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SUBJETIVAÇÃO PERVERSA: IDENTIFICAÇÃO, PROJEÇÃO E FASCÍNIO 
EM DISCURSOS FICCIONAIS BRASILEIROS 

 
 
 

RESUMO 
 

Adotando a Análise de Discurso (AD), formulada por Pêcheux e desenvolvida no Brasil 
por Eni Orlandi e seu grupo e; valendo-se da Psicanálise freudo-lacaniana, da 
Narratologia e do Cinema, objetivamos compreender o efeito de fascínio, projeção e 
identificação do sujeito leitor/espectador com as posições discursivas de temática 
perversa presentes nos discursos ficcionais brasileiros e urbanos. Outro aspecto que 
nos instiga este estudo é a compreensão do laço simbólico e social do capitalismo 
contemporâneo no espaço urbano e seus efeitos perversos. Salientamos, ainda, que 
este estudo desloca a noção de cidade de um espaço físico para um espaço simbólico 
e constitutivo do sujeito diante da complexidade de transformações que ela passa em 
sua relação com os habitantes. Quanto ao corpus que constitui essa análise, este é 
composto por recortes discursivos definidos pelos seguintes critérios: 1) discursos 
urbanos; 2) de temática perversa; 3) veiculadas tanto na modalidade escrita quanto na 
cinematográfica brasileira; 4) que são contemporâneas e 5) que atendam à questão de 
análise. Diante disso, apresentamos como corpus deste estudo as seguintes obras: 
“Passeio Noturno I” e “Passeio Noturno II”, contos presentes na obra Feliz Ano Novo 
(2012[1975]), de Rubens Fonseca; e O cheiro do ralo (2011[2002]), romance de 
Lourenço Mutarelli. Assim, a pesquisa com os discursos ficcionais e suas 
traduções/versões cinematográficas com o dispositivo teórico-analítico da ADF justifica- 
se por proporcionar um maior entendimento das posições-sujeito envolvidas, isto é, 
como funciona a relação do sujeito-autor e do sujeito-leitor/espectador em obras 
ficcionais no que concerne à questão de análise. 
Palavras-chave: Discursos ficcionais; Perversão; Laço Social; Subjetivação. 



PERVERSE SUBJECTIVATION: IDENTIFICATION, PROJECTION AND 
FASCINATION IN BRAZILIAN FICTIONAL DISCOURSES 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Adopting a Discourse Analysis (AD), formulated by Pêcheux and developed in Brazil by 
Eni Orlandi and his group e; using the Freudo-Lacanian Psychoanalysis, Narratology 
and Cinema, we aim to understand the effect of fascination, projection or identification 
of the reader/spectator subject with the discursive positions of perverse theme present 
in Brazilian and urban fictional discourses. Another aspect that instigates this study is 
the understanding of the symbolic and social bond of contemporary capitalism in the 
urban space and its perverse effects. We also point out that this study shifts the notion 
of a city from a physical space to a symbolic and constitutive space of the subject in view 
of the complexity of the transformations that it undergoes in its relation with the 
inhabitants. As for the corpus that constitutes this analysis, it is composed of discursive 
cuts defined by the following criteria: 1) urban discourses; 2) of perverse theme; 3) 
transmitted in both the written and the Brazilian cinematographic mode; 4) that are 
contemporary and 5) that address the issue of analysis. Therefore, we present the 
following works as corpus of this study: "Passeio Noturno I" and "Passeio Noturno II" 
tales present in the work Feliz Ano Novo (2012 [1975]), by Rubem Fonseca; and O 
Cheiro do Ralo (2011 [2002]), novel by Lourenço Mutarelli. Thus, the research with the 
fictional discourses and their cinematographic translations with the theoretical-analytical 
device of the ADF is justified by providing a greater understanding of the subject- 
positions involved, that is, how the subject-author relationship and the subject- 
reader/spectator in fictional works regarding the question of analysis. 

Keywords: Fictional Discourses; Perversion; Social Bonding; Subjectivation 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
 

“Eu só posso lhe mostrar a porta. Mas você tem que 
atravessá-la.” 

(Morpheus - Matrix) 
 
 

Esta pesquisa é fruto de inquietações advindas de minha trajetória acadêmica 

na Universidade Estadual de Santa Cruz desde a Graduação em Letras. Ela visa levar 

adiante a busca por algumas respostas a questionamentos sobre a relação da 

linguagem e do sujeito com as produções culturais, este, objeto que muito questionei 

e, por vezes, produziu certa angústia frente às diversas perspectivas teóricas 

oportunizadas pela interdisciplinaridade da Licenciatura em Letras. 

Durante a minha graduação, fui direcionada a uma postura investigativa e 

crítica, uma vez que a universidade se movimenta em três direções de forma 

articulada: ensino, pesquisa e extensão. Logo, diante do acesso às teorias literárias e 

linguísticas no curso, da participação de diversos eventos e dos projetos de extensão, 

minhas incertezas intensificaram minha necessidade por um estudo mais 

aprofundado. Dessa forma, busquei, em 2015, na Iniciação Científica (IC) sob 

orientação do Prof. Dr. Maurício Beck os conhecimentos pertinentes para a 

compreensão do funcionamento da linguagem no sujeito. 

Com as leituras e discussões do Grupo de Estudos Discursivos (GED-UESC), 

organizado pelo professor já citado, ampliei meus conhecimentos sobre a teoria de 

Análise de Discurso (AD) – esta já iniciada em disciplina optativa em 2012 – em 

especial, a de linha peucheuxtiana. Logo, minha filiação a esta linha de pesquisa e 

aos desdobramentos da mesma no Brasil proporcionou o entendimento de um sujeito 

que não é a origem do dizer, mas que sofre a ilusão de uma autonomia, isto é, “o 

sujeito se constitui pelo ‘esquecimento’ daquilo que o determina” (PÊCHEUX,1995 
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[1975], p. 163). Nesta perspectiva, o sujeito é efeito do processo histórico, social, 

ideológico e político que o assujeita. 

Outro aspecto que a AD me proporcionou foi a compreensão de um sujeito 

dividido e materializado na linguagem, isto é, um sujeito descentrado constituído pelo 

consciente e inconsciente, afetado pela exterioridade e que produz marcas de sua 

interpelação no discurso. Pois, se o inconsciente, à revelia do eu, “infecta” o dizer 

deste e o significa através dele, não seria um equívoco acreditar que mesmo as 

produções literárias consideradas artísticas e ficcionais mantenham uma referência 

com o real enquanto realidade. 

Sob tal enfoque, durante a Iniciação Científica desenvolvi um projeto de 

pesquisa que culminou numa publicação em periódico em coautoria com o prof. 

Maurício Beck sobre o discurso literário em sua relação com a fronteira instável entre 

a “realidade” e a “ficção” na modalidade escrita e cinematográfica. Assim, encontrei 

na pesquisa uma forma de compreender a linguagem não mais na ordem cognitivista- 

interacionista ou sistemática, mas numa ótica sociopolítica, psicanalítica e 

interpretativa. 

A mudança de ótica sobre a compreensão da linguagem foi necessária pelo 

meu desejo de interpretação de um conto machadiano intitulado A causa secreta. Este 

objeto de pesquisa foi apresentado ao professor Maurício Beck na proposta de minha 

Iniciação Cientifica. Tamanho era o meu interesse por este conto, desde o Ensino 

Fundamental II para ser exata, que após meu ingresso na Licenciatura em Letras o 

busquei na biblioteca e em plataformas virtuais, mas não o encontrava, pois apenas a 

história estava impressa na minha mente, nenhum dado a mais. Mas, a pergunta 

importante é: por que este conto específico? 

A causa da forte impressão deste conto não estava situada na personagem 

protagonista, pelo contrário, estava na personagem testemunha do mistério que 

envolve o conto. Algo não soava ‘certo’, causava um estranhamento em mim, mas 

não conseguia defini-lo. Certamente, o protagonista causou um desagrado, afinal ele 

era um sádico, só que a testemunha era diferente, fascinante. Logo, com as leituras 

efetuadas juntamente com o meu orientador, reinterpretei a personagem testemunha, 

que também ocupava a posição de narrador, como um perverso correlato ao 

protagonista, só que um masoquista moral, na acepção freudiana. 

O fascínio presente na obra está relacionado à função-autor que de alguma 

forma, possivelmente pelo funcionamento da focalização produz um efeito-leitor 
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participante. O leitor adentra o mistério e, por vezes, reflete as mesmas posições da 

personagem testemunha. Há um laço na ficção do conto que amarra o leitor sem que 

ele perceba e quando ele acaba a leitura, está num incômodo consigo mesmo e com 

a personagem. 

Diante disso, não é uma surpresa que com a finalização da Graduação e 

consequentemente a Iniciação Científica, minha curiosidade sobre o funcionamento 

da linguagem não foi satisfeita, ao contrário foi reforçada. Principalmente, pelo 

surgimento de novas indagações, tais como: quais relações de sentido são aderidas 

pelo leitor num discurso de temática perversa? É possível que o sujeito interpelado 

pelas formações ideológicas se redirecione? Os efeitos de sentidos produzidos pelas 

marcas do sujeito podem ser diferentes diante da formação ideológica do 

leitor/espectador? Como funciona o discurso literário escrito e cinematográfico no que 

concerne a materialidade discursiva? O imagético é passível de análise pelo viés 

discursivo? 

Estas perguntas motivaram a continuação de minha trajetória acadêmica 

através do ingresso neste programa de Mestrado em Letras – Linguagens e 

Representações com um projeto que amplia a discussão realizada na Iniciação 

Científica. Logo, esta pesquisa tem como objetivo a compreensão do funcionamento 

da função-autor e do efeito-leitor/espectador em discursos ficcionais brasileiros com 

temática perversa. Saliento que a inclusão da função-autor no objetivo ocorreu porque 

não é possível pensar num efeito-leitor sem que sua outra face esteja articulada. 

Para atingir tal objetivo foi realizado um recorte de ‘arquivo’1 das obras a serem 

estudadas e a partir dele direcionado o estudo num movimento de “ir e vir”, uma vez 

que o objeto de análise também é um objeto teórico. Assim, entre as obras 

selecionadas estão: “Passeio Noturno I” e “Passeio Noturno II”, contos presentes na 

obra Feliz Ano Novo (2012[1975]), de Rubem Fonseca; e O cheiro do ralo (2011[2002]), 

romance de Lourenço Mutarelli. 

Ainda que pareça extenso o objeto de análise, ele não o é. Pois, os discursos 

não são analisados em sua totalidade, mas sim seus recortes discursivos delimitados 

pela seguinte questão de análise: Compreender [como ocorre] o efeito de fascínio, 

 
 

1 Pêcheux (2010) entende como “campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma 
questão”. Vale salientar que as noções de ‘arquivo’ e de ‘recorte’ serão discutidas mais 
especificamente no capítulo 4. 



11 
 

 
 
 

projeção ou identificação2 do sujeito leitor/espectador com as posições discursivas 

consideradas perversas presentes nos discursos ficcionais brasileiros e urbanos. 

Os critérios estabelecidos para a escolha das obras que compõem o dispositivo 

analítico desta pesquisa foram: 1) discursos urbanos; 2) de temática perversa; 3) 

veiculadas tanto na modalidade escrita quanto na cinematográfica brasileira; 4) que 

sejam contemporâneas e 5) que atendam à questão de análise. O primeiro critério foi 

escolhido pela hipótese de que as perversões mantenham um laço social com o 

capitalismo e com as formas de estruturação das cidades, isto é, que o capitalismo não 

apenas aceita as transgressões, mas as promova no espaço urbano. 

Quanto ao segundo critério, ou seja, à escolha de duas modalidades 

discursivas para a pesquisa, discursos literários impressos e discursos 

cinematográficos, isso ocorreu porque, na perspectiva da análise de discurso, 

independente da forma o que temos é discurso (ficcional) e, sendo assim, as 

regularidades em termos de posição sujeito, efeito-leitor e espectador e narratividade 

não obedecem aos limites dessas modalidades. Assim, também objetivamos 

encontrar essas regularidades e/ou singularidades em ambos os discursos 

homônimos, de modo a entender o funcionamento da narratividade impressa como 

também na “arqueologia do imaginário” (COURTINE, 2011b), esta entendida como 

conjunto de conhecimento e posicionamentos do sujeito em um conjunto de discursos 

imagéticos. 

Sendo o campo temático de referência à perversidade/perversão, tema 

controverso por suas modificações ao longo da História, seja pela ideia disseminada 

pela ciência (patologia), seja pela mudança estrutural e ideológica da sociedade 

(moral e ética), busco, também, compreender esse laço social e simbólico 3 

característico do capitalismo tardio da contemporaneidade no espaço urbano. 

 

 
2 Freud (1921/1974) descreve a diferença entre identificação e fascinação. No primeiro caso 
o Eu se enriqueceu com os atributos do objeto, “introjetou-o”, na expressão de Ferenczi 
(1909); no segundo ele está empobrecido, entregou-se objeto, colocou-o no lugar de seu mais 
importante componente. (LIMA, 2006) 

Projeção: Termo utilizado por Sigmund Freud a partir de 1895, pelo qual o sujeito projeta num 
outro sujeito ou num objeto desejos que provêm dele, mas cuja origem ele desconhece, 
atribuindo-os a uma alteridade que lhe é externa. (ROUDINESCO; PLON, 1998) 

3 E a verdade desse sujeito tem a ver de como ele se articula no laço simbólico e social. Laço 
simbólico que para Lacan (1998) é da ordem do fictício, do arbitrário frente ao mundo objetivo. 
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Quanto à conceituação de perversão nos discursos é oportuno registrar o 

porquê deste percurso e as quais teorias ela se filia. Primeiro, a materialidade 

apresentada neste trabalho está situada em quatro campos do saber: o psicanalítico, 

o literário, o cinematográfico e a análise de discurso. Contudo, ainda que a Análise de 

Discurso seja formada pela tríplice aliança (História, Linguística e Psicanálise) se faz 

necessário o estudo do conceito de perversão à luz da Psicanálise na 

contemporaneidade para que assim haja uma desconstrução de certo imaginário de 

base moralista acerca do tema. Sempre, claro, retomando e articulando a teoria 

basilar desta pesquisa, a Análise de Discurso. 

O segundo ponto de destaque é a Literatura, especificamente, a Narratologia. 

Dentre os conceitos da Narratologia que serão mobilizados estão: a focalização, as 

modalidades de discursos (direto, indireto, indireto-livre), o tempo da narrativa, entre 

outras. Também serão utilizados conceitos da Teoria do Cinema, como a função- 

sujeito de produção/direção e os efeitos proporcionados por suas técnicas. Esses 

campos serão discutidos na pesquisa, pois já que os discursos ficcionais sempre 

estiveram associados às práticas literárias ou cinematográficas é justo que os 

conhecimentos advindos destes saberes não sejam desconsiderados, ainda que os 

discursos nesta pesquisa sejam trabalhados numa perspectiva discursiva, isto é, os 

discursos como “lugar” de conflito da história e da ideologia do e para o sujeito. Além 

disso, o dispositivo analítico em AD permite que o analista se aproprie de conceitos 

de outros campos de conhecimento para individualizar seu dispositivo frente à dada 

questão de análise e às especificidades do corpus. 

Desta maneira, esta pesquisa divide-se da seguinte maneira: 
 
 

I Parte – Dispositivo Teórico: Composto por dois capítulos, eles apresentam, 

respectivamente, noções da psicanálise e do discurso ficcional em relação com a 

questão de análise. Logo, o primeiro capítulo desta parte, intitulado “Do sujeito 

perverso à subjetivação perversa?” discorre sobre a avaliação das estruturas 

perversas até os dias atuais. Assim, realizamos um apanhado histórico, seguido de 

alguns posicionamentos e releituras da obra freudiana (responsável pelo 

estabelecimento de uma linha divisória e transformadora do estudo da época) 

culminando na resolução da pergunta que abre o capítulo. Quanto ao segundo 

capítulo “Discurso Ficcional”, as noções sobre a ficção e as materialidades discursivas 
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de ordem literária e cinematográficas que o retomam são discutidas até chegarmos 

às posições em foco deste estudo (a identificação, a projeção e o fascínio). 

II Parte – Dispositivo Analítico: Também composto por dois capítulos. O 

primeiro “O corpus: da constituição do arquivo ao recorte discursivo” decompõe os 

conceitos mobilizados para a análise do corpus, estes vinculados principalmente a 

Análise de Discurso materialista. Já o segundo capítulo “Gestos de Interpretação” 

aborda a análise propriamente dita, ou seja, os recortes discursivos são apresentados 

em funcionamento e discutidos tendo em vista tato a teoria analítica a qual nos 

vinculamos quanto aos conceitos teóricos remontados de outras áreas e 

discursivizados na AD. 

Por fim, após a análise, reorganizamos as nossas noções sobre os efeitos de 

sentidos e as posições exercidas pelos sujeitos no funcionamento discursivo destas 

materialidades, em específico. 
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2 DO SUJEITO PERVERSO À SUBJETIVAÇÃO PERVERSA? 

 
 

“It’s a strange world, isn’t it?” 
(Sandy - Blue Velvet) 

 
 

O conceito de perverso4, nos vários campos de conhecimento exteriores a 

psicanálise, sempre relacionou o vocábulo a uma inversão da ordem natural do 

sujeito, como o próprio nome já nos esclarece5. Tal inversão comumente vista como 

uma anormalidade ou patologia era ligada no princípio a um caráter desviante da 

prática sexual, isto é, havia no sujeito perverso uma negação à Lei divina que 

vinculava o uso do corpo à salvação da alma, uma vez que ambos lhe pertenciam. 

Esta Lei pode ser remontada a Platão em seu livro a República, em seu caráter 

histórico, quando ele descreve o corpo humano como o receptáculo da alma. Para 

ele, a alma era eterna e perfeita, enquanto o corpo era o oposto, isto é, transitório e 

imperfeito. Seguindo ela linha, o filósofo também acreditava que o conhecimento era 

atingido pela alma, mas que ao adentrar o corpo esquecia todos os saberes. Neste 

aspecto, ele anunciava um dos principais fundamentos da maioria das religiões, ou 

seja, o corpo como forma material e revestimento da alma. Desta maneira, não é de 

surpreender as interpretações das doenças pela religiosidade6. 

Na Antiguidade Ocidental, conforme Rodrigues (2013), as doenças, até então 

incuráveis como a hanseníase (ou lepra), por exemplo, eram relacionadas à natureza 

e, consequentemente, aos deuses. Representavam castigos e infortúnios enviados 

 
 

4 Conforme Simião (2015), Roudinesco (2014 [2008]; 1998), Valas (1990) e Foucault (1988). 

5 Vocábulo derivado do Latim: -pervertere, isto é, perverter, pôr ao avesso. 

6 A religiosidade assinalada neste fragmento deve ser compreendida como as religiões da 
Grécia Antiga e o Cristianismo desde a Idade Média e suas atuais denominações. Entretanto, 
vale ressaltar que estas últimas sofreram algumas modificações ao longo do tempo, mas que 
não serão expostas na pesquisa uma vez que não é este o objetivo do mesmo. 
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pelos céus. Logo, os portadores destas doenças eram rechaçados pela sociedade e 

diagnosticados pelos sacerdotes. Nesta mesma direção, o Cristianismo medieval 

relacionou o corpo e suas injúrias ao pecado, reafirmando assim, o dualismo entre o 

profano e o sublime. 

Neste contexto, qualquer conduta considerada não condizente com os ideais 

cristãos era pecaminosa e exigia purgação. Tal ação, uma vez que na religião Cristã 

o corpo do filho de Deus foi sacrificado em favor da absolvição dos pecadores, 

possibilitava a flagelação do corpo impuro como forma de salvação. Notemos que a 

compreensão da flagelação aqui se distancia paradoxalmente de práticas 

consideradas perversas e profanas, como por exemplo, o masoquismo. 

Aparentemente, as atividades consideradas sexuais e ofensivas passavam pelo crivo 

da Igreja, detentora do poder e do conhecimento da época. 

Desta maneira, a necessidade de extinguir as práticas sexuais consideradas 

ofensivas a esta Lei incentivou a criação de regras que legitimassem as ações 

repressoras por parte da família e da instituição religiosa, como por exemplo, o 

confinamento em asilos dos “desviantes”. Contudo, a chegada do Iluminismo, época 

marcada pela razão, produz uma transformação do conceito. 

Se, por um lado, antes a perversão estava atrelada a uma questão moralizante, 

neste período a medicina, em especial a psiquiatria, propôs um viés científico para a 

perversão. Surge, pois, o biológico na estrutura clínica do perverso, ou seja, este 

passa também a ser entendido como um sujeito com degenerações físicas e/ou 

mentais. 

Diante destas posições contraditórias - uma no qual o perverso seria 

constituído pela hereditariedade, sendo assim um fator biológico e outra, na qual o 

sujeito adquiria tais desvios sexuais pelas associações sociais e familiares resultantes 

da não inserção moralizante - o darwinismo influenciaria a medicina mental 

determinando, pois, as novas diretrizes sobre o perverso. 

Nesta direção, a medicina mental categorizou e descreveu todas as 

“aberrações sexuais” existentes e, consequentemente, muitos estudiosos dessa 

perspectiva (Richard Von Krafft-Ebing, Albert Moll, Carl Heinrich Ulrichs, Kaan, 

Jérôme Millon, entre outros) definiram a perversão não mais como uma provocação à 

Lei “[...] e sim como aquele [o perverso] cujo instinto traduz a presença, no homem, 

de uma bestialidade originária, despida de qualquer forma de civilização.” 

(ROUDINESCO, 2014, p. 68). Logo, a distinção entre perversão e perversidade 
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tornou-se premente para estabelecer uma ordem jurídica para crimes deste teor, isto 

é, imputar a responsabilidade ao sujeito transgressor e não ao incapaz de frear seus 

instintos perversos. 

Notemos que neste período a concepção de perversão se divide em duas 

estruturas: a primeira, a perversão sexual que seria o sujeito que é incapaz de lidar 

com seus instintos e realiza atos criminosos, sendo assim caracterizado como um 

doente mental e; a segunda, a perversidade no qual o sujeito agiria criminosamente 

independente de seus instintos, portanto, marcado pela malignidade. 

Assim, os ‘instintos’ perversos seriam intrínsecos ao sujeito, contudo o que 

diferenciaria um perverso de um sujeito dito normal seria a capacidade de recusa 

deste em praticá-las. Conceitos, estes, que retomaremos mais adiante. 

Conforme Roudinesco (2014, p. 79), com a corrente evolucionista em voga no final do 

século XIX, tornou-se perigoso o conceito de perversão, pois este passou a ser 

considerado como um critério de seleção social do sujeito com origem na natureza, 

pois sua definição era “uma patologia de origem biológica, hereditária, orgânica”, isto 

é, aqueles que possuíam patologias degenerativas não eram mais vistos como 

necessários à civilização, mas como um sinal de sua inferioridade frente à espécie. 

Dessa forma, a corrente depositava na natureza o encargo e lançava sobre o sujeito 

a insuperabilidade de sua estrutura mental perversa, tornando-o um proscrito nesta 

sociedade. 

Pelo exposto, vimos que a relação do sujeito com a exterioridade determina o 

seu funcionamento discursivo. Mas o que seria essa exterioridade? Conforme 

Pêcheux (1995), o sujeito se constitui no e pelo discurso, isto é, inserido em 

determinada condição de produção ele se inscreve em uma dada Formação 

Ideológica (FI), esta imbricada numa ou mais Formações Discursivas (FD). Contudo, 

sendo um sujeito dividido pelo consciente e o inconsciente, estas identificações 

ideológicas são esquecidas pelo sujeito, produzindo assim o efeito de origem do dizer 

em seus discursos quando na prática ele está assujeitado a um interdiscurso. Dessa 

forma, remontando à historia da configuração da perversão até o final do século XIX 

é possível notar que as filiações ideológicas atravessaram a produção intelectual e 

determinaram a forma como ela [a perversão] seria tratada e reconhecida. 

