos, o 

sentido enquanto inteligibilidade possa ser então alcançado. Muitas vezes, em viagem, o 

viajante mantém-se em situações constantes de encantamento e de estranhamento, 

durante as quais pode somente capturar sensações, o que o transforma em sujeito do 

sentir. Assim, talvez, pode ser que a leitura de todo o percebido, experimentado e, de 

modo geral, vivenciado, possa ser feita somente a posteriori, em um momento em que o 

deslocamento físico findou e o sujeito, não mais viajante, encontre-se de volta à origem 

e repense o percurso realizado, de modo que a apreensão do sentido seja feita em 

retrospectiva. Para além disso, pode ser que, mediante a troca e criação de valores 

devido às interações ocorridas, o próprio sujeito, ao retornar, repense a si próprio e toda 

sua cotidianidade.  

 

Escrever sobre uma viagem pode ser, até certo ponto, um retorno em 

retrospectiva ao local visitado, através da memória, em busca do sentido não alcançado 

e do valor em potencial que estavam em suspenso, prontos para se estabelecer mediante 

a desaceleração permitida pela prática da reflexão. Provavelmente, o ato de escrever 

sobre uma viagem possa se aproximar, em termos funcionais, da fotografia e seja uma 

maneira de prolongar os acontecimentos vivenciados, um modo de concretizar 

textualmente um recorte de tempo para que ele dure e não seja esquecido e perdido, uma 

tentativa de prorrogação temporal de efêmero momento significativo. 

 

Por analogia, sendo a literatura de viagem um relato de uma vivência com base 

na memória do escritor-viajante, acreditamos que, ao escrever, o narrador, em dados 

momentos, ao refletir sobre o percurso, também se reconsidere enquanto sujeito.  Talvez 

esse retorno seja necessário para que, em um momento de menos impacto, seja possível 

compreender o que foi percebido.  
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Em uma passagem de As Vozes de Marrakech, “Narradores e escreventes”, o 

narrador parece revelar o processo que aqui levantamos. Ele relata sobre seu contato 

com os narradores marroquinos que declamavam em praça pública, rodeados de pessoas 

que, deslumbradas, ouviam suas palavras e observavam seus gestos. O próprio viajante 

escritor conta como ele, mesmo sem saber a língua berbere, também era tocado pelas 

récitas. Em dado momento, há a revelação do ponto de vista do sujeito sobre esse 

momento em que repensa a si mesmo: 

 

Nos melhores momentos, eu me dizia: eu também sei juntar pessoas à minha 
volta quando narro uma história, também a mim elas dão ouvidos. Mas, em vez 
de ir de um lugar para o outro, sem nunca saber quem vou encontrar pela frente, 
quais ouvidos vão se abrir para mim, em vez de viver da plena confiança no que 
tenho a narrar, eu me entreguei ao papel. Vivo agora sob a proteção de portas e 
escrivaninhas, um sonhador covarde, enquanto eles [os narradores de 
Marrakech] vivem no tumulto do mercado, entre cem rostos desconhecidos, 
mudando diariamente, livres do fardo de um saber frio e supérfluo, sem livros, 
ambição ou nomeada. Poucas vezes me senti bem entre os homens das nossas 
terras que vivem de literatura. Eu os desprezo porque desprezo alguma coisa em 
mim mesmo, e creio que essa coisa é o papel. E de repente estava entre poetas 
que eu podia olhar com admiração, pois deles não havia nada que ler. 
(CANETTI, 2006, p. 84-85) 

 

É interessante observar que, em dado momento de sua escrita, ao usar o presente 

do indicativo, há, claramente, a conexão entre o tempo vivido na viagem e o momento 

da escrita que é um retorno pela memória à cidade de Marrakech. A voz do enunciador 

pode ser ouvida ao lembrar da situação que faz com que se repense enquanto escritor. A 

força da experiência vivida foi tão impactante que imprimiu de modo duradouro seus 

efeitos no narrador, revelando assim um aspecto durativo. Nesse sentido, suas 

lembranças são a coexistência do narrador do passado com o do presente, aquele que 

viveu e esse que se tornou. Claro que esse passado é mera virtualização, mas ao mesmo 

tempo, é indispensável, pois explica e justifica o presente enquanto tal. De todo modo, é 

possível perceber que tal acontecimento concessivo causou a cesura que inaugurou o 

processo de recriação do escritor. Assim, um acontecimento pode ser um instante, mas 

seus efeitos podem ser duradouros e até mesmo irreversíveis. Uma viagem pode, assim, 

permitir que a pessoa retorne ao ponto de partida de forma diferente. A origem poderá 

até ser a mesma em termos espaciais físicos, mas o modo de relacionar-se com ela e 

atribuir-lhe sentido poderá ser distinto.  
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Por todo o visto, uma viagem pode ser uma ocasião em que se pode escapar do 

automatismo da cotidianidade para poder refletir e repensar a existência e seus modos 

de vivê-la, explorar caminhos diferentes, aprender algo que não era conhecido, 

desenvolver perspectivas novas, buscar soluções para adversidades, enriquecer-se 

através do convívio e do compartilhamento de informações e conhecimento com outras 

pessoas, sair da mesmice e encarar o diferente, desenvolver-se intelectual e 

culturalmente, abandonar ideias pré-concebidas e crenças que não sirvam mais, crescer 

através do estranhamento e do enfrentamento do não conforme, entrar em contato com a 

natureza, autodescobrir-se e talvez transformar-se.  
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