Também nesta direção, este estudo será resgatado e remontado por Sigmund 

Freud e Jacques Lacan, mais tarde, sendo objeto de estudo do teórico Slavoj Žižek 

como veremos a seguir. 
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2.1 A teoria freudiana entra em cena 
 
 

Frente aos conceitos perversos disseminados no final do século XIX e início do 

século XX, Sigmund Freud surgiria com reflexões sobre o aparelho psíquico do 

indivíduo, estas profundamente criticadas no período, mas que iriam, ao longo do 

tempo, redefinir toda a concepção de perversão existente. 

Segundo Martinho (2011) e Valas (1990), Freud antes de construir todo o 

arcabouço teórico sobre a sexualidade não estava tão distante das teorias 

degenerativas ou adquiridas da época, isto perceptível em seus escritos iniciais sobre 

a histeria. Contudo, há uma mudança significativa em seu pensamento no livro 

intitulado Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905)7 . Esta obra rejeita, 

parcialmente, os aspectos morais e biológicos nas perversões – nos ensaios percebe- 

se uma inscrição do autor nos ideais da época quando ele relaciona a perversão à 

‘aberrações’ ou ‘desvios’ do sujeito – e apresenta um novo caminho para 

compreensão da sexualidade: 

 
As perversões não são bestialidades nem degenerações no sentido patético 
dessas palavras. São o desenvolvimento de germes contidos, em sua 
totalidade, na disposição sexual indiferenciada da criança, e cuja supressão 
ou redirecionamento para objetivos assexuais mais elevados - sua 
“sublimação” - destina-se a fornecer a energia para um grande número de 
nossas realizações culturais. (FREUD, 1996 [1905]) 

 
 

Freud afirma que as perversões são constitutivas da sexualidade infantil, 

considerando que a não modificação dessas pulsões sexuais dispõe o sujeito a suas 

práticas. Não é uma surpresa que tais afirmações causaram profundo descrédito e 

horror na comunidade cientifica, pois era inadmissível para a sociedade puritana do 

final do século XIX e início do XX que as crianças não fossem inocentes a libido. 

Mesmo diante do desprezo dos intelectuais da época, Freud persistiu em seu estudo, 

o que possibilitou mais tarde um amadurecimento da teoria. 

 
 
 

7 Posterior ao livro A Interpretação dos sonhos (1900) do mesmo autor, na qual a base do 
conceito do inconsciente é formulada. Esta noção foi essencial para o desenvolvimento sobre 
a sexualidade na obra referenciada. 
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2.1.1 Pulsão e instinto 
 
 

A coletânea de textos de Freud traduzida do alemão aponta o uso do termo 

trieb (conceito chave na teoria freudiana) tanto para designar pulsão, quanto para 

instinto 8 . Esta indistinção dos conceitos produz efeitos de sentidos diversos e, 

consequentemente, vários debates teóricos sobre a posição psicanalítica freudiana. 

Compreende-se, assim, a existência de uma posição-sujeito do tradutor sobre 

o discurso, já que sua disposição pode deslocar os sentidos estabelecidos pela 

posição teórica de Freud. Isto porque o lugar ocupado por Freud é de suma 

importância para a qualificação de sua pesquisa nos campos de saberes envolvidos: 

a psiquiatria e a psicanálise. 

Dentro dessa discussão, o uso de trieb traduzido por ‘instinto’ marca uma 

concepção biologicista na teoria de Freud, pois sinaliza uma força de origem orgânica, 

hereditária, fixada quanto ao alvo e determinada por uma necessidade. Sendo assim, 

o instinto tem uma finalidade a ser saciada e quando isto ocorre, essa força 

impulsionadora cessa. 

Já o uso desse mesmo termo alemão traduzido por ‘pulsão’, indica uma força 

de origem orgânica e psíquica, variável quanto ao alvo e constante em sua 

manifestação, e desse modo localiza Freud numa visão mais desnaturada. Segundo 

Hanns (1999, p.49), o movimento pulsional “brota no somático como ‘energia-estímulo 

nervoso’ e atinge o sistema nervoso central na forma de sensações e imagens (ideias) 

para, então, ser descarregado através de certas ações mentais ou motoras”. Sendo 

assim, essa energia inicia-se no interior do indivíduo e impulsiona o psíquico, 

apresentando quatro fatores indispensáveis, de acordo Freud (1999 [1915]): fonte, 

pressão, meta e objeto. 

A fonte [Quelle] é o princípio da natureza pulsional. É nela que surgem os 

impulsos provenientes do organismo que são filtrados pelo psíquico de forma 

representacional (ideias, imagens, objetos). Esses impulsos são constantes e geram 

um acúmulo que produz uma pressão [Drang] psiquicamente sentida como um 

desconforto urgente que exige uma descarga, isto é, existe uma meta [Ziel] que é a 

redução desse incômodo e, portanto, uma satisfação produzida pelo alívio. Esta 

 

8 Conforme Estevão (2012), Tavares (2011) e Gomes (2001). 
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satisfação é atingida por meio da representação que o psíquico realiza do objeto 

[Objekt] desejado, nem sempre o mesmo, tampouco exclusivo de apenas uma pulsão, 

nem necessariamente exterior ao indivíduo. 

Freud, ainda em 1915, dividiu as pulsões em duas: as pulsões do Eu ou de 

autoconservação e as pulsões sexuais ou da preservação da espécie. As pulsões do 

Eu representam os impulsos que gerem a conservação do indivíduo, como por 

exemplo, a fome. Enquanto as pulsões sexuais são as referentes à manutenção do 

desejo e os seus objetos são as zonas erógenas. Assim, o princípio de 

prazer/desprazer regularia a pressão exercida por ambas as pulsões. Contudo, foram 

observadas por Freud particularidades [o masoquismo, o exibicionismo] que não se 

adequavam a esse dualismo. 

Assim, Freud (1920) propôs uma nova divisão das pulsões: pulsões de vida 

[Eros] e pulsões de morte [Tânatos]. As primeiras visam à aproximação, a união e as 

segundas a separação, a destruição. Essa nova ramificação das pulsões altera a 

compreensão sobre as pulsões sexuais, pois se antes estas eram compreendidas 

opostas a de autoconservação, elas passam a ser percebidas como semelhantes em 

sua natureza, isto é, ambas respondem às pulsões de vida. 

Dessa forma, o circuito pulsional estaria ligado a três princípios segundo Freud 

(1911; 1920; 1924): o Princípio de Prazer, Princípio de Realidade e Princípio de 

Nirvana. O primeiro equivale aos impulsos de escoamento do prazer ocorridos no 

funcionamento psíquico, uma vez que ele age como uma ‘gratificação imediata’ e 

ilusória. O segundo corresponde à regulação dos objetos libidinais, ele busca no 

âmbito da realidade os objetos que possam produzir a descarga pulsional. Dessa 

forma, tanto o primeiro quanto o segundo princípio atuam simultaneamente para a 

obtenção da satisfação pulsional. Quanto ao terceiro princípio, este representa a 

redução da tensão libidinal à zero. Sendo assim, caracteriza uma tendência da pulsão 

de morte, ou seja, o retorno ao estado inorgânico. 

2.1.2 Sexualidade infantil, Complexo de Édipo, recusa da castração e clivagem do Eu 

O esclarecimento sobre as pulsões, em especial as sexuais, são necessárias 

para o entendimento da origem da sexualidade que segundo Freud inicia-se na 

infância. Esse interesse sobre a sexualidade infantil ocorreu porque para ele a 
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comunidade científica da época se omitia no que concerne ao processo de 

desenvolvimento sexual, aparentemente nem sequer consideravam a possibilidade de 

existência de uma sexualidade anterior à puberdade. Assim, em seu livro Três ensaios 

sobre a sexualidade (1905[1901])9 essa questão será bastante discutida. 

Freud descreve a presença de pulsões sexuais na infância, porém ainda 

inscritas numa ordem latente, isto é, adormecidas e fortalecidas por “forças anímicas 

que, mais tarde, surgirão como entraves no caminho da pulsão sexual e estreitarão 

seu curso à maneira de diques (o asco, o sentimento de vergonha, as exigências dos 

ideais estéticos e morais)” (FREUD, 1905[1901], p. 167). Nesta direção, a sublimação, 

ou seja, o desvio ou supressão dessas pulsões de uma meta sexual realiza um papel 

imprescindível para o desenvolvimento da sexualidade infantil, uma vez que serve 

como um mecanismo de defesa sobre a pressão pulsional exercida. Contudo, ainda 

que haja uma sublimação de certas pulsões, Freud descreve três fases de 

manifestações de uma sexualidade infantil: a oral, a anal, e a fálica. 

A fase oral é exemplificada por Freud através da pulsão de autoconservação 

com alvo na alimentação no aleitamento materno. Segundo o autor, a mucosa oral 

entra em contato com seio materno a princípio com a finalidade de obter a satisfação 

produzida pela alimentação, porém essa criança após ser saciada mantem o contato 

com seio e o sugar adquire outro funcionamento, isto é, torna-se o objeto de satisfação 

de uma pulsão sexual, sendo a boca e a língua a zona erógena pré-genital. A criança 

ainda que não tenha acesso ao seio materno ou não realize mais o aleitamento realiza 

esse processo através do contato com quaisquer objetos ou até mesmo partes do seu 

corpo. 

A fase anal ocorre posteriormente à fase oral, pois segundo o teórico uma fase 

sucede a outra. Esta fase é marcada pela estimulação da mucosa intestinal 

proveniente da retenção da excreção. Tal incitação da musculatura produz junto com 

as sensações dolorosas um deleite sexual. Nesta fase a criança apresenta uma faceta 

 
9 O primeiro ensaio dedica-se ao estudo das “aberrações sexuais”, objeto este deste trabalho. 
Contudo, para uma melhor compreensão de uma teoria tão complexa será realizada uma 
inversão da ordem dos ensaios deste livro. Isto é, primeiramente será explanada a temática 
do segundo ensaio que se refere à sexualidade infantil e o complexo de Édipo e; a 
consequente recusa da castração. Posteriormente, recupera-se o conceito nodal freudiano 
do inconsciente (clivagem do eu) para que por fim haja uma retomada do primeiro ensaio, 
tema proposto neste capítulo. Quanto ao terceiro ensaio que é focado na sexualidade na 
puberdade este estará implicado no percurso do estudo. 
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sádica, uma vez que ela deseja e estimula o desconforto, inclusive seria possível 

verificar a presença de uma ordem masoquista, tendo em vista que a dor 

provocada/recebida é fonte de prazer. 

Por fim, a fase fálica é quando a criança atinge o prazer sexual por meio da 

micção, da limpeza genital, de uma fricção acidental, entre outras formas. Nesta 

etapa, a criança está suscetível a sedutores que podem nutrir um gosto por práticas 

sexuais diversas, porém a inexistência de um sedutor não significa que por outros 

fatores isto também não ocorra. Dessa forma, Freud (1905 [1901]) afirma que a 

sexualidade infantil tem uma estrutura perversa polimorfa. É também nesta fase que 

é despertada na criança um interesse por seu órgão genital e o das outras crianças. 

A percepção das diferenças dos órgãos genitais unida ao início das proibições 

instaura o Complexo de Édipo, este imprescindível para a constituição do sujeito. 

Contudo, Freud mostra a diferença na cena edipiana com relação os sexos da 

criança e seus pais, ou seja, a forma como uma criança do sexo feminino capta o 

complexo é sensivelmente desigual a de uma criança do sexo masculino. Pois, ainda 

que o objeto que desencadeia todo o processo seja o mesmo, o falo, a relação que a 

menina tem com esse objeto é de ausência enquanto que no menino é de ameaça. 

Durante a fase fálica, o menino percebe o seu órgão genital como fonte de 

sensações e por isso, este é o seu objeto mais amado. Uma vez que na fase oral a 

sua mãe simbolizava o prazer por meio do aleitamento, há um retorno da criança a 

sua ligação libidinal, mas dessa vez a mãe é sua fantasia sexual e não o seio. 

Sendo uma criança que não tenha visualizado a diferença anatômica dos 

sexos, ele acredita que todos têm um pênis. No entanto, ao descobrir a ausência 

desse apêndice nas meninas e reconhecê-lo no pai, ele é tomado pelo medo da 

castração, uma vez que ele deseja a mãe que pertence ao pai. Assim, o menino 

abandona o desejo pela mãe e ódio pelo o pai, realizando uma identificação com este 

e entrando num estágio de latência com a dissolução do complexo de Édipo. 

Quanto à menina, uma vez que a diferença genital é reconhecida, ela entende- 

se como castrada e responsabiliza a mãe por sua incompletude. Dessa forma, afasta- 

se da mãe e volta seu amor para o pai na tentativa de restauração desse órgão. 

Entretanto, registrada a impossibilidade disso, direciona seu desejo por um bebê, este 

representante simbólico do pênis. A rejeição do pai põe fim ao Complexo de Édipo, 

deslocando o desejo do falo ora para um bebê ora para o amor do marido na fase 

adulta. Importante salientar que o falo não é o órgão genital masculino - ainda que sua 
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falta tenha eclodido a sua importância - mas o representante fantasiado da 

completude, o objeto mais amado e precioso. 

Todo o processo descrito ocorre quando é retido nas crianças o Complexo de 

Édipo positivo normal, visto que a criança até o início do complexo carrega em seu 

interior a bissexualidade, conforme Freud. Na hipótese da criança realizar a 

identificação com o sexo oposto ou o ódio ao sexo oposto, ela instaura o Complexo 

de Édipo negativo invertido. Assim, segundo Nasio (2007a, p. 12): 

 
O Édipo é a experiência vivida por uma criança de cerca de quatro anos que, 
absorvida por um desejo sexual incontrolável, tem de aprender a limitar seu 
impulso e ajustá-lo aos limites de seu corpo imaturo, aos limites de sua 
consciência nascente, aos limites de seu medo e, finalmente, aos limites de 
uma Lei tácita que lhe ordena que pare de tomar seus pais por objetos 
sexuais. [...] Porém, o Édipo não é apenas uma crise sexual de crescimento, 
é também a fantasia que essa crise molda no inconsciente infantil. 

 
 

Portanto, essa estrutura edipiana é assimilada pela criança e durante toda sua 

vida essa fantasia determinará sua identidade, não apenas sexual, pois é também 

este complexo que estabelece a neurose nos adultos como um mecanismo regulador 

das ações admissíveis do sujeito. Caso não ocorra, o sujeito torna-se um perverso, já 

que “as neuroses são, por assim dizer, o negativo das perversões” (FREUD, 

1905[1901], p.168). Com efeito, o perverso não admite a castração, diferente do 

neurótico. 

É oportuno sinalizar que a psicanálise contemporânea10 compreende de modo 

diferenciado este Complexo, uma vez que não reconhece um fator biológico e 

anatômico como determinante da sexualidade. A diferença está na relação com o 

‘simbólico’ definido como um sistema de representações firmadas pela linguagem, na 

qual o falo desempenha uma função, a de representação de um significante: a falta. 

Desse modo, o Édipo é marcado por posições e funções conforme a releitura 

lacaniana de Freud, no qual três fases ocorrem: a função materna (mãe e criança 

[falo]); a lei da interdição (mãe, criança e pai[falo]); função paterna (mãe, criança e pai 

+falo). Assim, Lacan, via Freud, situa a constituição do sujeito na relação que este 

mantém com o reconhecimento de si mesmo, do Outro e do significante. 

 
 
 
 

10 Conforme Jorge e Marques (2016), Ambra (2013) e Poli (2007). 
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Frente às teorias de gênero, há algumas divergências sobre a aplicação do 

complexo de Édipo. Pois, segundo Arán (2009, p. 662) 

 

a teoria da diferença sexual na psicanálise, tanto em Freud quanto em Lacan, 
é a forma masculina de se inscrever na história conflitiva que marcou a 
diferença entre os sexos na cultura ocidental. Além disso, deve-se considerar 
a existência do lado feminino, sem defini-lo apenas como negativo. A 
positivação do feminino exigiria pressupor não apenas um além do falo, mas, 
antes de tudo, uma outra forma de erotismo que não tenha no falo a sua 
referência. 

 
 

Logo, essa é uma discussão ainda em aberto. De um lado, encontra-se um 

posicionamento ligado a uma estrutura binária, do outro lado, verifica-se uma 

necessidade de abertura da noção de sexualidade para o social, o político e o plural. 

Contudo, não nos pode escapar que a constituição do sujeito ocorre via linguagem, 

como já assinalava Lacan, dessa forma, não seria possível compreender a 

triangulação edipiana como uma posição, mesmo inconsciente, sobre o falo. Isto é, 

não importa se ele existe no homem e falta na mulher, mas se os sujeitos “acreditam” 

nisso. 

Retomando a questão da recusa da castração, Freud em Fetichismo (1927) a 

identifica ao mecanismo da perversão. Para ele, o perverso não é apenas o negativo 

da neurose, pois isso não explicaria as “condutas antinaturais” exercidas pelo 

perverso. O autor percebe que, mais do que uma negação da castração, o que há é 

uma idealização de substituto, o fetiche. Dessa forma, o perverso reconhece a 

castração, mas nega o que está diante dele. Isso pode ser notado com a escolha do 

objeto de fetiche, na qual a sua mera existência confirma o conhecimento do perverso 

de que há algo que falta. Quanto à seleção do objeto fetichista, Freud o distingue do 

pênis e o relaciona ao falo, isto é, ao representante simbólico que através de uma 

fixação substitui o suposto pênis da mãe. 

Todo esse mecanismo fetichista, segundo Freud (1940), é marcado pela 

clivagem do Eu. No perverso em especial, e Freud considera o fetichista como o 

modelo geral, é a coexistência de duas atitudes opostas, ou seja, o reconhecimento 

da realidade e a negação da realidade. A cristalização da perversão polimorfa na fase 

adulta é a perversão. 
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2.1.3 As formações de sintomas e os mecanismos de defesa do Eu 11 
 
 

Diferentemente da área da Psiquiatria, na qual os sintomas são compreendidos 

como representantes físicos/mentais de um ‘determinado’ quadro patológico e, por 

isso, seu tratamento deve ser focado na eliminação desses sinais vistos como 

característicos, na Psicanálise, isto não ocorre, pelo contrário, eles são estudados 

pelo analista como ‘efeitos’ de um conflito no nível do inconsciente e, sendo assim, a 

intervenção psicanalítica ocorre no sujeito e não nos sintomas. Isto ocorre porque os 

sintomas estão em funcionamento clínico e é neste espaço que é teorizado, ou seja, 

não há uma dissociação entre a análise clínica e a teorização, uma vez que os 

sintomas são formados na singularidade do sujeito, esta interpretável pelo analista em 

sua relação com o paciente. 

Conforme Maia, Medeiros e Fontes (2012), Freud definiu em sua vasta obra o 

sintoma, este sofrendo algumas alterações no percurso teórico do mesmo. A princípio, 

ele o definiu como uma marca ou “um símbolo mnêmico do trauma [conflito psíquico]” 

(FREUD, 1893, p.142). Isso porque, ainda aliado a uma formação médica, ele 

compreendeu que se os sintomas paravam quando o paciente relatava suas 

angústias, significava que eles [os sintomas] foram causados pelo sofrimento 

psíquico. Entretanto, Freud percebe em suas consultas que os relatos dos pacientes 

não deviam ser entendidos como equivalentes à realidade, e sendo assim, o 

inconsciente não era tão acessível quanto imaginava. Então, ele refaz a noção de 

sintoma, não como representante do trauma, mas como uma mensagem-enigma a 

ser decifrada pelo analista. 

Essa noção de sintoma como uma manifestação cifrada do inconsciente foi 

importante para a compreensão da tríade Consciente, Pré-consciente e Inconsciente 

postulada por Freud, pois, segundo o autor, o indivíduo está dividido nestes três níveis, 

sendo que na sua estrutura psíquica apenas uma pequena parte denominada 

Consciente é conhecida do sujeito, enquanto o Pré-consciente é uma parcela do 

 

11 Conforme Lapanche e Pontalis (2001, p. 124), o Eu/Eu é uma instância psíquica junto com 
outras duas instâncias: o Id/Isso e o Superego/Supereu. Sendo assim, “do ponto de vista 
tópico, o Eu esta numa relação de dependência tanto para com as reivindicações (pulsionais) 
do id, como para com os imperativos do Supereu e exigências da realidade. Embora se situe 
como mediador, encarregado dos interesses da totalidade da pessoa, a sua autonomia é 
apenas relativa”. 
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inconsciente que tem uma possibilidade de emersão. Todo o resto é o inconsciente, 

inacessível e insuportável em sua realidade, exceto por essas mensagens-enigmas, 

como por exemplo, os sonhos, os chistes, os atos falhos, os sintomas, etc. que são 

transformados ou fantasiados para atravessarem a barreira da censura e tornarem-se 

conscientes. 

Nesta direção, de acordo Maia, Medeiros e Fontes (2012), Freud também 

percebeu que certos pacientes que apresentavam sintomas não desejavam eliminá- 

los, uma vez que atingiam certa satisfação pulsional substituta e parcial, dito de outra 

forma, havia uma formação de compromisso [não conhecida] entre o sujeito e o 

sintoma, na qual as duas demandas eram atendidas: a realização do desejo recalcado 

(Inconsciente) e a censura desse desejo (Consciente). Portanto, o tratamento 

psicanalítico tornava-se mais difícil, já que o sujeito não estava tão decidido a 

solucionar o conflito. 

Vale salientar que as formações dos sintomas não são derivadas de traumas 

ou desejos/cenas sexuais vivenciadas pelo sujeito em sua realidade material, mas 

elas [as formações] são constituídas sobre uma fantasia em sua maior parte 

inconsciente, ou seja, “uma realidade psíquica que é fantasmaticamente construída” 

pelo sujeito. (MALISKA, 2017, p.52). 

Essa fantasia, segundo Nasio (2007b, p.10), “é a encenação no psiquismo da 

satisfação de um desejo imperioso que não pode ser saciado na realidade”. Neste 

sentido, a fantasia é um resultante dos mecanismos de defesa do Eu, ou seja, o sujeito 

incapaz de enfrentar os seus desejos obscuros e, sendo assim, a realidade tal como 

ela é, ele a recusa e desenha inconscientemente uma realidade “alternativa” na qual 

essas cenas sexuais são encobertas/ transmutadas e por meio dessa formação 

fantasiada interpreta e direciona suas ações sobre o mundo. Mas então, se a fantasia 

é decorrente dos mecanismos de defesa, o que estes são? 

Os mecanismos de defesa são manobras inconscientes realizadas no aparelho 

psíquico para estabilizar os desejos insuportáveis. Essas manobras, conforme Anna 

Freud (2006), são motivadas por três tipos principais de desconforto: a Angústia do 

Supereu, a Angústia Objetiva e a Angústia Pulsional. Sendo a primeira responsável 

pelas neuroses nos adultos e, caracterizada pela censura do Supereu; a segunda 

representante das neuroses infantis e, marcada pelas proibições dos pais e o medo 

de suas punições, e; a terceira equivalente ao medo da força pulsional e, portanto, da 

ausência de controle sobre a mesma. 
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Desse modo, de acordo Zimerman (2008), Anna Freud (2006) e Roudinesco e 

Plon (1998), os principais métodos de defesa dessas angústias pelo sujeito são: 

a) a regressão, na qual o sujeito retorna a níveis de desenvolvimento já 

ultrapassados frente às frustrações ou incômodos; 

b) o recalcamento ou repressão, no qual o sujeito afasta ideias, sentimentos 

ou recordações desagradáveis da consciência e, portanto, apenas as situam no 

inconsciente ou pré-consciente; 

c) a formação reativa, no qual o sujeito realiza práticas opostas ao desejo 

recalcado; 

d) o isolamento, no qual o sujeito separa a ideia do sentimento, o que produz 

um desconhecimento da causa de determinada emoção; 

e) a anulação, na qual o sujeito invalida uma ideia ou desejo através de 

pensamentos ou comportamentos, de modo a não existirem para ele; 

f) a projeção, no qual o sujeito reprime e transfere os seus traços internos para 

o externo; 

g) a introjeção, na qual o sujeito incorpora características desejadas de outra 

pessoa como se pertencessem a si mesmo; 

h) a racionalização, na qual o sujeito justifica de forma logica determinados 

pensamentos, ações ou sentimentos que não são aceitos pelo Supereu. 

i) a inversão contra o Eu, na qual o sujeito redireciona para si mesmo emoções 

ou ações que gostaria de realizar no outro, e; 

j) a sublimação, na qual o indivíduo canaliza os desejos desconfortáveis em 

outro desejo, este permitido e valorizado pelo Supereu e aceito pelo Isso. 

De todos os métodos expostos, apenas a sublimação é reconhecida como um 

mecanismo produtivo, uma vez que segundo Freud (1930, p.118), ele “constitui um 

aspecto particularmente evidente do desenvolvimento cultural; é ela que torna 

possível às atividades psíquicas superiores, científicas, artísticas ou ideológicas, o 

desempenho de um papel tão importante na vida civilizada”. 

Contudo, é importante sinalizar que a noção de formação de sintoma 

assinalada por Freud foi reformulada por Lacan, assim como também a noção de 

perversão a qual verificaremos a seguir. 
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2.2 Do significante ao gozo: uma leitura lacaniana 

 
 
 

Jacques Lacan, embasado por suas leituras de Ferdinand Saussure12, releu 

a teoria psicanalítica freudiana e, sendo assim, entendeu que o inconsciente – em seu 

caráter psíquico - é estruturado pela linguagem. Considerando tal afirmativa, o teórico 

reorganiza e complementa as noções fundadoras da psicanálise, pois para ele o 

sujeito (não designado assim na obra freudiana, mas idealizado a partir dela) está 

ancorado em três registros: o simbólico, o imaginário e o real. A partir dessa 

concepção, em nossa leitura, Lacan entrelaça à psicanálise e, portanto, a estrutura 

psíquica com a história – isto, porque o registro imaginário é constituído no sujeito 

através de sua relação com a imagem que faz do Outro, presente nas formas de 

estruturação da sociedade – assim, segundo o autor, “o sujeito [...] é essencialmente 

esse algo que só é representado por um significante para outro significante” (LACAN, 

1998, p.833). Dessa forma, o sujeito é uma posição numa cadeia de significantes, 

lugar do Outro. 

Na obra de Lacan, inicialmente houve uma primazia do significante (ordem 

simbólica), uma vez que para ele, conforme Fink (1998, p. 44, grifo do autor), “a 

existência é um produto da linguagem: a linguagem cria coisas (tomando-as parte da 

realidade humana) que não tinham existência antes de serem cifradas, simbolizadas 

ou verbalizadas”. Nesta direção, o real tinha estatuto de não-existência ou, mais 

precisamente, de exterior à realidade. Contudo, o real podia ser incluído na realidade 

se de alguma forma abandonasse o domínio do não nomeado ao ser simbolizado pelo 

sujeito, como é o exemplo do trauma – lugar do real, mas ‘presentificado’ através do 

uso de uma rede de significantes em uma experiência clínica. 

Essa configuração ajudou na primeira formulação de sintoma em Lacan. Numa 

releitura freudiana, Lacan definiu o sintoma como uma mensagem-metáfora, pois um 

analista só podia ter acesso à causa do sofrimento por meio da sua articulação 

simbólica, isto é, na fala do paciente o sintoma era construído numa substituição 

semântica que devia ser apreendida pelo analista em sua repetição não intencional, 
 

12 Linguista e filósofo suíço tido como fundador da Linguística Moderna. 
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na falha. Assim, o sintoma era "o significante de um significado recalcado da 

consciência do sujeito" (LACAN, 1998, p. 282). Entretanto, Lacan assim como Freud 

também confrontou situações nas quais o sintoma não era totalmente simbolizado na 

fala do paciente, isso o fez retornar a dimensão do real e, dessa maneira, reformular 

o sintoma como aquilo que resiste a simbolização. A parte do sintoma inalcançável 

pelo simbólico é descrito por Lacan como gozo. Entretanto, para compreendemos 

esse conceito lacaniano, precisamos retornar algumas considerações freudianas 

presentes no início deste capítulo. 

O sujeito está sempre desejante, pois ele está sempre em busca de uma 

satisfação plena [esta, inexistente]. Seu desejo primordial é a felicidade plena e para 

atingi-la ele representa no mundo o objeto capaz de suprir tal necessidade. Assim, o 

desejo ou pulsão gera uma tensão psíquica cada vez maior à medida que os diques 

de recalcamento refreiam essa tensão. Frente ao obstáculo do recalque, a energia 

pulsional que ultrapassa essa barreira é descarregada por meio de uma 

representação, já aquele resto de energia que fica recalcado é o gozo, este 

manifestado na repetição. Portanto, conforme Nasio (1993), poderíamos afirmar que 

o gozo em Lacan é o trabalho do inconsciente em busca de uma satisfação absoluta, 

trabalho que se desdobra em modos de gozar: os locais (gozo fálico e mais-gozar) e 

o global (gozo do Outro). Dessa forma, o gozo é uma força incessante em 

funcionamento no sujeito, enquanto o prazer é parcial, pois ele termina ao encontrar 

o objeto do gozo, e não o objeto da causa do desejo [objeto a], este, conforme Lacan, 

inalcançável. Quanto aos modos de gozar, estes podem ser compreendidos da 

seguinte maneira: 

O Gozo fálico é um organizador da sexualidade, marcado no corpo por um 

furo, pois sua fonte é nas zonas erógenas e, sendo assim, ele é corporal. Assim, “o 

falo é o significante privilegiado dessa marca, onde parte do logos se conjuga com o 

advento do desejo” (LACAN, 1998, p.699). Portanto, o gozo fálico se realiza no 

significante (simbólico) do Outro [dele mesmo], pois o significante é a causa do gozo, 

é a substância gozante, a parte do corpo que goza simbolizada pelo efeito da 

linguagem. 

O Mais-gozar é o objeto causa do desejo perdido, o objeto a. É aquela energia 

pulsional retida, o resto não simbolizável. Esse resto circula no corpo e retorna à fonte 

(zonas erógenas) e a estimula continuamente. Esse conceito também é uma leitura 

que Lacan fez do termo mais-valia proposto por Marx, no qual 
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[...] o sujeito representa o significante junto a um outro significante, representa 
o valor de troca junto ao valor de uso para acompanhar o modo como Marx 
trata da realidade econômica. Nessa falha entre o primeiro e o segundo 
significante, alguma coisa cai no alçapão, resvala: a mais-valia, o mais- 
gozar.(KAUFRNANN,1996, p. 223) 

 
 

O Gozo do Outro é construído imaginariamente pelo sujeito, pois este acredita 

na plenitude deste gozo. Contudo, esse gozo é o Real, não barrado, não impossível. 

Esse modo de gozar é o desejo maior do sujeito, pois para ele esse gozo é absoluto 

e, por isso, o sujeito, numa relação fantasmática, tenta atingi-lo. 

Dessa forma, de acordo Maliska (2017), podemos compreender que o 

neurótico, por acreditar nesse ideal de gozo, sofre e produz sintoma. Esse sofrimento 

ocorre porque ele vê no perverso a realização do desejo livre sem amarras, um sujeito 

gozador. Já o perverso realiza na fantasia (objeto a redirecionado) esse desejo 

supostamente pleno, quando na realidade ele é limitado. No psicótico o que ocorre é 

o delírio, ele se enxerga como objeto do gozo do Outro, uma vez que ouve e cumpre 

a ordem emitida pelo Supereu não simbolizado. 

 
 

2.3 Žižek: “o gozo como um fator político” 
 
 

Para Slavoj Žižek, em seus estudos sobre a ideologia e seus efeitos, o gozo 

adquire um caráter fundamental para o entendimento da sociedade capitalista 

contemporânea. Ele recupera o conceito lacaniano sobre o gozo em sua relação com 

a linguagem e o reapresenta como um instrumento social e político. O estudioso 

acredita que nessa sociedade o sujeito seria incitado a gozar sempre, uma vez que 

esta estrutura social se organiza numa busca constante pelo consumo, não apenas 

de bens necessários à sobrevivência, mais também daqueles ‘justificados’ pela 

ideologia capitalista. 

Desse modo, o sujeito, a princípio, estaria “alienado” nas formações ideológicas 

que favorecem a manutenção do capital no funcionamento dos discursos midiáticos 

em circulação. Esse pensamento estaria condizente, com a noção marxista da 

ideologia “disso eles não sabem, mas o fazem”, contudo o que realmente ocorre é que 

o sujeito “reconhece o interesse particular por trás da máscara ideológica, mas mesmo 
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assim conserva a máscara” (ŽIŽEK, 1992[1990], p.60). Portanto, para Žižek existe 

uma fantasia ideológica, o sujeito goza com a farsa, isto é, ele sabe que há uma 

dissimulação da realidade, mas mesmo assim ele ‘escolhe’ ignorá-la. 

Essa união entre a fantasia e a ideologia realizada por Žižek nos permite 

perceber a perversão não apenas no âmbito sexual e, desse modo numa microesfera 

das condições do sujeito, mas também numa macro, isto é, nos elementos relativos 

ao sua interpretação social e seu modo de atuação. Assim, na macroesfera, o 

problema político central exposto por Žižek é como nos relacionamos com o gozo e 

suas fantasias, considerando que ele é um elemento inseparável do ser humano. 

Em seu livro As Metástases do Gozo (2006[1994]), Žižek descreve o projeto 

capitalista e sua noção de liberdade numa ordem perversa. Dessa forma, o 

funcionamento perverso pode ser revisto como traços perversos oriundos de uma 

dinâmica social e não apenas como uma estrutura psíquica conforme Freud elaborou 

em seus estudos, uma vez que os limites que estruturam a perversão não existem na 

dita sociedade pós-moderna. Nesta direção, “a psicanálise precisa dar-se conta que 

a posição antiga, na qual a sociedade carrega os interditos e o inconsciente as pulsões 

desregradas, está hoje invertida: é a sociedade que é hedonista, desregrada, e o 

inconsciente que regula” (ŽIŽEK, 2006, p. 44). Há, portanto, uma lei simbólica e um 

laço social que articula o funcionamento perverso como veremos a seguir. 

 
 

2.4 Lei simbólica e laço social: o capitalismo e as suas implicações 
 
 

Historicamente, o capitalismo não foi uma consequência natural do estilo de 

comércio antigo, baseado na permuta, mas um produto de condições específicas que 

teve como objetivo maior o acúmulo de capital. Este processo interferiu em todo um 

sistema legal, social, econômico e cultural, uma vez que o capitalismo refere-se tanto 

a inovações, riquezas, como também a estilo de vida e modos de significar o mundo. 

Logo, quando Weber (2004) esclarece essa ordem, a noção de “espírito” capitalista 

surge como resultado da Ética Protestante e do Calvinismo que tinha como dogma o 

trabalho “como fim em si, como uma vocação”, isto é 

 
O espírito do capitalismo é justamente o conjunto de crenças 
associadas à ordem capitalista que contribuem para justificar e 
sustentar essa ordem, legitimando os modos de ação e as disposições 
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coerentes com ela. Essas justificações, sejam elas gerais ou práticas, 
locais ou globais, expressas em termos de virtude ou em termos de 
justiça, dão respaldo ao cumprimento de tarefas mais ou menos 
penosas e, de modo mais geral, à adesão a um estilo de vida, em 
sentido favorável à ordem capitalista. (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 
2009, p. 42) 

 
Contudo, em termos althusserianos, poderíamos dizer que esse conjunto de 

crenças fundadas em valores, ideias, etc. foram engendrados em práticas ideológicas 

que sobredeterminaram a expansão e reprodução do capital, de modo que para que 

essa corrente tivesse força ao longo do tempo, a ideia inicial do espírito do capitalismo 

também sofreu mudanças. Se primeiramente, o capitalismo era fundamentado numa 

estrutura familiar em que todos realizavam o seu papel, o seu ‘chamado’ e, por isso 

não importava o ganho material, portanto tendo uma firme proximidade com os 

aspectos religiosos e morais. Posteriormente, esse espírito [moderno] é marcado pela 

possibilidade de deslocar-se de uma posição não privilegiada para uma dominante, 

sendo assim, uma ruptura da ordem social. 

Logo, as justificativas que legitimam o capitalismo modificam-se de acordo os 

interesses das massas a fim do dominante se manter na sua posição, pois se antes 

ela [a população trabalhadora] satisfazia-se com a garantia de um lugar no mundo, 

hoje, ela questiona esse dito lugar no rompimento das fronteiras que estabelecem sua 

hierarquização. O trabalhador já não se contenta em ser a força motriz que enriquece 

o patrão, mas exige o reconhecimento de sua capacidade e a alteração de sua 

posição, isto é, uma posição de autonomia. 

Contudo, conforme Žižek (2012), não há um deslocamento das posições dos 

sujeitos, mas uma reestruturação das estratégias de dominação. O sujeito precisa 

acreditar numa saída da posição capitalista antecessora de servidão-dominação para 

a de trocas, no entanto, essa ideia de libertação é ilusória. Uma vez que o sujeito 

social apenas transita sua relação intersubjetiva para uma relação desejante de ordem 

materialista, o capitalismo contemporâneo mantem sua natureza de exploração por 

meio de uma reformulação de seu discurso. 

Obviamente, não estamos falando apenas do uso de um discurso a favor de 

uma ideologia dominante, uma vez que todos os participantes do processo apoiam-se 

nos mesmos esquemas, ou seja, o funcionamento capitalista em suas vantagens e 

desvantagens. Como também, não estamos afirmando a mudança da natureza do 
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capitalismo, uma vez que suas formações basilares persistem de forma inalterada, 

vejamos: 

 
a) o capitalismo como fonte de desencanto e de inautenticidade dos 
objetos, das pessoas, dos sentimentos e, de modo mais geral, do tipo 
de vida que lhe está associado; 
b) o capitalismo como fonte de opressão, porque, por um lado, se opõe 
à liberdade, à autonomia e à criatividade dos seres humanos que, sob 
seu império, estão submetidos à dominação do mercado como força 
impessoal que fixa os preços e designa os homens e produtos- 
serviços desejáveis ou não, e, por outro lado, devido às formas de 
subordinação da condição salarial (disciplina empresarial, supervisão 
intermediária dos chefes e comando por regulamentos e 
procedimentos); 
c) o capitalismo como fonte de miséria para os trabalhadores e de 
desigualdades com uma amplitude desconhecida no passado; 
d) o capitalismo como fonte de oportunismo e Euísmo que, 
favorecendo apenas os interesses particulares, revela-se destruidor 
dos vínculos sociais e das solidariedades comunitárias, em particular 
das solidariedades mínimas entre ricos e pobres. (BOLTANSKI; 
CHIAPELLO, 2009, p. 73) 

 
 

Em síntese, essas transformações do discurso capitalista têm como efeito o 

estímulo e a sedução da população para participação ativa desse universo, seja pelo 

consumo dos bens materiais , seja pela reprodução dos ideais consumistas. Logo, a 

manutenção desse sistema apoia-se em um grande número de representações que 

guiam e compartilham essa ordem. Žižek (2012) ilustra em seu documentário esse 

funcionamento discursivo quando exemplifica o consumo de mercadorias pautado por 

um discurso ético. Logo, o sujeito consumista não sente “culpa” por não refrear o seu 

desejo fetichista, que também oculta uma face narcisista se relacionarmos este objeto 

de consumo a um representativo de identidade coletiva, como por exemplo, a posse 

ou o uso de grandes marcas. Logo, essa ordem perversa que regula as relações 

sociais permite o aparecimento e reprodução de um sujeito cínico, pois ele mesmo 

entendendo que o consumo de mercadorias reafirma a lógica capitalista de 

exploração, ainda assim ele se agarra nessa dinâmica manipuladora, vivenciando 

essa mentira como verdade. 

Como dito anteriormente, o capitalismo contemporâneo inaugurou uma nova 

etapa na relação com o gozo. Não há mais amarras. A perversão toma lugar de 

destaque na sociedade contemporânea, uma vez que ela incita a busca pelo desejo, 

pelo consumo, pelo gozo. Se antes, a sociedade limitava e condenava o gozo 
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desenfreado categorizando este sujeito como perverso, agora sob uma máscara 

ideológica de liberdade (de permissividade mais especificamente), o sujeito se 

angustia com a não realização do gozo, com a possibilidade de não atingi-lo. O sujeito 

não é mais perverso, mas subjetivizado deste modo. 

Nesta direção, as produções culturais de ordem ficcional, em nossa leitura, nos 

significam de forma não transparente, pois podem criar discursos/narrativas que 

idealizam um suposto paraíso, no qual o limite entre desejar e possuir é tênue. Assim, 

resgatamos o conceito de Althusser sobre representações como relações sociais 

“reais”. De fato, pensar as representações, mesmo as ficcionais, significa entrarmos 

no jogo do espelho, nos identificamos com alguns aspectos presentes na produção 

cultural que provoque adesões. É adentrarmos em um ‘laço simbólico’ que permite 

ingressarmos em uma ilusão e toma-la como realidade, como reflexos de nosso 

cotidiano. 

Nesta perspectiva, a sociedade também é constituída pelo imaginário, uma vez 

que ela se expressa por práticas construídas por um sistema de ideias/imagens 

compostas pelo “real”. O sujeito atua, busca sentidos no mundo e, sendo assim, 

interfere nos discursos factuais, pois suas leituras são várias. Digamos que a ficção 

se inscreve no entremeio do mundo real com o mundo possível. 

Esclarecida a distinção entre o ficcional e o real e a remontando aos objetos de 

análise desta pesquisa (discursos ficcionais urbanos e brasileiros), uma vez que todos 

os discursos selecionados se passam em cidades, mesmo que fictícias, faz-se 

necessário mostrar a perspectiva deste estudo sobre o urbano, em especifico, a 

cidade. 

 
2.4.1 O determinante urbano 

 
 

A cidade, mais do que o espaço de vivência dos indivíduos, é um lugar de 

interpelação. Ela representa o espaço das possibilidades, do crescimento, do 

movimento/deslocamento, de onde tudo se pode e se tem, mas onde a barreira do 

tempo impede de tudo realizarmos. Neste espaço, a cidade, adquire um novo papel: 

o social. Por isso, podemos verificar nas relações intersubjetivas como a ideologia 

capitalista interfere no modo de ver e agir sobre o mundo. Pois, 
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[...] a ideologia não é um ato de pensamento solitário do “indivíduo”, 
mas uma relação social que tem por objeto representações; e, além 
disso, que o objeto da representação não é a materialidade dos 
homens e da natureza, mas sim as relações sociais “reais”, isto é, as 
relações práticas que põem em relação os homens entre si e com a 
natureza.” (ALTHUSSER, [2003]) 

 
Neste novo papel social, o urbano, conecta-se a perversidade. O conceito de 

Dunker (2016) sobre a perversão explora essa nova perspectiva: para ele, a perversão 

pode ser lida como uma fixação, e esse é o sintoma fundamental das perversões. 

 
O perverso não sente culpa nem vergonha. Ele não rejeita a 
realidade e nem recalca os seus desejos. Ao contrário, ele escolhe 
se manter excluído do Complexo de Édipo e da alteridade, num 
desafio permanente em relação à lei. Ele não tem uma 
interiorização da lei, em outras palavras, o perverso não se 
restringe a parâmetros que impossibilite o seu gozo. 

 

Mas, esses parâmetros/limites são pré-estabelecidos por qual ideologia? 

Podemos esquematizar a ideologia capitalista como o avesso da ideologia moral 

conservadora? Ou seria esta ideologia moral uma forma de legitimar o capitalismo? 

Como podemos verificar no decorrer desse estudo, o capitalismo é firmado por 

ideologias morais, subordinadas a ideologias religiosas, de maneira que os sujeitos 

participantes são ‘apaixonados’ em sua crença capitalista de que o excesso produz o 

gozo, este inseparável da organização social e legitimada por uma lei superegóica. O 

que confirma que a ideologia é constitutiva do sujeito. Quanto ao capitalismo como 

cerne da perversão, seria interessante perceber que desde que o princípio de 

‘vocação’ não regula mais as relações do homem com o mundo, e sim o mais-gozar, 

essa necessidade de tudo ter, de tudo sentir independente dos efeitos dessa 

realização torna-se crucial. 

Portanto, quando a cidade surge como personagem é porque ela permite, 

naturaliza e apaga as discrepâncias do perverso no social. A cidade adquire e efetiva 

novas significações. Basta relembrarmos as diversas produções fílmicas que tenham 

a cidade com “plano de fundo” em contraponto com o rural, então veremos como se 

traduz as práticas ideológicas de cada espaço. 
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3 DISCURSO FICCIONAL 

 
 
 

“[...] não existem fatos, só existem histórias”. 
(Viva o Povo Brasileiro - João Ubaldo Ribeiro) 

 
 
 

O Discurso, numa perspectiva materialista e pecheuxtiana, é “efeito de sentido 

entre interlocutores” (PECHEUX, 1995 [1975], p 40). Nesta direção, a AD rejeita a 

noção de intencionalidade no discurso do sujeito (este passa a ser visto como um 

sujeito clivado) e reafirma as condições sócio históricas na relação com a língua. A 

noção de discurso, portanto, pode ser compreendida como “o lugar onde se pode 

observar a relação existente entre língua e a ideologia, compreendendo-se como a 

língua produz sentidos por/para os sujeitos” (ORLANDI, 2015, p. 15). Isto equivale 

dizer que a teoria se dedica ao estudo da prática da linguagem no/pelo homem. 

Também é importante salientar que Pêcheux, na constituição da AD, fala de efeitos 

no plural, pois segundo ele não há um sentido unívoco e intrínseco no dizer, mas 

vários, estabelecidos na relação dos sujeitos com sua exterioridade. 

No que toca à exterioridade que determina o sujeito, para a AD, esta 

compreende as condições de produção e a memória, ambas constitutivas do discurso. 

Enquanto as condições de produção estão ligadas ao contexto ideológico, à situação 

histórica e social e a circunstâncias enunciativas, a memória funciona como o já-dito, 

ou seja, as significações existentes sobre determinado dizer. Segundo Pêcheux 

(1995, p.145), no funcionamento discursivo do sujeito “as condições ideológicas da 

reprodução/transformação das relações de produção são constituídas [...] pelo 

conjunto complexo dos aparelhos ideológicos do Estado”, que colocam em jogo 

práticas associadas a lutas de classes caracterizadas pelo antagonismo, pela aliança 

ou subordinação. 

A estrutura de luta nos aparelhos, sejam eles ideológicos ou repressivos, é 

denominada de formações ideológicas e é constituída pelas práticas que as 
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sustentam, estas espelhadas no discurso como formações discursivas (o que pode ou 

deve ser dito). Deste modo, não existe saída ideológica, mas transições nas quais o 

sujeito se inscreve em sua relação com o mundo. Ora, se os discursos são 

materialidades linguísticas ideologicamente reapresentadas por sujeitos interpelados, 

mas que se encontram na ilusão de fonte de sentido (esquecimento nº 1) e de 

evidência do dizer (esquecimento nº 2) não seria inadequado afirmar que até mesmo 

as produções ficcionais mostram indícios das posições-sujeito sobre o mundo e sobre 

si mesmo. 

Contudo, o discurso ficcional, em especial o literário, no que concerne ao valor 

de “verdade” ou realidade é bastante discutido. Por um lado, há autores que defendem 

o funcionamento mimético nas obras, tal como estabelecido por Aristóteles na qual 

toda forma de arte é imitação, logo mantêm uma ligação com a realidade, uma 

verossimilhança; por outro lado, há autores que acreditam no contrário, isto é, numa 

arte antimimética que desloca a realidade do funcionamento criativo e, portanto, 

consideram a literatura, por exemplo, como uma linguagem pela linguagem. 

De qualquer forma, os questionamentos sobre a lógica ficcional resultam da 

oposição entre história [fato]/criação Entretanto, este conflito rejeita a presença de 

posições do sujeito no discurso, como se a elaboração de um texto de ordem ficcional 

não produzisse marcas e pistas do lugar que o determina. Se a lógica ficcional pode 

ser interpretada como uma estrutura marcada por “gatilhos” que potencializam a 

imersão no discurso assim como o “despertar” quando findado, então toda obra de 

ficção comporta certa dose de racionalidade na sua organização. Para que o 

leitor/espectador reconheça a realidade na/da ficção é preciso que haja coordenadas 

simbólicas ou uma memória compartilhada. Logo, há um real imaginado e um real 

vivenciado integrado ao discurso e reconhecido pelos sujeitos. 

A oposição entre ficção e realidade foi ilustrada na obra de Cervantes intitulada 

Dom Quixote, na qual a personagem principal enxergava e vivenciava o mundo de 

acordo as narrativas de cavalaria, contudo o mundo não estava condizente com suas 

ações. A obra em si implica que antes havia uma relação de semelhança entre mundo 

e ficção, também afirmada por Foucault em sua obra As palavras e as coisas (1999). 

Pacheco e Beck (2016, p.31) explicita o porquê dessa dicotomia ao afirmar que 
 
 

[...] estamos diante do ceticismo moderno, este entendido como uma 
desconfiança dos saberes até então tidos como seguros, de maneira que a 
dúvida se instaura na relação mundo conhecimento. Logo, com intuito de 
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sanar essa ausência de solidez do conhecimento surge a dúvida hiperbólica 
cartesiana, método formulado por Descartes no qual tudo aquilo que seria da 
ordem da desrazão e da imaginação seria descartado como representação 
da realidade. A partir desse momento, a (des)crença se constitui em um modo 
logicamente plausível de proceder frente o mundo e suas ramificações. 

 

Entretanto, essa relação do mundo com a linguagem silencia aspectos 

constitutivos do sujeito, isto é, não importa se a linguagem exerce o estatuto de 

‘verdade’, até por que não há como a linguagem no trabalho simbólico amarrar toda a 

significação, uma vez que tanto o sujeito e o sentido são efeitos do discurso. Dessa 

maneira, o valor de verdade para o sujeito não deixa de ser subjetivo e construído por 

meio de coordenadas ou práticas ideológicas disseminadas nas formações 

discursivas que se relacionam com o sujeito. 

Alguns teóricos como John Ronald Reuel Tolkien (2006) e Samuel Taylor 

Colerigde (2004) ampliam essa discussão quando nos trazem conceitos como 

“consistência interna da realidade” e “suspensão voluntária da descrença”, 

respectivamente. A primeira, segundo Tolkien (2006) é uma função que autor deve 

realizar se quiser que um discurso de ordem ficcional seja um sucesso, isto é, o autor 

deve criar um mundo que retrate o mundo original ou primário no mundo ficcional ou 

secundário para que o leitor/espectador seja cativado. Já o segundo, conforme 

Coleridge (2004) seria uma atitude passiva do leitor/espectador na fluidez do texto, 

nela o sujeito leitor/espectador assume as coordenados do autor de forma voluntária 

- diferente de Tolkien, que situa esse contrato como uma habilidade do escritor e, 

portanto, sua ação é involuntária – e, desse modo, há uma identificação ou mais 

precisamente um efeito-leitor/espectador. 

 
 

3.1 Real, simbólico e imaginário 
 
 

Segundo Petri (2004, p. 113), a tripartição real-simbólico-imaginário, ainda que 

tenha sido articulada por Lacan na Psicanálise, é advinda separadamente de outras 

áreas do saber, respectivamente: Ciência do Real, Antropologia e Biologia. Contudo, 

foi Lacan que relacionou estes conceitos partindo, segundo ele, de uma suspeita 

existente na obra freudiana. Esta fundamental para o entendimento da estrutura 
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psíquica representaria uma terceira tópica e permite uma melhor compreensão da 

primeira tópica: consciente, pré-consciente e inconsciente13. 

Para Lacan (1998, p.80, grifos do autor), o Real pode ser compreendido como 

“não ser mais que o ponto cego do conhecimento, já que nada nele é reconhecido [...] 

constitui o momento verdadeiro do conhecimento”; o Simbólico ocorre via linguagem 

e representa a relação significante e significado com primazia do significante e, o 

Imaginário “não é uma ilusão e sim um posicionamento do sujeito em relação ao 

Outro” (ibidem, p. 465). Todos sustentados pelo nó borromeano14 o que equivale 

dizer que são interdependentes. 

Quando a AD recupera esses três conceitos psicanalíticos na composição do 

seu quadro teórico, e remonta essas noções da seguinte forma: 

1. Real: lugar do impossível. Na linguagem são os equívocos, as falhas e na 

História são as contradições e resistências via ideologia. Conforme Pêcheux 

(2015, p. 43) “um real constitutivamente estranho à univocidade lógica e um 

saber que não se transmite, não se aprende, não se ensina, e que, no entanto, 

existe produzindo efeitos”. 

2. Simbólico: Estrutura que organiza o imaginário e o real. Relação do significante 

com o significado. Coordenadas compartilhadas na produção dos efeitos de 

sentido que constituem os sujeitos na sua articulação com o imaginário, com a 

exterioridade e no acontecimento. 

3. Imaginário: ideia que o sujeito faz de si mesmo e da sua relação com o mundo 

a partir do lugar que ocupa. Isto envolve as Formações Imaginárias com “suas 

regras de projeção que estabelecem as relações entre as situações e as 

posições [...] de modo que diferenças de situação podem corresponder a uma 

mesma posição e uma situação pode ser representada como várias posições” 

(PÊCHEUX, 2014, p.82). 

 
 
 
 

13 A primeira tópica seria construída pela Consciência, Inconsciente e Pré-consciente, a 
segunda tópica representa o Eu/Ego, o Isso/Id e o Supereu/Superego da estrutura psíquica 
freudiana. Todas, de alguma forma, já explicitadas no texto anteriormente. 

14 Conforme Lacan, o nó borromeano representa a união de três círculos independentes que 
quando articulados se sustentam entre si por uma amarração, sendo que basta desfazer um 
nó para que os outros dois se desfaçam. 
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Portanto, o simbólico é a forma que estruturamos o nosso entorno, por meio da 

linguagem, como se ela em sua totalidade pudesse ser aprendida por um signo. Essa 

tentativa de apreensão só é possível porque no ‘jogo simbólico’ o Imaginário funciona 

produzindo imagens ou representações do que é Real (o impossível) e justamente por 

isso existe a falta, esta introduzida pelo Simbólico. Segundo Žižek (2004), existem 

níveis na relação dessa tripartição, na qual o Real tem um caráter mais complexo. As 

divisões propostas pelo filósofo são: Imaginário-Real, Simbólico-Real e Real-Real. 

O Imaginário-real que seria o momento em que nos deparamos com uma 

imagem ou outra forma de signo que traduz o imaginário - podendo ser escrito, mas 

que não será necessariamente lido, como por exemplo, uma parede com mensagens 

escritas sobrepostas - e adentramos sensivelmente o Real; o Real-simbólico que seria 

a incapacidade de estruturar na linguagem o Real e; o Real-real como o momento de 

percepção sensível não simbolizada nem imaginada, sendo conforme o autor um 

trauma. 

 

 
3.1.1 Realidade e referência 

 

 
Antoine Compagnon (2010) abre uma discussão com o texto de Roland Barthes 

(2004) sobre o real na literatura. Pois, segundo este autor, a literatura não teria 

qualquer filiação com a concepção de real. Sendo assim, as obras literárias seriam 

apenas literatura pela literatura, ou seja, elas não manteriam nenhuma relação com o 

mundo. Deste modo, o efeito de real seria apenas um mecanismo “de esvaziar o signo 

e afastar infinitamente o seu objeto até colocar em causa, de maneira radical, a 

estética secular da ‘representação’” (BARTHES, 2004, p. 190). 

Diante disso, o conceito de ilusão referencial ou efeito de real introduzido 

por Barthes seria uma forma de mascarar o arbitrário do código e, portanto, 

transformá-lo em algo verossímil, isto é, naturalizar o signo. Contudo, na perspectiva 

da AD, podemos compreender esse conceito como 

 
[...] uma heterogeneidade estruturada pelo trabalho discursivo do sujeito- 
autor, a partir de sua posição-sujeito, decorrendo daí a tessitura e o efeito de 
unidade de sentido desse texto. Vale dizer que o sujeito-autor, ao produzir 
seu texto, produz significados. Ou seja, o sujeito-autor, ao reunir e organizar 
os recortes heterogêneos e dispersos provenientes do exterior, produz a 
textualização desses elementos que, ao serem aí recontextualizados, se 
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naturalizam, “apagando” as marcas de sua procedência, de sua 
exterioridade/heterogeneidade/dispersão. (INDURSKY, 2001, p.31) 

 
 

Assim, a ilusão referencial proposta por Barthes é vista pela AD como um efeito 

do sujeito-autor e do efeito-texto, no qual a transparência da linguagem em sua 

completude e fim produz a ilusão de estabilização dos sentidos. 

Em meio a esse panorama, Roman Jakobson (2001) fundaria o quadro 

comunicacional (emissor, código, mensagem, contexto, canal e destinatário) e suas 

funções linguísticas (emotiva, referencial, poética, fática, metalinguística e apelativa). 

Neste modelo, o referencial e a poética teriam desempenhos distintos na linguagem, 

o que não significava que ambos não pudessem funcionar num mesmo texto. De certa 

maneira, Jakobson reconheceria a presença da referencialidade numa obra literária, 

mesmo que definisse a função poética como “[...] a função dominante, determinante, 

ao passo que, em todas as outras atividades verbais ela funciona como um 

constituinte acessório [...]” (ibidem, p.128). 

Na mesma direção, está situado Compagnon (2010) que repõe a 

referencialidade na compreensão literária. Para ele, a ideia de ilusão de real, termo 

usado por Barthes para negar a referência, já por sua negação atestava sua 

existência, uma vez que até mesmo a ilusão mantém uma ligação com o mundo, enfim 

parte de algo que está posto. Esta compreensão de Compagnon sobre o efeito de real 

de Barthes remete à dialética entre ilusão e alusão de Althusser (2003), na qual o autor 

considera que as representações imaginárias da realidade, ainda que sejam ilusórias 

fazem alusão a uma dita realidade do mundo ou ao real do antagonismo. É oportuno 

registrar que a compreensão que Barthes faz de real não é a mesma de Lacan ou 

Pêcheux no desenvolvimento de seu argumento. Na verdade, o conceito que ele 

explica deve ser compreendido como realidade. Enfim, o que Barthes não via era que 

a ilusão faz parte do nosso laço social, uma vez que mesmo que nos saibamos como 

as coisas funcionam no nosso entorno, nos a ignoramos ou a apagamos, conforme 

Žižek (1996, p.316, grifos do autor): 

 
O que desconsideram, o que desconhecem, não é a realidade, mas a ilusão 
que estrutura sua realidade, sua atividade social. Eles sabem muito bem 
como as coisas realmente são, mas continuam a agir como se não 
soubessem. A ilusão, portanto, é dupla: consiste em passar por cima da 
ilusão que estrutura nossa relação real e efetiva com a realidade. E essa 
ilusão desconsiderada e inconsciente é o que se pode chamar de fantasia 
ideológica. 



42 
 

 
 
 

. 
Em síntese, as teorias literárias ainda mantêm um acirrado debate sobre essa 

questão. Contudo, está pesquisa é filiada a AD, logo a concepção de discurso 

ficcional, não em seu campo empírico, mas como construto narrativo de ordem 

ficcional que produz sentidos no sujeito está direcionado para a exterioridade no 

discurso e de suas projeções sensíveis. 

 
3.1.2 Efeitos do real 

 
 

De acordo Orlandi (2015), o discurso funciona na articulação do imaginário com 

o real, isto é, por um lado o sujeito crê numa unidade de sentido, na coerência, na 

completude do texto e, sendo assim, o discurso está representado pelo imaginário 

como a exata transcrição do pensamento do autor e da interpretação do leitor; por 

outro lado, há desvios, falhas e equívocos que contradizem essa concepção de 

domínio linguístico do sujeito e, por isso, o real encontra abertura no discurso. 

Entretanto, no processo discursivo de um texto é possível localizar certos 

elementos de enunciação que caracterizam um relativo ‘efeito’ de unidade e de 

sentido. Esses elementos estruturantes de uma narrativa, por exemplo, podem ser 

encontrados na repetição de ‘discursos outros’ por meio de metáforas ou 

paráfrases, estes reintegradores dos sentidos que lhes foram atribuídos. Também 

podem ser verificados nos processos de autenticação 15 (estes, geralmente 

utilizados em artigos jornalísticos), como a continuidade (que apresenta os fatos como 

se já estivessem estabilizados no tempo passado), o retardo do sentido (o desenrolar 

do enredo está intercalado de pistas que cativa o leitor), o testemunho (o uso da 1ª 

pessoa, ou de enunciados que caracterizam uma personagem-observadora 

participante da narrativa), a função referencial (descrições), etc. 

Outros aspectos presentes nos estudos narrativos são: o de ordenação 

(percepção dos encadeamentos), de duração (ritmo e alternância), de frequência 

(determinação, especificação e extensão), de modo (distância e perspectiva) e de voz 

(intrusões do narrador e instâncias narrativas) (GENNETE, 1995). A importância 

 
 
 
 
 

15 Conforme exemplificação de Mouillaud eTétu (2013). 
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dessas categorias na organização da narrativa se deve à possibilidade de perceber 

as implicações da atividade narrativa e não apenas da narração16. 

Ainda assim, mesmo que haja todos os elementos e processos discursivos 

sinalizados que proporcionam o efeito de real [realidade narrativa] nos discursos, é 

importante frisar que o discurso entrecruza as “proposições de aparência logicamente 

estáveis, suscetíveis de resposta unívoca (é sim ou não, é x ou y, etc.) e as 

formulações irremediavelmente equívocas” (PÊCHEUX, 2015 p.27-28, grifo nosso). 

Portanto, todo discurso é cindido por um espaço de manipulação de sentidos e por 

outro de deriva, o que propicia o lugar do analista de discurso em sua interpretação 

dos processos de significação. 

 
 

3.2 O discurso literário e o discurso cinematográfico 
 
 

Numa perspectiva discursiva, a categorização dos discursos desta análise, 

tanto em literário quanto em cinematográfico são apenas tipologias estruturantes 

do objeto de estudo que, de acordo Orlandi em seu livro A linguagem e seu 

funcionamento (2003), não têm um caráter essencial para a análise do funcionamento 

linguístico. Trata-se, apenas, de uma forma de perceber o texto e suas propriedades 

em um aspecto geral (externo) do discurso, isto é, a presença de traços dominantes 

de determinada discursividade. Tais traços dominantes sempre associados ao sócio- 

político. 

É por isso que o discurso literário, ainda que ficcional, apresenta similitudes 

com a realidade. O literário não é o lugar da escrita privilegiada ou poética, não é 

apenas arte por ela mesma como alguns críticos fazem questão de frisar, ele [o 

literário] é memória, é palco de reflexões – já que o linguístico, o político e o sócio- 

histórico estão entrelaçados pelas condições de produção. Dentre os aspectos que o 

literário nos permite apreender em uma análise é como, por exemplo, tomando o 

objeto de estudo desta pesquisa, o perverso é significado nas elaborações 

enunciativas, no jogo metafórico desses discursos ficcionais, nas posições das 

 
16 Gennete (1995) diferencia a narração da narrativa da seguinte maneira: a) narração: ato 
narrativo produtor, situação real ou fictícia na qual toma lugar; b) narrativa: enunciado, texto 
ou discurso narrativo em si, articula os acontecimentos (história) e o ato (narração). Assim, a 
narrativa está no entremeio da história e da narração. 
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personagens, como também quais os seus efeitos num sujeito-leitor (ideal, imaginário 

ou real). 

Essas características assinaladas no discurso literário também são 

encontradas no discurso cinematográfico, porém não apenas na sua linguagem 

verbal, mais também na sua construção imagética. Antes de avançarmos nessa 

questão é importante salientar a distinção entre o fílmico e o cinematográfico para não 

incorrermos numa confusão descritiva e metodológica do objeto de análise. Para Metz 

(1980, p. 11, grifos do autor), a sua diferenciação 

 

[...] tem o grande mérito de propor como filme um objeto mais limitado, menos 
incontrolável, consistindo, principalmente, em contraste com o resto, de um 
discurso significante localizável -, face ao cinema que, assim definido, 
constitui um ‘complexo’ mais vasto dentro do qual, entretanto, três aspectos 
predominam mais fortemente: aspecto tecnológico, aspecto econômico, 
aspecto sociológico. 

 
 

Portanto, o estudo do discurso fílmico equivale à montagem imagética em 

movimento, a fotografia, aos planos, as falas, as expressões, a trilha sonora, enfim 

aos aspectos internos do filme. Enquanto que o estudo do discurso cinematográfico 

se dedica aos detalhes técnicos externos anteriores e posteriores a elaboração 

fílmica, tais como: a infraestrutura, o trabalho do cineasta, os financiamentos, a 

audiência, a influência política-ideológica, a acessibilidade social, etc. Sendo assim, 

essa pesquisa parte do fílmico para o cinematográfico, ao menos no que concerne as 

questões sociológicas que a envolvem. 

Após tal esclarecimento, retomemos a discussão sobre a linguagem no âmbito 

cinematográfico e literário. Ambos os discursos se organizam segundo as técnicas 

que lhe são disponíveis, justamente por isso, que suas linguagens devem ser 

percebidas como distintas. Entretanto, seus efeitos nem sempre o são. Tanto a 

discurso escrito, quanto o discurso imagético e oral podem determinar o efeito 

leitor/espectador numa determinada interpretação, como por exemplo: o uso da 1ª 

pessoa no singular ou a focalização (regulador de percepções) que orienta a 

subjetivação do sujeito no discurso escrito; no cinematográfico, ele é efetuado pela 

função da câmera subjetiva (substituta do ponto de vista da personagem). Veremos 

mais adiante como ocorrem essas aproximações/regularidades. 

 
3.2.1 Imagem significa 
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Orlandi (1996, p. 19) define que “as diferentes linguagens significam 

diferentemente”. Logo, a imagem pode ser entendida como uma materialidade não 

apenas verbal que exige do sujeito, enquanto analista do discurso, um tratamento 

teórico e analítico distinto de uma materialidade somente verbal. Isto porque a imagem 

não é uma ‘transcrição factual’ de uma sequência significativa de palavras, como se 

ela pudesse conter em sua forma a ‘transparência’ de sentidos que a linguagem verbal 

também não é capaz. Portanto, ela pode ser descrita, mas não totalmente aprendida 

pela língua, pois a imagem enquanto discurso – e ela deve ser compreendida assim, 

uma vez que ela é atravessada pelo sócio-histórico-ideológico – é passível de 

deslizamentos, seja pela sua constituição (memória discursiva), por sua formulação 

(condições de produção e condições específicas do dizer) ou por sua circulação 

(suportes/veículos). 

A imagem é um elemento fundamental para o cinema, mesmo antes do uso do 

som, ela, a imagem ‘em movimento’, já definia o seu lugar no panorama das 

produções culturais. Isso porque a imagem 

 
[...] é o produto da atividade automática de um aparelho técnico capaz de 
reproduzir exata e objetivamente a realidade que lhe é apresentada, mas ao 
mesmo tempo esta atividade é dirigida no sentido preciso desejado pelo 
realizador. A imagem assim obtida é um dado cuja existência se coloca 
simultaneamente em vários níveis da realidade, em virtude de certo número 
de caracteres fundamentais. (MARTIN, 2005, p. 27) 

 
 

Portanto, qualquer imagem fílmica é capaz de ativar uma memória discursiva, 

seja generalizada ou específica, desde que leve-se em consideração o seu valor 

simbólico. De qualquer forma, esta apreensão é feita pelo cinema por meio de uma 

montagem ideológica, isto é, a organização e a força das imagens precisadas pelo 

cineasta e sua equipe técnica. Isso equivale dizer que o conteúdo de um filme e as 

impressões advindas deste são percebidas pelo espectador na medida em que sua 

montagem subjetiva, em sua forma densa e emotiva, o atinge de tal maneira que o 

acontecimento real (inclui-se possíveis referências) numa montagem dita objetiva 

tenha uma força [apelo] menor que a ‘construída’ . 

Efetivamente como apresenta Martin (2005) essa montagem divide-se em 

dialética interna e externa. Na qual a primeira surge por meio da aproximação dos 

sentidos das imagens e, a segunda pela montagem das imagens entre elas. Então, 
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os sentidos das imagens, nesta perspectiva, ocorrem, a princípio, pela reprodução da 

realidade [sua representação] que afeta nossa sensibilidade e, posteriormente, 

adquire significação ideológica. 

 
 
 

 
3.2.1.1 A imagem perversa em si mesma existe? 

 
 
 

Primeiramente, é preciso esclarecer algumas questões sobre como a AD 

interpreta as imagens como materialidade discursiva. Isto é, se a imagem pode ser 

compreendida como texto ou como uma modalidade enunciativa e, qual seria o 

tratamento teórico-analítico dado pela teoria a esse objeto. 

Souza (2001) nos alerta sobre o uso de duas possibilidades de intepretação de 

imagens de forma isolada em trabalhos de análise discursiva: o de descrição/tradução 

da imagem e de descrição técnica da imagem. Para a autora, ambos os métodos 

restringem uma efetiva compreensão das imagens, pois descartam o funcionamento 

dos mecanismos de circulação e os seus efeitos, assim como a dimensão histórica, 

social e ideológica desta linguagem. 

Em outras palavras, ao passo que a descrição/tradução da imagem implica uma 

leitura do imagético via o verbal e, desta maneira, desconsidera que a imagem 

também é heterogênea, passível de múltiplas interpretações a depender do “olhar” 

que lhe é dirigido; a descrição técnica da imagem pressupõe que esse mesmo olhar 

detém um conhecimento específico, o que na maioria das vezes não é o caso. Tal 

crítica está fundamentada na ideia de que 

 
É a visualidade que permite a existência, a forma material da imagem e não a sua co- 

relação com o verbal. A não co-relação com o verbal, porém, não descarta o fato de 

que a imagem pode ser lida. Propriedades como a representatividade, garantida pela 

referencialidade, sustentam, por um lado, a possibilidade de leitura da imagem e, 

por outro, reafirmam o seu status de linguagem. Não porque, dadas essas 

propriedades, a se diga que a imagem também informa, comunica, e sim porque - 

em sua especificidade - ela se constitui em texto, em discurso. (SOUZA, 2001, p.70). 
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Logo, um analista de discurso deve compreender que a imagem significa antes 

de ser verbalizada. Segundo Souza (2001), a materialidade imagética deve ser 

analisada em sua própria especificidade, e desta forma ela apresenta o conceito de 

policromia que, grosso modo, representa um trabalho sobre a pluralidade de imagens 

e elementos ‘não verbais’, ou seja, uma análise que não se organiza apenas pelo 

verbal. 

No entanto, a sua própria materialidade imagética impõe um gesto de 

interpretação por parte do leitor/espectador, e no caso de um discurso fílmico em 

específico, ela ora está em consonância com os elementos técnicos da produção e 

com a narratividade apresentada pelas personagens; ora ela está na contramão da 

cena, produzindo outros sentidos. Neste caso, ainda que um estudo prolicrômico 

aborde aspectos importantes para uma análise também é necessário perceber o texto 

verbal e imagético como um todo, imbricado. Isto porque seja por artimanhas como a 

ironia, ou o cinismo, seja pelo retorno de outras imagens não visíveis, mas tão 

importantes quanto aquelas que o são, existem também situações em que imagens 

são silenciadas num discurso por um texto verbalizado (paráfrase da imagem). 

Portanto, o tratamento teórico-analítico dado pela AD às materialidades visuais 

está na associação dos efeitos dos elementos técnicos presentes nas construções 

destas imagens, nos diferentes suportes, com a rede de memórias discursivas que se 

articulam (verbal e imagético) numa perspectiva social e ideológica. Nesta direção, a 

categorização de uma imagem com sentidos ‘preexistentes’ só pode ser interpretada 

como um resultante interdiscursivo. 

 

 
3.2.2 Transitividade do literário para o cinematográfico? – O roteiro 

 
 
 

Muitos são os embates sobre a apropriação de narrativas literárias pelo 

cinema17, entre eles estão: por um lado, a de qualidade das adaptações e de sua 

fidelidade e, por outro lado, a da inexistência do “específico fílmico”. Logo, há uma 

 
 
 
 
 

17 Conforme Curado (2007) e Gualda (2010). 
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insatisfação por partes de ambos os campos de conhecimentos por de alguma forma 

acreditar numa negação de seu próprio caráter estético e artístico18. 

Verifica-se assim, que tanto os estudiosos da Literatura quanto do Cinema 

desconsideram a impossibilidade de transição de uma arte para outra, embora as 

duas tenham relações com a linguagem bem próximas, como por exemplo, as 

técnicas de narratividade, as estruturas narrativas. Perceber que os suportes, as 

estruturas, as formulações, a circulação, etc., são diferentes e, dessa maneira, 

interferem na apropriação de uma para outra é necessária para compreendermos que 

essa ação produz em efetivo uma transformação do texto original, uma tradução. 

Desse modo, o que temos quando o cinema seleciona uma obra literária para 

composição fílmica é uma versão ‘baseada’ na obra, logo a fidelidade esperada pelos 

partidários da literatura é impraticável. 

Quanto ao “específico fílmico” questionado pelos defensores do cinema, ele 

ainda está no filme. Primeiro, o roteirista ao adaptar a obra literária para um filme 

precisa efetuar cortes e supressões de cenas, tanto pela improbabilidade de 

transformação para o cinema, quanto pelo tempo e duração da película fílmica. 

Segundo, muitas vezes o roteirista também realiza um roteiro técnico, isto é, muitas 

cenas ou fragmentos dialógicos são repensados e ajustados em formas visuais ou 

expressivas. Terceiro, ainda que o roteiro seja amarrado pelo roteirista de modo a 

produzir uma enorme aproximação à obra original, o cineasta também irá através de 

técnicas impor o seu ponto de vista e suas marcas estilísticas no conjunto da 

elaboração fílmica. Por fim, há também as restrições estipuladas pelos produtores, 

como o montante investido, ou os limites estabelecidos politicamente (no caso de 

financiamentos estatais). Logo, 

 
[...] nada num filme é ideologicamente neutro, e a partir do momento em que 
o cineasta interfere [ainda que de forma mediada], em outras palavras, 
focaliza a câmera, adota determinado tom, e os elementos socializados e 
mesmo os não socializados tornam-se ideologicamente compromissados. 
(GUALDA, 2010, p.217) 

 
 
 
 
 

18 Bazin, em seu livro O Cinema – Ensaios (1991) discorda desse embate ao compreender o 
cinema como uma nova forma de percepção criativa e produtiva, sendo, portanto, favorável à 
transição da literatura para o cinema. Contudo, a aceitação do público e de algumas vertentes 
teóricas mais conservadoras ainda está em processo. 



49 
 

 
 
 

Em suma, não há uma transitividade da obra literária pelo cinema ou vice-versa, 

e sim uma tradução ou transformação dos elementos de cada uma das vertentes 

artísticas, uma vez que “não foi apenas o cinema que aprendeu com a literatura, o 

contrário também ocorreu, causando enorme influência da linguagem cinematográfica 

sobre grande parte dos escritores do século XX” (GUALDA, 2010, p.205). Essa 

afirmação da autora é verificada na presença de efeitos cinematográficos existentes 

em certas obras literárias, como por exemplo, a função da trilha sonora no conto “Os 

sobreviventes” do livro Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. 

 
 

 
3.2.2.1 As técnicas cinematográficas 

 
 
 

A linguagem cinematográfica faz uso de diversas técnicas, muitas vezes 

apropriadas de outras áreas de conhecimentos, sem, no entanto desmerecer a sua 

própria composição artística, uma vez que sua composição final (enquadramentos, 

cenografia, efeitos sonoros, etc.) produz um efeito diverso. Logo, compreendermos as 

suas funções dentro da teoria do cinema nos permitirá um aprofundamento da análise 

discursiva, já que não nos recairemos no reducionismo de segmentarmos o verbal 

como se este não pudesse ser fruto do dito não-verbal. Assim, conforme Martin (2005) 

e Costa (2003) os principais elementos fílmicos são: 

1. A câmera: de maneira geral, enquanto a câmera objetiva, tal como o próprio 

nome indica, apresenta uma ideia isenta de posicionamentos e mais 

representativa da realidade, a câmera subjetiva expressa o contrário, ou seja, 

um efeito de imersão do espectador e, portanto, uma tomada de posição. 



 

 
 
 
 

Fotograma 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O cheiro do ralo 
 
 
 

Assim, ambos os modos 

do encaixe de uma destas

efeito ou o inverso. Pensar

trabalho artístico e seus efeitos. Seja pela seleção de planos, pelos ângulos, pelos 

movimentos da câmera ou pelos enquadramentos há um ponto de vista sendo 

exteriorizado pelo autor, j

aspecto pela câmera significa algo. Desta maneira, não podemos usar uma definição 

tão fechada para o uso da

advindos de ambas as técnicas estão em relação com o todo da sequência fílmica. 

Na câmera subjetiva existe também uma característica importante, 

perante a câmera. Nela, a câmera não está no lugar de alguma personagem, e sim 

no lugar do espectador, ou seja, o espectador é chamado a intervir efetivamente no 

filme. Importante salientar que existem na teoria critica do cinema diversas 

abordagens sobre o valor da câmera em sua relação ideológica o que nos remete a 

crítica polêmica sobre 

perspectiva desta pesquisa entende que seja qual for o autor da obra (produtor, 

diretor, roteirista, etc.), ela é fruto de posicionamentos, uma vez que não é possível 

eliminarmos a dimensão ideológica 

 
 

 
19 Conforme Aumont e Marie (2003, p. 234
de autoria nas produções cinematográficas e foi alvo [e ainda é discutido] de forte debate 
sobre as funções desempenhadas pela equipe de produção. Ain
atribuída a responsabilidade artística ao diretor, a produção fílmica sofre muitas vezes 
intervenção do Estado, dos produtores e do roteirista, o que por vezes causa certa 
discordância neste quesito.

Fotograma 1 - Câmera objetiva 

: O cheiro do ralo (2007) 

Fotograma 2 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O cheiro do ralo 

 são utilizados com intuitos diversificados,

destas técnicas em determinada cena, elas podem

Pensar em objetividade no uso da câmera é desconsiderar

trabalho artístico e seus efeitos. Seja pela seleção de planos, pelos ângulos, pelos 

movimentos da câmera ou pelos enquadramentos há um ponto de vista sendo 

exteriorizado pelo autor, já que tanto a seleção quanto a exclusão de determinado 

aspecto pela câmera significa algo. Desta maneira, não podemos usar uma definição 

da câmera, mas apenas como uma premissa,

advindos de ambas as técnicas estão em relação com o todo da sequência fílmica. 

Na câmera subjetiva existe também uma característica importante, 

Nela, a câmera não está no lugar de alguma personagem, e sim 

r do espectador, ou seja, o espectador é chamado a intervir efetivamente no 

filme. Importante salientar que existem na teoria critica do cinema diversas 

abordagens sobre o valor da câmera em sua relação ideológica o que nos remete a 

crítica polêmica sobre a responsabilidade artística do cinema 19 . Contudo, a 

perspectiva desta pesquisa entende que seja qual for o autor da obra (produtor, 

diretor, roteirista, etc.), ela é fruto de posicionamentos, uma vez que não é possível 

eliminarmos a dimensão ideológica de um discurso. 

Conforme Aumont e Marie (2003, p. 234-236), esta polêmica está relacionada à condição 
de autoria nas produções cinematográficas e foi alvo [e ainda é discutido] de forte debate 
sobre as funções desempenhadas pela equipe de produção. Ainda que seja comumente 
atribuída a responsabilidade artística ao diretor, a produção fílmica sofre muitas vezes 
intervenção do Estado, dos produtores e do roteirista, o que por vezes causa certa 

quesito. 
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- Câmera subjetiva 

O cheiro do ralo (2007) 

diversificados, porém dependendo 

podem atingir o mesmo 

desconsiderar todo o 

trabalho artístico e seus efeitos. Seja pela seleção de planos, pelos ângulos, pelos 

movimentos da câmera ou pelos enquadramentos há um ponto de vista sendo 

á que tanto a seleção quanto a exclusão de determinado 

aspecto pela câmera significa algo. Desta maneira, não podemos usar uma definição 

premissa, pois os sentidos 

advindos de ambas as técnicas estão em relação com o todo da sequência fílmica. 

Na câmera subjetiva existe também uma característica importante, a representação 

Nela, a câmera não está no lugar de alguma personagem, e sim 

r do espectador, ou seja, o espectador é chamado a intervir efetivamente no 

filme. Importante salientar que existem na teoria critica do cinema diversas 

abordagens sobre o valor da câmera em sua relação ideológica o que nos remete a 

a responsabilidade artística do cinema 19 . Contudo, a 

perspectiva desta pesquisa entende que seja qual for o autor da obra (produtor, 

diretor, roteirista, etc.), ela é fruto de posicionamentos, uma vez que não é possível 

236), esta polêmica está relacionada à condição 
de autoria nas produções cinematográficas e foi alvo [e ainda é discutido] de forte debate 

da que seja comumente 
atribuída a responsabilidade artística ao diretor, a produção fílmica sofre muitas vezes 
intervenção do Estado, dos produtores e do roteirista, o que por vezes causa certa 
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2. Os enquadramentos: determinam quais conteúdos são registrados em 

determinada cena e sua organização ocorre por meio dos tipos de planos, dos 

ângulos e dos movimentos realizados pela câmera. 

1. Os planos têm diversos efeitos, tais como, situar geograficamente a cena 

(Plano Geral), apresentar uma personagem (Plano Aberto), destacar 

expressões ou pistas (Primeiro Plano ou Primeiríssimo Plano), entre outros. 

 
 

Fotograma 3 – Plano Geral (Av. Paulista) 
 

 
Fonte: Passeio Noturno (2015) 

Fotograma 4 – Plano Geral (Av. Paulista) 
 

 
Fonte: Passeio Noturno (2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotograma 5 – Plano Aberto 

 
Fonte: O cheiro do ralo (2007) 
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Fotograma 6 – Primeiro Plano 

 
Fonte: Passeio Noturno (2015) 

 
 
 
 
 

2. Os ângulos podem expressar desde relações de superioridade (contra- 

plongée ou plano contrapicado) e de inferioridade (plongée, mergulho ou plano 

picado) a de desequilíbrio (ângulo inclinado) de controle (ângulo centralizado). 

3. 
 

Fotograma 7 – Ângulo contra-plongée 
 
 
 
 
 

Fonte: Passeio Noturno (2015) 
 
 
 
 
 

 
Fotograma 8 – Ângulo plongée 
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Fonte: O Cheiro do Ralo (2007) 

Fotograma 9 – Ângulo inclinado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Passeio Noturno (2015) 

Fotograma 10 – Ângulo centralizado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: O cheiro do Ralo (2007) 

 
 

4. Os movimentos podem expressar monotonia (câmera fixa), tensão ou 

desapego (travelling), solidão (zoom). 

 
 

Fotograma 11 – Movimento de câmera fixa
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O cheiro do Ralo (2007) 

Fotograma 12 – Movimento de câmera fixa 

 
Fonte: O cheiro do Ralo (2007) 
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Fotogramas 13, 14 e 15 –Travelling para esquerda(ordenado de cima para baixo) 

 
 

 

Fonte: Passeio Noturno (2015) 
 
 

 
De qualquer maneira, todas as formas de organização apresentadas não são 

estanques, pois elas são empregadas distintamente nas montagens. Portanto, 

os seus efeitos estão em conformidade com a cena, com as emoções e com a 

memória simbólica que retorna pelo uso de tal linguagem. 

5. Os elementos não específicos do cinema: são considerados aspectos 

secundários, embora colaborem com o suposto direcionamento interpretativo 

efetuado pelo cineasta na construção fílmica. 

6. O cenário, em alguns casos, promove certo estado de espírito no 

telespectador, assim como valida episódios considerados impossíveis. Por 

meio de técnicas realistas, impressionistas, expressionistas e através de efeitos 

especiais o cenário confronta o espectador com seu conhecimento de mundo 

(rede interdiscursiva). Os aspectos realistas na cenografia apresentam um 

caráter meramente histórico, ou assim supõe alguns teóricos do cinema. 
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Contudo, se relacionarmos a seleção de determinado espaço [icônico20, por 

exemplo,] para servir de plano de fundo de um filme, ele não deve ser visto 

como uma escolha aleatória, uma vez que certamente tal fundo recupera certas 

memórias discursivas, que quando reposicionado num novo discurso pode 

produzir um acontecimento discursivo21. 
 

Fotograma 16 – Cenário realista 

 

Fonte: O Cheiro do Ralo (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto aos aspectos impressionistas e expressionistas do cenário, ambos 

“em função da dominante psicológica da ação” (MARTIN, 2005, p. 79), 

apresentam uma variação em seu modo. Enquanto o primeiro é composto 

por paisagens existentes, o segundo é criado artificialmente. Já os efeitos 

especiais expressam o encontro do ‘real’ com o imaginário, isto é, daquilo 

que é possível com o onírico. 

 
 
 

20 Ver também fotogramas 3 e 4, por exemplo. 

21 Conforme Pêcheux (2015), esse conceito representa o encontro do enunciado no 
interdiscurso com o intradiscurso, ou seja, quando determinado enunciado (pertencente a uma 
dada memória discursiva) é reorganizado em um discurso outro (atualização) produzindo 
desta maneira uma ruptura com a memoria instaurada ao re-significá-lo nesta nova prática 
discursiva. 
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7. Os figurinos traduzem, a depender da perspectiva do cineasta, desde a época 

do discurso ficcional e, portanto, da exatidão do vestuário à estilização ou 

modernização das peças para proporcionar uma percepção mais apurada da 

elegância; até a simbolização das características das personagens, sejam 

sociais ou psicológicas. 

 
8. A cor, ainda que muito discutida em sua viabilidade 22 , apresenta duas 

vertentes em seu uso. Há aqueles que acreditam no seu uso de forma natural, 

mais especificamente, em ser o mais realista possível e há aqueles que 

acreditam na apropriação da cor não apenas em conformidade com o ‘real’, 

mais também em função dos valores e das implicações psicológicas. Desta 

maneira, os tons, os contrastes (cores quentes e cores frias) a saturação etc., 

intervêm na percepção do espectador. 

9. A iluminação é uma técnica não restrita ao cinema, pois foi e é muito utilizada 

em outras artes. No que concerne ao seu uso no cinema, podemos afirmar que 

o uso de tons mais escuros ou mesmo uma iluminação antinatural em um 

ambiente fechado, por exemplo, não é efetuado por acaso, mas com um intuito 

de produzir certa percepção por parte do espectador [ainda que os sentidos em 

funcionamento sejam outros, não os desejados pelo diretor]. Ainda que não 

muito fácil de ser analisada, uma vez que o espectador nem sempre está atento 

ou mesmo detêm o conhecimento sobre os sentidos previstos dessas 

estratégias na filmagem, possivelmente haja uma recriação na cena das 

“próprias condições e [d]a ambiência do espetáculo cinematográfico: a 

obscuridade, o fascínio da luz, o universo fechado e protetor, um clima 

maravilhoso e infantil que constitui o domínio, essencialmente regressivo (quer 

dizer, voltado para o interior e para a contemplação), da hipnose fílmica”. 

(MARTIN, 2005, p. 75, grifos do autor). 

 
22 Segundo Martin (2005), há uma discussão a cerca da realização desta ferramenta, pois 
existem problemas de ordem técnica, de ordem psicológica e de ordem estética. Na técnica, 
as películas utilizadas nos filmes diferem em sua resolução e conservação das cores 
empregadas na composição fílmica. No psicológico, os valores são mais percebidos do que 
as implicações psicológicas, nesta direção o filme em preto e branco atinge mais efetivamente 
o público em seus efeitos. Na estética, a necessidade da presença de certas cores e a 
possibilidade de criação expressiva e metafórica por meio delas justifica a não exclusão da 
técnica. 
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10. Os efeitos sonoros e as trilhas sonoras participam da criação fílmica ora 

produzindo efeitos de realismo por meio dos ruídos (sons de portas fechando 

e abrindo, da chuva), de continuidade sonora (sons internos e externos numa 

transição de cena), de utilização da palavra (monólogo interior), de silencio 

(elemento de quebra ou de representação de tensão, perigo ou suspense), de 

elipses de imagem ou som (sentidos discursivos compreendidos mesmo na 

ausência de um dos elementos, como por exemplo, um embate físico percebido 

pelo som e uma discussão percebida apenas pelas expressões das 

personagens), de justaposição de som e imagem (em contraste, por exemplo, 

expressa o sentimento interior e não manifestado) e de música (pode ser 

representação do ambiente ou uma paráfrase da cena, ambas funcionando de 

forma rítmica ou dramática ou lírica). 

11. A montagem e a continuidade representam a organização dos elementos do 

filme, de maneira que esteja coerente. Enquanto a montagem estrutura os 

planos e sequências segundo o ponto de vista do cineasta: 

1. Rítmica: mais do que a apreensão de uma noção temporal, essa montagem 

(seja rápida [alegria, violência, etc.] ou lenta [desespero, aborrecimento, etc.] 

ou longa [emoção]) reorganiza a atenção do espectador e o atinge por meio de 

seus efeitos à sensibilidade plástica do filme; 

2. Ideológica: pela via de aproximações simbólicas, por exemplo. A montagem 

‘desempenha um papel intelectual’ criando ou evidenciando relações entre os 

acontecimentos, dessa maneira, forjando ideias; 

3. Narrativa: planos exprimidos segundo uma sequência lógica dos 

acontecimentos, um encadeamento do drama vivido pelas personagens; 

4. Expressiva: sequência de planos com finalidade direta, justaposição de 

imagens para produção de choque tornando mais viva a perspectiva do 

cineasta, produção de ruptura dos pensamentos do espectador, utilização de 

metáforas como mecanismo psicológico; 

5. Elíptica: cortes de cenas ora para efeito dramático [suspense], ora por razões 

de censura social [cenas sexuais, por exemplo,]. 

A continuidade está focada no fio da trama, de modo que não haja uma 

ruptura nos sentidos, como por exemplo, a existência de “buracos” 

interpretativos. 
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Todos os elementos elencados acima são determinantes da composição fílmica 

e, portanto, seu conhecimento é imprescindível para a prática de um analista que 

pretenda estudar imagens fílmicas. Principalmente se considerarmos que todo 

discurso [inclusive suas técnicas] podem servir de gatilhos e recuperar outros 

dizeres por meio da atualização de saberes do eixo vertical (interdiscurso) no 

horizontal (intradiscurso). Outra questão que é importante destacar, é que ainda 

que as técnicas supostamente indiquem um posicionamento do espectador, elas 

(assim como a linguagem verbal) podem sofrer deslizes ou deslocamentos de 

acordo com a posição ideológica e discursiva assumida pelo sujeito-espectador 

como também pela tentativa de manipulação efetuada pelo cineasta. Em outras 

palavras, o que temos é um ‘dispositivo instável’, conforme nos explicita Xavier 

(2008). 

 
 

3.3 Significação: identificação, projeção e fascínio 
 

 
Uma vez que esta pesquisa toma como recorte os discursos ficcionais e realiza 

seu estudo firmado em alguns conceitos-chaves próprios da análise de discurso 

materialista (em específico, sujeito-leitor/espectador, formas de subjetivação e 

narratividade) todos imbricados aos outros três conceitos que abrem esta seção, não 

podemos deixar de traçar um paralelo dessas noções a começar pela psicanálise 

remontando-os ao discursivo. 

No âmbito da psicanálise, conforme Roudinesco e Plon (1998, p 363) a 

identificação “designa o processo central pelo qual o sujeito se constitui e se 

transforma, assimilando ou se apropriando, em momentos-chave de sua evolução, 

dos aspectos, atributos ou traços dos seres humanos que o cercam”. Já a projeção 

ou estágio de espelho “projeta num outro sujeito ou num objeto desejos que provêm 

dele, mas cuja origem ele desconhece, atribuindo-os a uma alteridade que lhe é 

externa” (ibidem, p.603). Enquanto o fascínio o sujeito “idealiza de tal modo o objeto 

que se torna fascinado por ele [...] de forma tal que se estabelece uma servidão 

voluntária do sujeito ao objeto”. (LIMA, 2006, 41). 

Assim, percebemos que, para a psicanálise, ora o sujeito está numa 

submissão ao objeto (fascínio), ora num recalque com o objeto (identificação), ora na 

denegação do objeto ( projeção). Dessa maneira, podemos estruturar essas três 
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posições da seguinte maneira: no fascínio, o sujeito está na posição saber-querer 

isso; já na identificação, a posição é de querer isso e não-saber; e na projeção, é a 

de saber e não-querer isso. 

Já no âmbito do cinema, Machado (2007, p. 95, grifos nossos) entende o 

cinema como “uma arte da multiplicação do olhar e da audição, que pulveriza olhos e 

ouvidos no espaço para construir com eles, entre eles, uma ‘sintaxe’, ou seja, uma 

intrincada rede de relações”. Segundo o autor, as técnicas cinematográficas são 

capazes de agenciar as identificações primárias e secundárias, estas necessárias 

para a legibilidade fílmica. Dessa maneira, esta pesquisa apropria-se da ideia de que 

essa rede de relações organizadas pelo discurso fílmico é capaz de conduzir o sujeito- 

espectador desde o espelho, no qual ele estaria numa posição narcisista de ‘olhar a 

si mesmo’ até o momento em que ele ora se atualiza numa identificação, ora se retrai 

num exercício de projeção. 
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PARTE II – DISPOSITIVO ANALÍTICO 
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4 O CORPUS: DA CONSTITUIÇÃO DO ARQUIVO AO RECORTE DISCURSIVO 
 

 
Uma pesquisa inscrita no campo de estudos da Análise do Discurso considera 

a seleção do corpus de forma muito precisa, uma vez que esta define as diretrizes 

teórico-analíticas do estudo. Logo, a escolha de um corpus de pesquisa ocorre, a 

priori, por meio de um trabalho de arquivo que não é transparente (se observarmos o 

funcionamento da circulação e do acesso desses materiais “pertinentes” a uma 

pesquisa). Desse modo, a formulação de uma questão norteadora para a análise, 

assim como os procedimentos metodológicos que a subjazem estão em consonância 

com certo lugar histórico-ideológico, não necessariamente o mesmo ocupado pelo 

analista, ao menos no que tange a reunião das materialidades discursivas e analíticas 

de uma pesquisa. 

De forma mais precisa, um arquivo “entendido no sentido amplo como um 

‘campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão’” (PÊCHEUX, 

2010, p. 51) deve ser visto de forma crítica 23 , pois um arquivo não pode ser 

apreendido em sua totalidade, tanto pela sua conservação [e nisso há critérios 

históricos e ideológicos envolvidos] e possibilidade exaustiva de abrangência desse 

‘todo’, quanto pela circulação dos sistemas de fatos linguísticos-discursivos existentes 

e a acessibilidade/validação desses documentos. Logo, o trabalho de delimitação de 

um arquivo é produto de um ‘outro’ gesto de leitura, este já recortado, já fragmentado, 

já silenciado. 

Considerando o exposto, um analista do discurso, em sua triagem do arquivo 

disponível e com base em seus saberes, estabelece um conjunto de critérios para o 

recorte do mesmo que funcionam/variam “segundo os tipos de discursos, segundo a 

 
 

23 Conforme apontado pelo próprio Pêcheux em seu texto Ler o Arquivo Hoje publicado 
originalmente em 1982, mas com tradução brasileira publicada em 1994 no livro Gestos de 
Leitura, organizado por Eni P. Orlandi. 
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configuração das condições de produção, e mesmo o objetivo e o alcance da análise” 

(ORLANDI, 1984, p. 14). Logo, a definição de uma questão de análise guia todos os 

procedimentos necessários para a condução de uma pesquisa satisfatória, já que 

esse fator é fundamental para “estabelecer uma relação de consistência entre a teoria, 

o método, os procedimentos, e o objeto” (ORLANDI, 2012, p. 38). 

No que tange à consistência teórica, a apropriação e reinterpretação de outros 

campos do saber tornam-se fundamentais, hoje, para os estudos da linguagem, 

inclusive para a AD. A diversidade de materialidades discursivas e das múltiplas 

possibilidades de leituras destes (textos virtuais, imagéticos, fílmicos, literários, etc.) 

além do frutífero intercruzamento dessas materialidades – que não devem ser 

estudadas de forma isolada, pois sua dissolução romperia com sua própria 

regularidade – renovam [e, assim devem fazê-lo,] a prática de análise discursiva. Isto 

ocorre porque as condições de produção de dada forma discursiva são 

interdependentes tanto na sua configuração de existência quanto no seu 

funcionamento. 

Este é o caso desta pesquisa, uma vez que ela parte do seguinte objetivo: a 

compreensão do funcionamento da função-autor e do efeito-leitor/espectador em 

discursos ficcionais brasileiros com temática perversa. Vale o destaque que a inclusão 

da função-autor no objetivo ocorre porque não é possível pensar num efeito-leitor sem 

que sua outra face esteja articulada. Este objetivo foi norteado por uma questão de 

análise que sustenta um trabalho de entremeios: compreender [como ocorre] o efeito 

de fascínio, projeção ou identificação do sujeito leitor/espectador com as posições 

discursivas consideradas perversas presentes nos discursos ficcionais brasileiros e 

urbanas, tanto na modalidade escrita, quanto na cinematográfica. . 

Sendo a temática deste estudo (perversão/perversidade) e os lugares, a 

princípio, ocupados pelos discursos (de ambas as modalidades) pertencentes a uma 

ordem ‘externa’, a constituição teórica-analítica da Análise do Discurso se fez 

necessária, não à apropriação de outros campos de saber, mas o reconhecimento da 

dependência e do intercruzamento destas diferentes áreas de conhecimentos. Logo, 

na constituição do objeto deste estudo encontram-se: o psicanalítico (num trabalho de 

desconstrução de certa noção moralista), o literário e o cinematográfico (como 

constitutivo desses dizeres) e a análise de discurso (perspectiva teórica norteadora). 

Quanto ao procedimento metodológico individualizado para este estudo foram 

estabelecidos alguns critérios tanto para a composição do arquivo, quanto para o 
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delineamento do corpus. No caso do recorte de arquivo, apenas os três primeiros 

critérios foram utilizados, posteriormente tendo em vista o objetivo da pesquisa e o 

tempo disponível para o sua realização, mais dois critérios foram acrescentados, 

configurando, desta maneira, o corpus: 1) discursos ficcionais urbanos; 2) de temática 

perversa; 3) veiculadas tanto na modalidade escrita quanto na cinematográfica 

brasileira; 4) que sejam contemporâneas e 5) que atendam à questão de análise. 

Dessa maneira, os discursos que compõem o corpus desta pesquisa são: “Passeio 

Noturno I” e “Passeio Noturno II”, contos presentes na obra Feliz Ano Novo 

(2012[1975]), de Rubens Fonseca e o curta-metragem Passeio Noturno dirigido por 

Patrick Hanser; e O cheiro do ralo (2011[2002]), romance de Lourenço Mutarelli e o 

longa-metragem homônimo dirigido por Heitor Dhalia. 

Procederam-se os recortes discursivos (e não sequências discursivas, pois 

esta forma de tratamento do corpus pressupõe certa linearidade o que não é o caso) 

de todas as obras sinalizadas, totalizando assim, dezessete recortes discursivos (RD) 

que serão apresentados em análise no capítulo posterior. 

 
 

4.1 Condições de produção, interdiscurso e intradiscurso 
 
 

Situar-se na posição de um analista de discurso implica, assim como em outras 

vertentes teóricas, a apropriação de conceitos fundamentais do aparato teórico 

assumido. Logo, para que haja uma eficaz compreensão desse trabalho torna-se 

fundamental a apresentação dos conceitos-chaves importantes para este estudo, 

assim como a ilustração do seu funcionamento no corpus delimitado. Já que todo 

texto, inclusive sua urdidura, é estabelecido por suas relações com a exterioridade, as 

noções de condições de produção e de interdiscurso (como as descreveremos a 

seguir) podem ser interpretadas como constitutivas dos limites de sua elaboração. 

Entendidas como as “circunstâncias” que sobredeterminam o discurso, 

conforme Pêcheux (2014), as condições de produção não podem ser ignoradas num 

trabalho discursivo, uma vez que elas são equivalentes “as relações contextuais [que] 

remetem o texto para o contexto socioeconômico, político, cultural e histórico em que 

é produzido” (INDURSKY, 2001, p.29, grifo da autora). Também não devemos 

esquecer o processo de retomada que funciona por meio do interdiscurso (memória 
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discursiva), ou seja, os sentidos advindos de outro lugar que emergem numa nova 

produção; nem o intradiscurso que é essa nova configuração do já-dito frente a sua 

atualização apresentado ora, como uma paráfrase (via repetição) ora, como uma 

metáfora (via ressignificação), produzindo assim novas formas de dizer. 

Os contos “Passeio noturno I e II”, presentes na obra Feliz Ano Novo de Rubem 

Fonseca, foram escritos num dado contexto histórico, o da Ditadura Militar. Conforme 

Reimão (2011), o discurso ficcional do autor foi censurado provavelmente após uma 

denúncia, pois este era um procedimento comum seguido pelo governo e executado 

pela Polícia Federal da época, ao menos oficialmente. Neste período também existia 

uma prática de censura prévia realizada a pedido das editoras, o que possibilita a 

inferência de um mercado cultural com receio de prejuízos financeiros [recolhimento 

pelo governo de obras publicadas] e, portanto, engajado numa autocensura que 

restringia o trabalho cultural da época. Vale ressaltar que em meio a este panorama, 

o governo vivenciava um processo de ‘abertura política’, logo é no mínimo curioso que 

em um momento tão favorável para as publicações fonsequianas [tendo em vista o 

seu estilo de escrita] a censura assumisse um papel mais rígido, uma vez que outras 

obras do autor com igual teor já haviam sido publicadas. Assim, a ideia de uma 

transformação do mercado cultural não é incoerente. Ainda mais quando 

relacionamos o autor a sua participação no Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais 

(Ipês) e os indícios de seu apoio ao Golpe Civil-Militar, conforme estudo realizado por 

Pereira (2013) o que lhe garantia ‘supostamente’ um lugar privilegiado. 

Em outras palavras, temos um autor inserido numa posição contrária a da 

grande maioria dos artistas e escritores da época, o que lhe permitia certa movência 

na conjuntura política, mas um autor que na busca por editoras para publicação de 

suas obras foi diversas vezes rejeitado por seu conteúdo temático e seu estilo de 

escrita; um autor que se consagrou após publicações conquistando um grande índice 

de vendas (quinto lugar no ano de publicação de Feliz Ano Novo), de acordo dados 

da revista Veja, mas que foi censurado depois de suposta denúncia e teve seus 

exemplares recolhidos; por fim um autor que moveu diversos processos contra a 

censura do seu livro e que só conseguiu a vitória e liberação do mesmo no Governo 

Collor de Melo (1989, pós-ditadura). 

Quanto à seleção fílmica do conto Passeio Noturno para o corpus desta 

pesquisa (tendo em vista a quantidade de adaptações independentes encontradas 

nas mídias sociais) se deu pela quantidade de premiações nacionais e Internacionais 
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recebidas pelo curta produzido e dirigido por Patrick Hanser que na ocasião da 

produção era estudante do Ensino Médio e, hoje, estudante de Cinema. Este curta 

também recebeu apoio do Museu de Imagem e Som (MIS), do Governo do Estado de 

São Paulo, do Restaurante Tasca da Esquina, do Estúdio Quanta e da Dingo 

Produções Musicais. 24 Logo, trata-se de um curta-metragem considerado de 

qualidade e com circulação nacional e internacional. 

O cheiro do ralo é o primeiro romance do quadrinista Lourenço Mutarelli, 

portanto não é de admirar que o livro esteja estruturado de forma tão semelhante à 

seu domínio profissional mais conhecido , a de histórias em quadrinhos. Logo a obra 

cinematográfica homônima, dirigida por Heitor Dhalia, também recupera essa 

estrutura. A obra fílmica não recebeu apoio financeiro institucional e, sendo assim é 

caracterizada por ser independente tendo apenas uma verba curta e própria da equipe 

de produção para seu financiamento. 

Assim temos dois tipos de obras a serem analisadas: a) aquela que recebeu 

apoio institucional em termos de divulgação e aquela que não o recebeu; b) aquela 

que é fruto de um período marcado pela censura, inclusive do mercado editorial e foi 

alvo de muito interesse e aquela que era considerada um desperdício de tempo e 

dinheiro e foi esquecida. Há, portanto, um ‘jogo’ que se não estabelece ao menos 

direciona por meio das condições de produção, das memórias e das subjetividades 

que ela recupera a participação e a aceitação de certas produções culturais no 

entorno. 

Por fim, esta questão nos remete ao Cinema Novo e ao Cinema Marginal e as 

características que os organizam nos discursos pertencentes ao corpus deste estudo. 

O Cinema Novo – permeado por uma crítica direta e politizada e sem aparato técnico, 

mas com uma câmera participativa na busca por uma identificação do espectador com 

as realidades sociais, políticas e culturais – e o Cinema Marginal - com seu 

desencanto, sarcasmo e humor negro, retratando o ambiente urbano caótico e os 

‘marginalizados’ como resultantes da sociedade numa despreocupação com a 

aceitação do público ou com os padrões cinemanovistas ‘europeus’ da época – 

estruturando ou influenciando ao menos em termos estéticos e críticos, visto que o 

primeiro padronizava e intelectualizava a sua estética para burlar o regime ditatorial, 

 

24 Em conversa informal com o Diretor do curta-metragem, este apoio não foi financeiro. 
Logo, a obra foi produzida com verba própria. 
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enquanto o segundo confrontava o mesmo regime com sua antiestética e sua 

linguagem subversiva (XAVIER, 2001). Nesta direção, parece que tanto o livro Feliz 

Ano Novo, quanto o livro O Cheiro do Ralo apresentam semelhanças com os 

movimentos sinalizados, traduzindo, mais especificamente, um discurso marginal com 

rasgos intelectualizados que não deve ser confundido com a Literatura Marginal (mais 

representativa de uma classe social periférica). 

 
 

4.2 Formações discursivas, formações ideológicas e o imaginário social 
 
 
 

Uma vez que as condições de produção remetem a certos aspectos contextuais 

amplos (sociais e históricos) e específicos (situacionais), podemos perceber que, num 

processo discursivo, os dizeres derivam de dadas formações discursivas que 

respondem as formações ideológicas envolvidas é essencial. Isso ocorre porque todo 

discurso é formulado como ‘efeito’ de sentidos, logo uma dada condição de produção 

retoma no interior do interdiscurso (memória) os dizeres de dada formação discursiva 

(segmentação dos enunciados estabilizados de uma dada posição discursiva) 

atrelada à dada formação ideológica (conjunto de práticas ideológicas legitimadas ou 

não) que de alguma forma está mesclada com o imaginário social (as representações 

de si mesmo e do Outro). 

De forma mais conceitual, as formações discursivas representam, a priori, os 

enunciados que apresentam certa regularidade, como “gavetas” nas quais alguns 

dizeres estão inscritos e outros não. Contudo, no funcionamento discursivo é possível 

encontramos uma heterogeneidade de FDs em jogo, isso ocorre porque existem 

dizeres que vieram de outro lugar/posição e que são incorporados (reformulados) pela 

FD e FI que o sujeito se inscreve numa relação ora de confronto ora de aliança. Esses 

dizeres estão em consonância com as formações ideológicas, ou seja, determinada 

ideologia está fragmentada em determinados enunciados que mantêm certa 

regularidade e não são contrários a sua formação. Este jogo discursivo está 

entrelaçado com o imaginário social que se apresenta, no processo discursivo, por 

meio de antecipações que os interlocutores realizam sobre o outro, na representação 

que este sujeito faz do lugar que ocupa e, portanto, dos sentidos advindos desta 

posição. 
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4.3 Posições-sujeito ou representações de posições-sujeito 

 
 
 

Para compreendermos os conceitos de posição do sujeito ou de representação 

desta posição, devemos retornar as concepções de sujeito e de forma-sujeito na AD. 

Para Orlandi (2015, p. 21), o sujeito enquanto forma-sujeito, tal como preconizado por 

Althusser e remontado por Pêcheux em suas obras, “é a forma de existência histórica 

de qualquer indivíduo”. Isso porque a constituição deste sujeito ocorre por meio de um 

“processo de interpelação-identificação que produz o sujeito no lugar deixado vazio” 

(PÊCHEUX, 1995, p. 159, grifos nossos). Desse modo, o lugar que o sujeito ocupa 

(juntamente com os esquecimentos que o constitui – transparência de sentidos e 

origem do dizer) está numa relação estreita com a forma-sujeito do saber de uma 

determinada FD e, portanto, com um reconhecimento de uma matriz de sentido 

considerada estável. Pois, de acordo Pêcheux (1995, p. 160), 

 
“é a ideologia que, através do ‘hábito’ e do ‘uso’ está designando, ao 
mesmo tempo, o que é e o que deve ser, e isso, às vezes, por meio 
de ‘desvios’ linguisticamente marcados entre a constatação e a norma 
e que funcionam como um dispositivo de ‘retomada do jogo’”. 

 
 

Logo, é sob uma ideia de transparência dos sentidos, via ideologia, que os 

enunciados são reproduzidos pelo sujeito reconhecido como integrante de 

determinada formação ideológica. Contudo, se ‘o sentido não existe em si mesmo’, tal 

como esclarecido anteriormente neste estudo, mas está numa relação entre 

significantes, torna-se possível compreender também que os enunciados “mudam de 

sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que a empregam”, conforme 

Pêcheux (1995, p. 161). Assim, 

 
 

falar em posição-sujeito é necessariamente falar em possíveis 
desdobramentos que a forma-sujeito pode ter no interior de uma FD. 
Tais desdobramentos se dão pela realização de uma ou outra 
modalidade de identificação do sujeito com os saberes próprios de 
uma FD, onde teremos o sujeito universal, funcionando como sujeito 
histórico que regula os saberes próprios da FD; e o sujeito enunciador, 
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que representa no discurso tais saberes. (PETRI, 2004, p. 46, grifo 
nosso) 

 
 

Nesta direção, as posições-sujeito são compreendidas como os lugares 

sociais que este sujeito ocupa numa dada formação ideológica manifestada numa 

dada formação discursiva e materializada no seu discurso. Entretanto, uma vez que o 

sujeito não se situa em apenas uma posição, mas em várias e estas são 

heterogêneas, possíveis desdobramentos podem ocorrer no processo discursivo. 

Pois, segundo Pêcheux (1995, p. 213), as FDs são “o lugar de ‘um trabalho de 

reconfiguração’ que constitui, segundo o caso, um trabalho de recobrimento- 

reprodução-reinscrição”. Em meio a este trabalho, o autor propõe três modalidades 

de identificação: a identificação ‘consentida’, a contra-identificação e a 

desidentificação. 

A identificação se realiza no sujeito como uma livre associação das ideias de 

dada formação discursiva e ideológica tida pelo Sujeito (universal da Ideologia). 

Conforme Pêcheux (1995), o sujeito acreditaria numa “plena liberdade de escolha” 

quando na verdade ele está totalmente submetido à forma-sujeito do saber. Na 

contra-identificação , o sujeito realiza uma cisão com com a formação discursiva e 

ideológica que lhe foi imposta, evidenciando dúvida , distanciamento desta posição. 

Por fim, a desidentificação ocorre numa fronteira instável, na qual o sujeito assume 

várias FDs (dominantes e secundárias), numa constante reorganização ideológica. 

Logo, este sujeito desidentificado encontra-se numa constante reconfiguração de si 

mesmo, mesmo que esteja assujeitado, pois não existe sujeito sem ideologia, apenas 

maior ou menor estabilidade de determinada FD. Assim, consideramos essas 

modalidades que Petri (2004, p. 48) nos esclarece sobre o trabalho de análise no 

interior de uma FD, pois segundo ela “é assim que se explicitam as regularidades e 

as diferenças existentes [...], onde o ideológico e o inconsciente demarcam os 

possíveis ‘deslocamentos de fronteiras’ ou os possíveis limites no discurso”. 

Quanto às representações de posições-sujeito, esta noção pode ser admitida 

como os lugares que “revelam a representação [imaginária, também] de uma forma- 

sujeito que sofre atravessamentos de saberes de outras FDs que não a dominante, 

mas isso não significa a fundação de uma nova FD” (PETRI, 2004, p. 51). 
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4.3.1 Discurso de e o discurso sobre 
 
 

Noções determinantes no interdiscurso (eixo vertical – âmbito da memória) e 

no intradiscurso (eixo horizontal – âmbito da formulação), conforme Venturini (2009), 

elas (o discurso de e o discurso sobre) representam processos discursivos 

remontados de outros campos do saber, a História e a Antropologia. Nas teorias de 

discurso, elas são compreendidas como um “domínio da memória” ou um “espaço 

discursivo”, justamente pelo jogo que estas noções mobilizam na instauração dos 

dizeres ‘legitimados’ por determinadas FDs: aquilo que pode/deve ser ‘lembrado’ e 

‘dito’ pelos sujeitos identificados. Esse espaço discursivo, portanto, é um processo 

pelo qual a memória ‘reconhecida’ pelo conjunto social é construída, seja pelo 

mecanismo de rememoração (seleção, repetição e legitimação de dizeres), seja pelo 

de comemoração (reformulação e atualização dos dizeres). 

A rememoração ou discurso de, neste sentido, é um processo pelo qual a 

‘visibilidade’ de determinados dizeres instaura a fundação do discurso pertencente ou 

não a dada FD. Conforme Venturini (2009, p. 80), ela 

 
ocupa, portanto, o lugar do já-dito e é da ordem da estabilidade. Como 
memória, materializa-se pelas repetições, que, pelo processo 
parafrástico, formam redes, as quais irrompem no fio do discurso, 
como o lugar em que as repetições sintagmatizam-se e constituem o 
mesmo ou rompem essa rede e instauram o diferente. O mesmo ou o 
diferente dependem da filiação do sujeito a FDs ou a lugares que 
legitimam os dizeres. 

 

Assim, a rememoração pode ser percebida numa relação com o imaginário, isto 

é, a ideia que o sujeito faz do “outro” e de “si mesmo”. Isto ocorre porque é numa 

relação imaginária com um suposto eu-ideal que o sujeito articula e filia seus dizeres. 

Logo, o que temos é um funcionamento de identificação do sujeito. 

Enquanto que a comemoração é um processo de organização/doutrinação de 

dizeres. Primeiro porque o sujeito se exime da responsabilidade de sua enunciação 

ao supostamente apenas projetar/externalizar o discurso do ‘Outro’, representando, 

assim somente o papel de porta-voz. Segundo porque neste processo de retomada 

do discurso fundador e institucionalizado, o sujeito enunciador reformula, reinscreve e 

silencia (via recordação) outros dizeres. Logo, 
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O sujeito é responsável pelo dizer institucionalizado, e a partir do lugar 
de memória, institui um “nós” coletivo que emerge dos lugares que 
sustentam a rememoração/comemoração como o lugar, que organiza, 
atualiza e distribui os dizeres e saberes que podem/devem entrar na 
ordem do discurso. (VENTURINI, 2009, p. 82, grifo nosso). 

 
Em síntese, se a comemoração é um efeito da rememoração, não há como 

delinear limites entre essas noções, visto que o discurso sobre no plano da formulação 

pode recuperar dizerem que não carregam seus trajetos e, sendo assim, estes não 

podem ser apagados como pertencentes a uma ordem discursiva exterior a 

identificada no discurso. Em outras palavras, “a rememoração (memória e discurso 

fundante) e comemoração (atualidade) no fio do discurso se fundem e sinalizam para 

a quase impossibilidade de estabelecer fronteiras entre o que é memória e o que é 

atualidade” (VENTURINI, 2009, p. 86). 

 

4.4 Efeitos de sentido: função-autor e efeito-leitor 
 
 

Pensar nos efeitos de sentido em funcionamento em um dado discurso significa 

compreender, na perspectiva da AD, que toda leitura é produzida pela relação dos 

sujeitos envolvidos com as posições assumidas por eles durante este processo. Logo, 

a função-autor, o efeito-leitor e os sentidos assumidos por estes, seja na elaboração, 

ou seja, na leitura discursiva estão em dependência com a noção de sujeito. Em outras 

palavras, trata-se de entender que o sujeito-autor ao enunciar numa dada posição 

(histórica, social, política, etc.) sofre interferência nas apropriações dos dizeres assim 

como também o sujeito-leitor inscrito numa dada posição dentro de uma FD e FI, ao 

realizar a sua compreensão. 

Com base em leituras ducrotianas e foucaultianas, Orlandi (2008) remete o 

sujeito-autor, enquanto função discursiva, a três modos enunciativos: eu-locutor, eu- 

enunciador e eu-autor. Essa ideia parte do principio de que a ‘autoria’ seja uma função 

do sujeito que num dado processo de elaboração discursiva transite nestes três 

modos de enunciação. O primeiro, o eu-locutor, que daria, a priori, voz as suas 

percepções do mundo e, portanto se inscreveria no texto. A segunda, o eu- 

enunciador, no qual o sujeito-autor organiza esses dizeres numa certa perspectiva. E 

a terceira, o eu-autor, lugar social assumido pelo sujeito-autor, ou seja, aquilo que se 

espera dele enquanto produtor de discursos que circulam e reorganizam as FDs. 
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Figura 1 - Identificação (O Cheiro do Ralo) 

Fonte: Twitter 

 
 
 

Logo, é neste último modo enunciativo que o sujeito-autor estaria mais atravessado 

por coerções, uma vez que os seus dizeres são padronizados para que se construam 

sentidos e estes são clivados pela relação do autor com a exterioridade. 

Diante disso, se de um lado temos a “função-autor como unidade de sentido 

formulado, em função de uma imagem de leitor virtual, temos, de outro, o efeito-leitor 

como unidade (imaginária) de um sentido lido” (ORLANDI, 2012, p. 65). Isso porque 

para que sujeito-autor atinja a textualidade necessária para que seu texto seja lido e 

compreendido, ele precisa de um leitor virtual – isto é, construir imaginariamente o 

público e os sentidos aderidos por eles – e, com base neste leitor, ele seleciona os 

dizeres correspondente a sua posição. Logo, o que a função-autor realiza é uma 

antecipação que pode ou não ser efetiva, e é por isso que o leitor é visto como efeito 

em relação ao seu duplo. Em meio aos confrontos de ordem discursiva (falha, 

equívocos, deslizes) próprios da discursividade, o leitor, enquanto função, ora aceita 

ora recusa as materialidades presentes no texto tendo em vista as FDs e FIs que lhe 

são identificadas. 

Assim, podemos afirmar que os sentidos são variáveis e incompletos. Logo, a 

entrega dos sujeitos-leitores depende da articulação e formulação dos discursos pelos 

sujeitos- autores. Vejamos isso de maneira mais ilustrativa através de alguns 

comentários em redes sociais sobre o corpus desta pesquisa. 
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Figura 2 - Identificação (O cheiro do Ralo: Filme) 

 
 
 

A figura 1 é um ‘tweet’ público presente na rede social Twitter, a partir dele 

verificamos o uso do pronome possessivo “meu” o qual marca uma total identificação 

do sujeito-leitor com o livro indicado. 

 
 

 
 
 

Já na figura 2(acima), na nossa leitura, o sujeito-espectador utiliza uma 

formulação interessante para descrever sua impressão sobre o filme O cheiro do Ralo 

(2007), primeiro o uso do termo ‘abortar’ que remete a uma rede de significações como 

“não está formado”, “não é desejado”, “expulsa algo” entre outros, todos eles 

negativos. Somados ao conceito de ‘humor negro’ que retorna a comicidade via 

acontecimentos trágicos, reais, isto é, a autorização do riso em situações angustiantes 

da realidade, nos faz pensar sobre uma sociedade não preparada para o 

enfrentamento das facetas registradas fora de uma ordem social reconhecida. Esse 

tipo de uso do termo, conforme Orlandi (2016, p.79) está alinhado com a relação entre 

a língua e a materialidade, ou seja, o “ato falho” ou o “dígito falho”. Isto é, considerando 

que o sistema da língua é passível de falhas e equívocos, via a instância do 

inconsciente, e que o processo de escrita virtual (rápida e, portanto, distinta da forma 

usual de escrita) pode promover falhas que tocam o real. Deste modo, “significou mais 

Fonte: Twitter 



 

Figura 3 – Projeção (O cheiro do Ralo: filme)

 
 
 

do que queria significar. Excedeu. O que nos mostra que a falha não é o a menos, é 

o a mais”. 

Quanto a seleção do fotograma no qual a personagem Lourenço (Selton

cimenta o ralo (metáfora 

personagem e marca a dissolução entre o que está à mostra e o que não. Desse 

modo, há uma identificação por parte deste sujeito

reconhecimento da realidade tal como ela 

produz no sujeito. 

 
 
 

 

 

 

 
A figura 3 representa alguns comentários que se aproximam da identificação, 

mas que são contrários a assimilação dos dizeres articulados no filme, sendo assim, 

há uma projeção dos sujeitos

ele produz sentidos não assumidos ou desejados.

 
 
 

Figure 4 – Fascínio (O cheiro do Ralo: filme)
 

 

Fonte: Twitter 

Fonte: Twitter 

Projeção (O cheiro do Ralo: filme) 

do que queria significar. Excedeu. O que nos mostra que a falha não é o a menos, é 

Quanto a seleção do fotograma no qual a personagem Lourenço (Selton

 da imundície de si mesmo) parece afirmar

personagem e marca a dissolução entre o que está à mostra e o que não. Desse 

modo, há uma identificação por parte deste sujeito-espectador, pois houve o 

reconhecimento da realidade tal como ela é, juntamente com as limitações que ela 

A figura 3 representa alguns comentários que se aproximam da identificação, 

mas que são contrários a assimilação dos dizeres articulados no filme, sendo assim, 

há uma projeção dos sujeitos-espectadores. O filme é ‘perturbante’, incômodo, logo 

ntidos não assumidos ou desejados. 

Fascínio (O cheiro do Ralo: filme) 
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do que queria significar. Excedeu. O que nos mostra que a falha não é o a menos, é 

Quanto a seleção do fotograma no qual a personagem Lourenço (Selton Melo) 

afirmar o incômodo desta 

personagem e marca a dissolução entre o que está à mostra e o que não. Desse 

espectador, pois houve o 

juntamente com as limitações que ela 

 

 

A figura 3 representa alguns comentários que se aproximam da identificação, 

mas que são contrários a assimilação dos dizeres articulados no filme, sendo assim, 

espectadores. O filme é ‘perturbante’, incômodo, logo 
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Diferentemente da figura 4, na qual uma memória discursiva demostra um raro 

conhecimento sobre a ‘natureza’ humana. Quando este sujeito-espectador expõe os 

gatilhos referenciais que o filme produziu, percebemos que ele adentrou as metáforas 

e as máscaras sociais existentes no filme, pois a leitura de Kafka exige o mesmo. 

Temos, portanto, um sujeito que utiliza a expressão “foder sua mente” para expressar 

à posição assumida por ele e, em sua opinião, para os próximos espectadores sobre 

a “insanidade” do filme. Se não fosse o uso do coração no final do enunciado e o uso 

do adjetivo “melhor” situaríamos a posição deste sujeito como negativa, entretanto a 

existência destes marcadores afirma um fascínio pelo tema e estilo fílmico. 

Enfim, os sentidos percebidos pelos sujeitos-leitores/espectadores estão em 

acordo com a forma-histórica deste sujeito e as suas práticas ideológicas. Logo, ainda 

que a função-autor antecipe um leitor/espectador virtual, ele não é capaz de 

imaginariamente construir uma textualidade que abarque todo o seu público (até 

porque as FDs, muitas vezes, estão em posições antagônicas), assim, ele pode 

apenas atingir a parcela que de alguma forma esteja alinhada com as FDs e FIs a que 

ele vincula seu discurso. É por isso, que uma mesma materialidade pode ora produzir 

uma identificação, ora uma projeção. 

 
 

4.5 Narração e narratividade 
 
 

Na perspectiva da AD, a narração não é uma questão tipológica, uma estrutura 

pela qual o sujeito conta ou narra algo, e sim um processo resultante da narratividade. 

Em outras palavras, não pensamos na narração como um gênero textual, mas em sua 

relação discursiva com a narratividade que conforme Orlandi (2017, p. 30) significa 

a maneira pela qual uma memória se diz em processos identitários, 
apoiados em modos de individualização dos sujeitos, 
afirmando/vinculando seu pertencimento a espaços de interpretação 
determinados, consoantes a específicas práticas discursivas. 

 
 

Portanto, não se trata de um lugar estabilizado da memória discursiva, mas de 

uma recuperação desta por meio de uma narratividade, isto é, o sujeito (clivado pelo 

inconsciente e os esquecimentos) busca re-contar o trajeto de memória, e esse 

processo produz deslocamentos e deslizes que para um analista de discurso significa 
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a presença de indícios das regularidades das FDs e FIs de onde fala o sujeito. Assim, 

um sujeito ao recuperar os dizeres presentes no interdiscurso, ele se inscreve numa 

dada posição de autoria ao manifestar o seu pertencimento a uma determinada 

ideologia. Logo, essa narrativa orientada pelo funcionamento da narratividade torna- 

se uma narração, tendo em vista a legitimidade e a relação de poder que ela afirma, 

isto é, o atravessamento de já-ditos. 

Portanto, a narratividade é um principio de composição da narrativa, sendo esta 

o resultado daquela. Conforme Orlandi (2017, p. 310), “a narratividade carrega as 

‘marcas’ do inconsciente e da ideologia na formulação produzida pelo sujeito”. Logo, 

a narratividade pode ser compreendida como o funcionamento ou o modo de 

organização da memória na constituição do sujeito. De maneira mais ilustrativa, o 

sujeito na articulação de dado discurso recupera na rede interdiscursiva dizeres que 

no seu ato narrativo (uma vez que até mesmo uma produção textual de ordem 

cientifica se estrutura por meio de uma narração) se transforma através da 

narratividade. 

Ora, se o sujeito ao re-contar insere em seu discurso novos sentidos diante do 

modo em que este sujeito é afetado pela memória, a sua individualização do 

dizer(formulações) pode ser compreendida como um acontecimento, ou seja, o 

discurso como uma atualização da memória discursiva. Logo, o processo de 

narratividade está relacionado ao modo em que o sujeito organiza a memória 

discursiva numa determinada condição de produção nas suas formulações, estas ora 

em consonância com os dizeres estabilizados, ora em discrepância ao produzirem 

novas formas/versões destes dizeres. Assim, é por meio da narratividade que os 

discursos são construídos. 
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5 GESTOS DE INTERPRETAÇÃO 
 
 

Para Orlandi (1996, p. 18), “o gesto de interpretação se dá porque o espaço 

simbólico é marcado pela incompletude, pela relação com o silêncio. A interpretação 

é o vestígio do possível. É o lugar próprio da ideologia e é ‘materializada’ pela história”. 

Logo, compreender a interpretação como um ‘gesto’ é necessário, pois os sentidos 

não estão estabilizados, nem são dados a priori, mas são produzidos pela relação que 

o sujeito tem com a história e a materialidade, inclusive o pesquisador realiza seus 

gestos interpretativos com base no seu dispositivo analítico. Sendo assim, não há uma 

interpretação fechada ou esgotada, mas uma ‘leitura possível’ de determinada 

materialidade. 

É sob esse prisma e direcionado pela questão de análise deste trabalho que as 

seguintes análises são realizadas. Logo, o trabalho se mostra em aberto para outros 

pesquisadores norteados por novas inquietações ou por outras concepções teóricas, 

uma vez que os gestos interpretativos são infindáveis. 

 

5.1 O passeio noturno 
 
 

Os contos presentes no livro Feliz Ano Novo, de José Rubem Fonseca 

apresentam uma temática violenta, que os críticos da época, e ainda hoje, consideram 

brutalista de gênero policial. No caso dos contos “Passeio Noturno I” (PN1) e “Passeio 

Noturno II” (PN2) também não são diferentes, existe sim uma linguagem forte e 

desestabilizante, mas, na nossa leitura, é o apelo visual em junção com algumas 

coordenadas verbais que produzem certos efeitos-leitores. 

Ambos os contos apresentam na voz de um narrador-personagem as 

impressões deste sobre o seu ambiente familiar e a sua rotina noturna, logo o tempo 

e a duração dos contos não são marcados de forma explícita, mas são passíveis de 
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entendimento pelo leitor. Já o curta-metragem não está configurado na voz de um 

narrador, havendo, portanto uma transposição desse recurso narrativo para o “sujeito- 

espectador”, isto é, o direcionamento efetuado pelo curta traduz a voz narrativa em 

elementos visuais que ‘devem’ ser percebidos e ‘lidos’ pelo espectador. 

Vejamos, por meio dos recortes desta obra, como a função-autor produz efeitos de 

sentido que situam a posição-leitora (identificada/projetada/fascinada) 

 
 

 
 

O RD 1a apresenta alguns marcadores que mostram a impessoalidade da 

relação familiar da personagem protagonista, nas quais até mesmo as perguntas ou 

os comentários que supostamente carregam uma afetividade, perdem seu efeito 

diante da não continuidade gestual. A função-autor ao descrever esta relação focaliza 

a importância financeira deste sujeito (chefe de família) com os demais membros, 

inclusive com a sua esposa quando utiliza o argumento “nós tínhamos conta bancária 

conjunta”. Outra questão a ser discutida é a expressividade da fala “Deu a sua 

voltinha, agora está mais calmo?” que no filme foi traduzido com um toque de irritação 

da esposa, mas na escrita isso não é apresentado, mas sim o de um total 

desinteresse. 

 
RD 2a – (Fotogramas 13, 14 e 15) – Jantar em família. 

 

RD 1a - Conto Passeio Noturno I: relação familiar cíclica 

[...]Minha mulher, jogando paciência na cama, um copo de uísque na mesa de cabeceira, disse, sem 
tirar os olhos das cartas, você está com um ar cansado.[...] Você não vai largar essa mala?, 
perguntou minha mulher, tira essa roupa, bebe um uisquinho, você precisa aprender a relaxar. 
[...] Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho, minha filha me pediu dinheiro na 
hora do licor. Minha mulher nada pediu, nós tínhamos conta bancária conjunta. 
[...] A família estava vendo televisão. Deu a sua voltinha, agora está mais calmo?, perguntou 
minha mulher, deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. Vou dormir, boa noite para todos, 
respondi, amanhã vou ter um dia terrível na companhia. 
(FONSECA, 2012, p.35-36, grifos nossos) 
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Fonte: Curta-metragem Passeio Noturno (2015) 
 
 

No curta-metragem, o RD 2a sinaliza esse descaso familiar e essa estrutura 

familiar pautada pelo dinheiro através de um ritmo lento da câmera, um silêncio à 

mesa que explora o desconforto e uma distância entre as posições das personagens 

durante o jantar em família, além da ausência de cores vivas entre os mesmos em 

comparação com as peças artísticas expostas no plano de fundo. Não há uma 

interlocução, apenas uma atuação familiar para um efeito social de estabilidade que 

ao atingir seu objetivo se desfaz. 

 
 

 

O RD 1b marca bem essa relação encenada, uma vez que a contradição se faz 

presente na enunciação da esposa. ‘Não temos uma relação materialista’, argumento 

inválido diante da reclamação anterior, o valor utilizado na compra do carro. Outro 

ponto curioso na formulação da esposa é o uso do termo ‘apegar’ em contraposição 

ao advérbio de intensidade ‘menos’. Primeiro, fica implícito um apego uma afeição 

existente [estranhamente não percebida no vinculo conjugal] a aspectos financeiros; 

segundo, ‘apegar menos’ não é equivalente a ‘desapegar’, logo o modo de ligação 

entre as partes envolvidas não apresenta uma mudança substancial. Principalmente 

RD 1b - Conto Passeio Noturno I: contradição 

[...] Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites, também aquele carro custou 
uma fortuna, tem que ser usado, eu é que cada vez me apego menos aos bens materiais, minha 
mulher respondeu. 
(FONSECA, 2012, p.35) 
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se observamos como a esposa é retratada, tanto no conto quanto no curta-metragem, 

como alguém sem perspectivas, tendo em vista a ausência de uma ocupação seja de 

qualquer ordem. 

 

 
O RD 1c nos apresenta uma ligação fetichista entre a personagem principal e 

o objeto visto com sua extensão, o carro. O mais interessante é a leitura desta 

personagem sobre o carro e o trato afetivo que lhe é oferecido. Se o carro representa 

uma força poderosa “escondida” e consideramos que o carro é utilizado pela 

personagem em suas andanças noturnas para a prática de uma violência “libertadora” 

contra os desavisados; podemos situar o carro como o duplo deste sujeito. Se para o 

mundo, ele é um sujeito de classe média alta, educado, metódico trabalhador, digno 

e compreensivo; o carro é a força, a explosão, o poder e a raiva não manifestada. 

Veremos isso mais pontualmente no RD 1e, adiante. 

 

RD 2b – (Fotograma 6) – O Carro-fetiche 
 

Fonte: Curta-metragem Passeio Noturno (2015) 
O recorte RD 2b também focaliza o tratamento sentimental existente entre o 

objeto e o dono, pois a cena não apresenta uma atitude de posse ou materialista e 

sim, através do uso de um close operado pela câmera, a de idealização. 

RD 1c - Contos Passeio Noturno I e II: fetiche 

[...] Enfiei a chave na ignição, era um motor poderoso que gerava a sua força em silêncio, escondido 
no capô aerodinâmico. (PN1) 
[...] Poucas pessoas, no mundo inteiro, igualavam a minha habilidade no uso daquelas máquinas. 
(PN1) 
[...] O porteiro guarda o carro, você não sabia?, ela disse. Sei até demais. Uma vez ele amassou o 
meu. (PN2) 
[...] O teu carro é melhor do que você, disse Ângela. Um completa o outro, eu disse. (PN2) 
(FONSECA, 2012, p.35-39, grifos nossos) 
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O RD 1d utiliza um mecanismo que para a Narratologia estaria para 

construções enunciativas que produzem um efeito de clímax, aqui, nesta pesquisa, 

chamaremos de antecipação de acontecimentos (com base na formação imaginária, 

isto é, a imagem que o leitor faz da personagem). O conto Passeio Noturno II ao ser 

escrito logo após a leitura do primeiro conto produz um determinado encadeamento, 

pois o sujeito-leitor já consegue antecipar as atitudes da personagem principal, 

tomando aquele texto anterior como um padrão. Logo, quando o narrador- 

personagem utiliza o adjetivo bom em relação ao local de moradia da vítima, sabemos 

que não representa uma apreciação do paisagismo ou da centralidade em relação aos 

estabelecimentos, mas sim como um lugar deserto e propício para a minha ação. Esse 

tipo de mecanismo foi bastante explorado no segundo conto, assim as expressões 

utilizadas pela personagem produziam um efeito de amarração do texto e um fascínio 

pela organização dos fatos e dos jogos comunicativos. 

 

RD 1e - Conto Passeio Noturno II- revelações 

Tenho uma filha que também estuda impostação de voz. 
[...] Que você é uma puta, eu disse. Ângela ficou bebendo o martíni como se não tivesse ouvido o 
que eu havia dito. Bebi minha água mineral. Ela olhou para mim, querendo demonstrar sua 
superioridade, levantando a sobrancelha — era má atriz, via-se que estava perturbada [...]. 
[...] O que é que você faz? 
Controlo a distribuição de tóxicos na zona sul, eu disse. 
Isso é verdade? 
Você não viu o meu carro? 
Você pode ser um industrial. 
Escolhe a sua hipótese. Eu escolhi a minha, eu disse. 
Industrial. 
Errou. Traficante. E não estou gostando desse facho de luz sobre a minha cabeça. Me 
lembra as vezes em que fui preso. 
Não acredito numa só palavra do que você diz. 
Foi a minha vez de fazer uma pausa. 
Você tem razão. É tudo mentira. Olha bem para o meu rosto. Vê se você consegue 
descobrir alguma coisa, eu disse. 
[...] Tinha que bater e passar por cima. Não podia correr o risco de deixá-la viva. Ela sabia muita 
coisa a meu respeito, era a única pessoa que havia visto o meu rosto, entre todas as outras. E 
conhecia também o meu carro. Mas qual era o problema? Ninguém havia escapado. 
[...] Hoje você demorou mais. Estava muito nervoso?, ela disse. Estava. Mas já passou. Agora vou 
dormir. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia. (FONSECA, 2012, p.37-39, grifos nossos) 

RD 1d – Conto Passeio Noturno II: antecipação 

Ela morava na Lagoa, na curva do Cantagalo. Um bom lugar. 
[...] Eu se fosse você não bebia mais, para poder ficar em condições de fugir de mim, na hora em 
que for preciso, eu disse. 
[...] Aquela situação, eu e ela dentro do restaurante, me aborrecia. Depois ia ser bom. 
[...] Às vezes a gente pensa que uma coisa vai dar certo e dá errado, disse Ângela. O azar de um 
é a sorte do outro, eu disse. 
(FONSECA, 2012, p.37-39, grifos nossos) 
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Por fim, no RD 1e temos uma personagem que no encontro com a vítima 

desconhecida sente-se à vontade para revelar verdades que sua própria família 

desconhece. Antes de esclarecer essa afirmação, é importante falarmos sobre a 

materialidade deste texto. Estamos diante de um conto que por si só produz um efeito 

interpretativo complexo, tendo em vista a estrutura deste texto (curto e denso). Neste 

caso especifico, estamos diante de um diálogo sem marcações textuais de um 

discurso direto (aspas, travessões, etc), e intercalado com um pensamento-narração. 

O tipo de efeito traduzido é o de uma verossimilhança psicológica, ou seja, uma 

encenação do fluxo mental do protagonista é realizada pela função-autor e lida pelo 

sujeito-leitor. Elucidado esse ponto, retomemos a afirmação sobre as ‘verdades’ 

encenadas pela personagem-protagonista. 

Primeiramente, o protagonista faz uma revelação sobre a filha à vitima (aulas 

de impostação). Posteriormente, o diálogo é interrompido por uma pausa da vítima , 

quando o seu interlocutor afirma que ela não é uma atriz como deseja afirmar, mas 

sim uma puta. Essa pausa representa o momento de furo da vítima, quando o seu 

disfarce é reconhecido. Logo, o diálogo volta-se para o protagonista e ele expõe dados 

sobre a sua vida que não é crível para a vítima tampouco para o sujeito-leitor. 

Entretanto, o narrador-personagem também realiza uma pausa reflexiva após 

ser questionado sobre a veracidade das suas informações e em seguida ele mostra 

um nervosismo, juntamente com uma reflexão comprometedora: “Ela sabia muita 

coisa a meu respeito”. Neste momento, lembramos que ele falou da filha e isso 

possibilita uma leitura de que as outras informações oferecidas por ele também 

possam ser verdadeiras. Essa dúvida colocada pela função-autor de Rubem Fonseca 

não foi traduzida no curta-metragem, provavelmente pela escolha do diretor de 

silenciar a voz narradora. 
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RD 2c – (Fotogramas 17 e 18) – O Carro e a Av. Paulista (efeito de abertura discursiva) 
 
 

Fonte: Curta-metragem Passeio Noturno (2015) 

Também destacamos a singularidade criativa efetuada pela tradução fílmica. 

Diferente do conto que inicia já no ambiente familiar e termina no mesmo local, 

produzido um ciclismo de eventos. O diretor, conforme o RD 2b, opta por uma abertura 

na qual o carro e a Avenida Paulista são protagonizadas (uma vez que curta foi 

ambientada em São Paulo e não no Rio de Janeiro como no conto), desta maneira o 

diretor narrativiza o conto e a cidade. 

Em suma, o conto fonsequiano através de gatilhos no âmbito da formulação 

(intradiscurso) consegue, no segundo conto, sugerir um efeito de fascínio por parte do 

leitor e o de projeção no primeiro conto. Esta última forma de subjetivação, 

possivelmente ocorra pela negação do sujeito em perceber que algo falta e que ele 

num processo de idealização deste substituto “preenche” essa ausência. Na 

sociedade contemporânea, podemos considerar a busca incessante por bens ou 

materiais acima do cultivo das relações interpessoais. Já na sua esfera fílmica, apenas 

a projeção se faz presente, talvez pela curiosa apropriação do conto como apenas um 

discurso ficcional de ordem criminal/policial. 

Outra questão que não é possível ignorar é que este discurso fala sobre um 

perverso, o sádico-fetichista, Logo, a sua característica ficcional, a de narrativizar a 

‘realidade’, é mais palpável que a de um discurso de um perverso. Isso ocorre porque 

há uma representação da posição sujeito-perversa, ou seja, a ideia que se faz de uma 

estrutura perversa num dado momento histórico. A personagem principal deste conto 

apresenta características que o enquadram numa instancia perversa, mas o seu 

discurso não possibilita um trajeto das memórias que articulam esses dizeres. Assim, 

trata-se de uma mobilização das formações imaginárias que a função-autor utiliza no 

processo de sua escrita. 
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5.2 O cheiro do ralo 
 
 
 

O primeiro romance, O cheiro do Ralo (2002), do quadrinista Lourenço Mutarelli 

apresenta uma temática vinculada ao discurso capitalista, uma vez que a negociação 

é à base das relações sociais da personagem principal. Tendo uma temática tão 

contemporânea, além de um estilo e fluxo de escrita marcado pela função-autor [muito 

próximo da escrita direta e rápida dos quadrinhos], não é surpreendente que a obra 

teve seus direitos autorais comprados pouco tempo após o seu lançamento. 

Ambas as modalidades deste discurso, literária e fílmica, introduzem uma 

personagem colecionador que se relaciona com o social através de negociações. 

Tanto no discurso literário quanto no discurso fílmico, a personagem é traduzida como 

um sujeito que “joga/brinca” com o cliente. Contudo, essa sua ligação com as partes 

envolvidas na negociação não está relacionada a uma questão monetária ainda que 

ele entenda que o dinheiro seja determinante para a outra parte, mas sim a um 

controle que o colecionador exerce sobre eles, ou seja, não é o valor ou o lucro 

possível do objeto que importa e sim se ele o deseja e o que estes sujeitos estão 

dispostos a renunciar para adquirir o dinheiro. Outro aspecto presente no discurso é 

a fixação por uma parte do corpo de uma garçonete e o deslocamento de sentimentos 

ou responsabilidades para objetos expressando, dessa forma, um personagem 

protagonista com um quadro fetichista. 

O discurso escrito apresenta uma estruturação fragmentada, curta e rápida 

própria do formato social urbano, no qual os sentidos estão à deriva e os sujeitos que 

transitam neste espaço significativo são chamados a constituírem-se nesta relação. 

Os diálogos curtos e objetivos refletem uma atualização do modo de leitura, ou seja, 

ao invés de textos escritos em discursos indiretos e estruturados de uma forma 

encadeada e complexa, como nos romances reconhecidos e legitimados; temos uma 

atualização da leitura, muito condizente com os novos modos de estruturações das 

sociedades contemporâneas. Em outras palavras, os leitores recebem um fluxo 

contínuo de informações, seja no ambiente público (outdoors, publicidade 

audiovisual), ou no privado ( postagens em redes sociais, mensagens coletivas em 
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Whatsapp, publicidade televisiva) enfim, os leitores de hoje são marcados pela 

brevidade, pela economia e isso foi traduzido pela função-autor. 

As marcações temporais ocorrem através de enunciados introdutórios e de 

desfechos, como por exemplo, “Ele/Ela entra” e “Ele/Ela sai”. Não há nomes. Neste 

aspecto o movimento atemporal, a rotina e a ausência de uma ‘individualização do 

sujeito’ no discurso permite a entrada do leitor e a identificação do mesmo com as 

situações e os sentimentos imaginariamente vivenciados pelo protagonista, como é 

possível verificar nos seguintes enunciados: 

 
 

Há sentidos em funcionamento nesses enunciados, a de uma busca incessante 

de um suposto preenchimento de um vazio e a noção de posse ou propriedade. 

Ambos os sentidos são característicos da sociedade de consumo, na qual o sujeito é 

significado pelo Outro através de suas posses que consequentemente está 

relacionado a uma tentativa de materializar a ausência (ou coisificar a angústia). 

Também aparece no eixo da formulação no RD 3a, dizeres que remontam a 

uma determinada FI, a racional e científica. A necessidade de razões/critérios/motivos 

para acreditar em (X). Essa aproximação também recupera uma FI religiosa por 

oposição, manifestado na seguinte passagem cristã: “Felizes são os que não viram, 

mas assim mesmo creram!” (JOÃO 20 v. 24-29). Logo, uma prática racional estaria 

em desacordo com uma FI cristã. Quanto a esse acreditar, seguido de um ponto final, 

contextualmente sinaliza uma suposta busca por uma dita ‘felicidade’ que, 

estranhamente, o protagonista caracteriza como ingenuidade no início do discurso. 

Além disso, no recorte, os fragmentos ora retomam o ralo e a bunda como 

oposições (profano e sagrado/ perdição e salvação) e, ao mesmo tempo, ambos 

RD 3a – Romance O cheiro do Ralo: Gatilhos 

 
O ralo e a bunda, dois extremos. [...] Um leva ao interno do ser, outro ao interno do mundo. 

(MUTARELLI, 2011, p.170, grifos nossos) 

Essa bunda que agora abraço era a minha salvação. [...] Essa bunda era, enquanto impossível, 

enquanto alheia o contraponto do ralo. (MUTARELLI, 2011, p.170-171, grifos nossos) 

Agora é preciso encontrar algo novo, de preferência uma bunda nova pra acreditar. (MUTARELLI, 

2011, p.171, grifos nossos) 

Beijaria cada uma das coisas que eu julguei ter tido. Sinto que perco tudo. Tudo o que nunca foi 

meu. E então eu me perco em mim. Nesse mim que nunca foi eu. Beijaria a bunda como se fosse 

a única. Pai. Dessa vez, não perdoe! (MUTARELLI. 2011, p.179, grifos nossos). 



 

 
 
 

remetem ao escatológico, à merda

perda. Nesta direção, as passagens que metafor

do protagonista são contraditórias a certos dizeres religiosos. Pois, a bunda e o ânus 

(por associação) na religião sempre estiveram vinculados ao profano 

reconhecido pelo protagonista

o inferno” (p.12). Portanto, quando o protagonista opõe o ralo (portal do inferno, 

segundo ele) à bunda (salvação) há um contrassenso, exceto se situarmos esta 

personagem principal numa

Outro aspecto é o 

suas caracterizações, olho que já viu de tudo/Pai? Diabo. É interessante, como no 

decorrer do discurso esse olho é escondido quando ele começa a nutrir sentimentos 

elevados, ou seja, a amar alguém [nunca feito antes, segundo ele] o que viabiliza um 

reconhecimento desta personagem sobre suas ações sádicas, fundamente 

antagônicas a uma FI religiosa.

Já o discurso fílmico apresenta um formato em que essa fragmentação é 

realizada pela repetição 

esteja ausente no discurso escrito, contudo a forma que é apresentada aparece mais 

curta, enquanto que no filme o impacto de enquadramento, de cores apagadas e de 

uma estabilização da câmera traduz o cotidiano em sua monotonia. Existe também o 

uso de planos na montagem

filme há um direcionamento interpretativo, conforme 

 

Fonte: Longa

 
Esta imagem em movimento

o primeiro plano da cena com o objeto de fixação do mesmo. Desta forma, a 

grandiosidade da coisificação

remetem ao escatológico, à merda-dinheiro; ora uma ideia materialista de posse e 

perda. Nesta direção, as passagens que metaforicamente expõem o inferno e o céu 

do protagonista são contraditórias a certos dizeres religiosos. Pois, a bunda e o ânus 

(por associação) na religião sempre estiveram vinculados ao profano 

protagonista no início do discurso “na Idade Média

o inferno” (p.12). Portanto, quando o protagonista opõe o ralo (portal do inferno, 

segundo ele) à bunda (salvação) há um contrassenso, exceto se situarmos esta 

personagem principal numa contra-identificação. 

 elemento do olho de vidro/olho do pai em

suas caracterizações, olho que já viu de tudo/Pai? Diabo. É interessante, como no 

decorrer do discurso esse olho é escondido quando ele começa a nutrir sentimentos 

elevados, ou seja, a amar alguém [nunca feito antes, segundo ele] o que viabiliza um 

onhecimento desta personagem sobre suas ações sádicas, fundamente 

religiosa. 

Já o discurso fílmico apresenta um formato em que essa fragmentação é 

 da cena de entrada dos clientes na loja -

steja ausente no discurso escrito, contudo a forma que é apresentada aparece mais 

curta, enquanto que no filme o impacto de enquadramento, de cores apagadas e de 

uma estabilização da câmera traduz o cotidiano em sua monotonia. Existe também o 

montagem fílmica que enquanto na escrita está

filme há um direcionamento interpretativo, conforme RD 4a. 

RD 4a – (Fotograma 19) – Coisificação 

Fonte: Longa-metragem O Cheiro do Ralo (2007) 

movimento no filme situa a personagem protagonista

o primeiro plano da cena com o objeto de fixação do mesmo. Desta forma, a 

coisificação é retratada pelo cinema em termo
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dinheiro; ora uma ideia materialista de posse e 

icamente expõem o inferno e o céu 

do protagonista são contraditórias a certos dizeres religiosos. Pois, a bunda e o ânus 

(por associação) na religião sempre estiveram vinculados ao profano – inclusive, 

Média o cu representava 

o inferno” (p.12). Portanto, quando o protagonista opõe o ralo (portal do inferno, 

segundo ele) à bunda (salvação) há um contrassenso, exceto se situarmos esta 

em contraposição com 

suas caracterizações, olho que já viu de tudo/Pai? Diabo. É interessante, como no 

decorrer do discurso esse olho é escondido quando ele começa a nutrir sentimentos 

elevados, ou seja, a amar alguém [nunca feito antes, segundo ele] o que viabiliza um 

onhecimento desta personagem sobre suas ações sádicas, fundamente 

Já o discurso fílmico apresenta um formato em que essa fragmentação é 

- não que a repetição 

steja ausente no discurso escrito, contudo a forma que é apresentada aparece mais 

curta, enquanto que no filme o impacto de enquadramento, de cores apagadas e de 

uma estabilização da câmera traduz o cotidiano em sua monotonia. Existe também o 

está a cargo do leitor, no 

 

protagonista dividindo 

o primeiro plano da cena com o objeto de fixação do mesmo. Desta forma, a 

termo igualitário, sendo, 
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portanto desprezado este sujeito “portador” do objeto desejado, como também ele é 

desconsiderado pelo protagonista que nem conhece o seu nome, o caracterizando 

como impronunciável. No discurso escrito, isso é verificado através do seguinte 

enunciado, “E, assim, mais uma coisa a bunda se torna. Como tudo, como as coisas 

que eu tranco na sala ao lado” (MUTARELLI, 2011, p. 173). 

 
 

O RD 3b aponta o deslocamento de uma responsabilidade ou de uma 

consequência para objetos. Isso porque não há culpa, ainda que a personagem 

protagonista apresente certa preocupação com os julgamentos externos. 

Manifestados, por exemplo, no enunciado “Só não quero que eles pensem que o 

cheiro do ralo é meu” ou mesmo na constante justificativa da existência do mau-cheiro 

quando os clientes entram em seu escritório. Curioso que no primeiro capítulo do livro, 

a personagem protagonista diz que antes sentia ‘pena’ das pessoas com as quais 

negociava, porém, já que o lucro era de extrema importância, ele precisou 

insensibilizar-se. Posteriormente, a personagem expõe que do distanciamento veio o 

prazer sobre o “controle” exercido sobre estas pessoas. 

Esse controle das pessoas via dinheiro reintegra a fase anal, conceituada por 

Freud. Na fase anal, a criança por meio de um controle corporal regula sua relação 

com o externo e o interno. No caso desta personagem, ela não sublimou esta fase da 

infância e sim, a reorganizou numa transmutação. Se antes, a criança controlava seu 

mundo por meio da evacuação, o adulto o controla através do dinheiro. Essa 

articulação entre dinheiro e as fezes ocorre por causa da relação de ambas com a 

posse (interno- parte de mim) e propriedade (externo – pertencente a mim). Logo a 

perda também está estruturada nesta ligação, pois se algo pertence e é uma extensão 

de mesmo, a perda é uma das consequências desta realidade. Essa noção está 

RD 3b – Romance O cheiro do Ralo: Deslocamentos 

Vendedor de um violino: Aqui cheira a merda. 
Lourenço: É o Ralo. 
Vendedor de um violino: Não. Não é não. 
Lourenço: Claro que é. O cheiro vem do ralo. 
Vendedor de um violino: O cheiro vem de você. 
Lourenço: Olha lá, o cheiro vem do ralinho. 
Vendedor de um violino: Quem usa esse banheiro? 
Lourenço: Eu. 
Vendedor de um violino: Quem mais? 
Lourenço: Só eu. 
Vendedor de um violino: E então, de onde vem o cheiro? 
(MUTARELLI, 2011, p.18) 
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vinculada a ideologia capitalista, uma vez que este sistema social tem como princípios: 

que tudo tem um preço e, sendo assim, tudo pode ser possuído como também que a 

perda de um é o ganho de outro. 

Unida à estrutura capitalista a dimensão do gozo, temos a formação de um 

sujeito com um quadro sádico. Já que a sua relação é mediada por uma negociação 

dos anseios dos clientes com o prazer proporcionado ora pela negação ou humilhação 

destes. A personagem principal pressupõe o que estes sujeitos desejam e, dessa 

maneira, exerce seu controle por meio de sua moeda de troca, ou seja, o dinheiro e 

os limites destes para alcança-lo. 

 
 

 
No RD 3c há uma contradição do Eu, a personagem assume sua parcela de 

responsabilidade na constituição da sociedade como um todo. Assim como também o 

seu direcionamento frente a esse jogo, ou seja, para ele o controle das pessoas é uma 

forma de vida fundamental, tal como atesta no recorte acima. 

 
 

RD 3c – Romance O cheiro do Ralo: Assunção de responsabilidade e controle 

O jornal repete o atentado de um mundo que eu mesmo fiz. (MUTARELLI, 2011, p.15, grifos nossos) 
As pessoas morriam de gripe. No mundo que eu mesmo quis. (MUTARELLI, 2011, p.24, grifos 
nossos) 
Temos um mundo à parte. Criamos um mundo à parte. Um mundo para nos servir. Nós temos tudo 
o que mundo pode nos oferecer. (MUTARELLI, 2011, p.93, grifos nossos) 
Vence o mais forte. (MUTARELLI, 2011, p.96) 
No fim de semana é sempre assim, não sou eu quem dá os preços. (MUTARELLI, 2011, p.52) 
Todos gostam do meu dinheiro. Hoje eu gosto de todos. (MUTARELLI, 2011, p.57) 
O poder é afrodisíaco. [...] O cheiro me dá poder. (MUTARELLI, 2011, p.82) 
Nãnãnã! Você nunca me deu nada. [...] Então diga eu vendi porque quis. Eu fiz porque eu quis.[...] 
Obrigar o senhor não obrigou, mas eu fiz contra a vontade. Mas é assim que é mais gostoso. 
(MUTARELLI, 2011, p.96-97) 

RD 3d - Romance O cheiro do Ralo: conteúdos dramáticos 
 

Ninguém sonha comigo. Ninguém nunca sonhou comigo. (MUTARELLI, 2011, p.53) 
O consultório está cheio de livros. Esses livros não têm historias. Esses livros nos tiram as histórias. 
[...] Tem uma droga nova que é um espanto. Minha mãe não quer que eu tome drogas. Essa aqui, 
ela quer. (MUTARELLI, 2011, p.89) 
Eu nunca gostei de ninguém. [...] Dela eu gostei. (MUTARELLI, 2011, p.132) 
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RD 4b– (Fotogramas 20 e 21) – Supressões e adições de conteúdos dramáticos 
 

Fonte: Longa-metragem O Cheiro do Ralo (2007) 
 
 

Alguns pensamentos da personagem protagonista no livro nos ajuda a entender 

o funcionamento social do mesmo. Estamos diante de um sujeito que desconhece seu 

pai, que não tem afeição a qualquer pessoa do seu entorno ou fora dele e 

aparentemente apresenta um quadro clínico com prescrição médica contínua. 

Considerando que em vários momentos do livro, a personagem principal não percebe 

o limite entre a dita verdade e a ilusão, existe a sugestão de um quadro psicótico ou 

neurótico25. 

Também verificamos na elaboração fílmica algumas traduções cênicas (RD 

4b), como por exemplo, a venda de um ancinho [objeto desconhecido pelo 

protagonista] que no livro é descrito como um instrumento de sopro. E uma 

substituição, pois ainda que consideremos a possibilidade dela ter ocorrido por uma 

questão de ordem financeira, por um instrumento de trabalho rural/braçal nos remonta 

uma reentrada nas formações discursivas em funcionamento. Isso porque enquanto 

a personagem Lourenço utiliza seu intelecto (como material de trabalho) para 

obtenção de lucro [característica marcante da sociedade contemporânea], o rapaz 

utiliza sua força física, este sendo um contraponto interessante sobre a matriz 

capitalista. 

Na direção deste estudo estrutural da tradução fílmica também foi identificado 

o silenciamento do envolvimento afetivo de Lourenço com a dita mulher casada 

presente no livro. Construção importante para a atualização do perfil do protagonista, 

uma vez que ele descobre o amor e o desejo de ser amado, conforme RD 3d. 

 
 

25 Além da perversão existem mais duas estruturas psicopatológicas conforme Freud, a 
neurose e a psicose. Elas estão associadas a efeitos traumáticos ou paranoias ou 
alucinações. 
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O recorte RD 3e aponta a possibilidade de leitura de que o sujeito se reconhece 

fora do controle das relações morais e conservadoras pautadas pela FD e FI 

dominante, ele não se sente parte como tampouco excluído. Pois, ele reconhece os 

furos discursivos das outras pessoas e vê isso com interesse. Principalmente se isso 

significa uma degradação do sujeito a seu serviço. 
 

 
Outro aspecto curioso no discurso escrito é a presença do pai via um processo 

de narratividade, ou seja, a personagem se apropria de fatos conhecidos e reconstrói 

uma memória para os outros e para si mesmo (RD 3f). Tal funcionamento se 

comprova pela necessidade e desejo desta personagem na aquisição de bens que 

legitimem essa versão. Logo, se relacionarmos os dois enunciados manifestados pela 

personagem, tanto na compra de um olho de vidro e de uma perna mecânica (pai 

deficiente- Frankenstein, segundo ele), com as obras lidas e citadas ao longo do 

discurso escrito (Valêncio Xavier, Paul Auster, Ferréz, Freud, Rubem Fonseca, etc.), 

notamos a imagem de um sujeito de classe médio-alta, estudado e dotado de 

conhecimento de mundo [ao menos teoricamente, pois ele assume durante o discurso 

ficcional que os livros não são capazes de descrever com precisão os instrumentos 

musicais para o seu gosto] que reedita sua vida com base nas suas leituras. 

RD 3e – Romance O cheiro do Ralo: Perversão 

Depois ele tira o ralinho, e mete a mão. Sinto um prazer incontido. (MUTARELLI, 2011, p.30) 
Eu adoro fazê-los voltar quando trazem coisas pesadas. (MUTARELLI, 2011, p.58) 
Eu não gosto de perceber que alguém tem medo de mim. Não se deve alimentar o monstro. 
(MUTARELLI, 2011, p.87) 

RD 3f – Romance O cheiro do Ralo: A presença na ausência 

Ninguém bate na cara de um homem. Meu pai costumava dizer. (MUTARELLI, 2011, p.13) 
Nunca confie nos seus pensamentos depois das três da manhã. Meu pai costumava dizer. 
(MUTARELLI, 2011, p.34) 
Quero te mostrar uma coisa. Mostro. [...] Era do meu pai. (MUTARELLI, 2011, p.37) 
Ele lutou com meu pai. [Na Segunda Guerra Mundial] (MUTARELLI, 2011, p.55) 
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RD 3g – Romance O cheiro do Ralo: Contra-identificação 
 

Ele entra. Nada tenho que explicar. Traz consigo uma caneta. É de ouro. 
Chuto. 
Ele repete. É uma caneta maciça de ouro. 
Então ela não escreve. Ironizo. 
Claro que escreve, é só pôr a carga. 
Mas se é maciça, não há espaço para carga. Ele não entende. 
Ele desatarraxa e mostra a carga. 
Eu não quero. 
Por quê? 
Porque não gostei da sua cara. 
Meu senhor, me desculpe minha cara. Não é ela que estou oferecendo. É a caneta. E olha que essa 
caneta, além de ser de ouro maciço, tem história. 
Não quero nem de graça. 
Meu senhor, assim o senhor me ofende. Me desculpe, se minha feição não lhe agrada, mas estou 
aqui pela caneta. É a caneta o que deve julgar. 
Não quero. 
Senhor, te suplico. Eu preciso muito do dinheiro por favor, se o sr. preferir me viro de costas. Assim 
o senhor nem precisa me olhar. 
Você precisa mesmo do dinheiro? 
O senhor nem imagina o quanto. 
Então você faria qualquer coisa para conseguir? 
Qualquer coisa também não, afinal sou um homem de princípios. 
E até onde vão seus princípios? 
Vão até seus limites. 
E que limites são esses? 
Ah, não sei precisar. Mas o que o senhor sugere que eu faça? 
Nada. Nada não. Pode se retirar. 
O senhor nem vai fazer uma oferta pela caneta? 
Já fiz, mas retiro. Eu não vou te ajudar. 
Olha, filho, a vida dá voltas. Um dia pode ser o senhor a precisar. 
Você está me ameaçando? 
Não, claro que não. Só estou... 
Está nada. Você disse que é um homem de bem. 
E sou. Sou, sim senhor... 
Então se um dia eu precisar de você, sei que vai me ajudar. Vai me ajudar mesmo que eu não 
compre essa merda. Mesmo que eu não goste dessa tua cara. Não é assim que agem os homens 
de princípio? (MUTARELLI, 2011, p.40-42, grifos nossos) 

 
 
 

Por fim, tal como já discutido no início desta análise sobre a fragmentação e a 

brevidade, este RD 3g materializa linguisticamente a forma de estruturação das 

cidades (fluxo urbano, em específico) com seus diálogos enxutos e ‘objetivos’. 

Também é apresentada no discurso, a aversão do protagonista por ‘homens de 

princípios’, ou seja, aqueles sujeitos que ignoram suas necessidades por um suposto 

ideal moralizante. Assim, há uma contra identificação com a representação desta 

posição-sujeito. Esse ponto também é verificado na exposição da inutilidade de um 
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compasso nos dias de hoje, já que tudo é feito pelo computador. Logo, o desenho 

técnico ainda é um trabalho manual, mas não é mais realizado com instrumentos ou 

métodos ultrapassados. Essa perspectiva fortalece a noção de um sujeito organizado 

por uma estrutura capitalista no qual o novo sempre o interpela. 

Considerando os efeitos e posicionamentos presentes nas duas 

materialidades, acreditamos que enquanto o livro nos situa tanto numa posição-leitora 

solidária quanto numa identificada e numa projetada. Isso porque a fragmentação do 

texto, diferente da continuidade fílmica, nos remete primeiramente a uma projeção 

tendo em vista a depreciação e insensibilidade do protagonista em relação aos 

clientes. Contudo, a justificativa dada pelo mesmo de que no início ele se sentia 

culpado, mas que precisou aprender rápido a ser frio e a menosprezar os itens e as 

suas “histórias” para regatear o preço e obter lucro com a revenda nos tornou mais 

suscetível a sua lógica. Isso ocorre porque nossa filiação a uma estrutura capitalista 

promove uma compreensão das técnicas gerenciais e financeiras envolvidas. 

Verificamos, portanto, uma posição identificada, uma vez que as coordenadas 

simbólicas e imaginárias lidas pelo sujeito-leitor/espectador são as mesmas do 

protagonista. Esta afirmação está materializada nos comentários dos 

leitores/espectadores sobre a citada obra (ver figura 1) 26. 

Posteriormente nossa posição, no livro, se torna solidária considerando os 

indícios de sua vida interpessoal, isto é, a sua inexistência. Tudo era comprado. 

Amigos, sorrisos, paixão, família (pai). Isso, somada a possibilidade de um transtorno 

psíquico. 

Já o filme, ele não expõe esse conteúdo. Logo, a direção do filme opta por uma 

projeção e identificação em ritmo ondulante. Isso porque ora há um efeito de 

identificação por conta do humor e das falas inteligentes do protagonista, ora uma 

projeção pelo comportamento e, principalmente, pela sua voz-off. Seus pensamentos 

repetem o inaceitável (numa dada formação discursiva moral e conservadora), mais 

desejado (numa formação discursiva capitalista), como por exemplo, “o poder é 

afrodisíaco”. 

Desse modo, a obra O cheiro do Ralo apresenta um discurso de um perverso. 

Pois, esta estrutura sádica, no caso, é remontada na atualidade com seus trajetos e 

 

26 Comentários de usuários de uma rede social (Twitter), presente na página 70 e intitulado 
como “Identificação”. 
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suas ressignificações articuladas com os efeitos de identificação-contraidentificação 

próprios de um sujeito clivado pelo inconsciente, mas, ainda assim, num 

funcionamento de denegação e, portanto, de desafio à lei. Assim, mesmo este 

discurso sendo ficcional, os efeitos de sentidos proporcionados por esta obra são 

divergentes daqueles viabilizados pela obra analisada anteriormente em termos de 

posicionamento e subjetivação do sujeito-autor e do sujeito-leitor/espectador. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

A presente dissertação apresentou alguns pontos de interesse para o estudo 

de discursos ficcionais, em especial, os literários e os fílmicos. Tal estudo 

proporcionou um maior adensamento sobre as características de um discurso tido 

como inverídico, sem qualquer base representacional ou qualquer leitura significativa 

na constituição dos sujeitos. A investigação desta perspectiva foi rebatida pelas 

leituras advindas de vários campos do saber, estas fundamentadas pela teoria basilar 

desta pesquisa, a Análise de Discurso materialista. 

Nesta direção, consideramos que toda leitura, seja ela um discurso ficcional ou 

mesmo uma notícia jornalística [supostamente factual] carrega uma formação de 

ordem narrativa, isto é, nem mesmo os fatos podem ser considerados uma transcrição 

funcional e fechada do ‘real’. Pensamos desta maneira por nos situamos na 

concepção de que toda linguagem é atravessada pelo inconsciente e, sendo assim, 

ela não é controlada pelo sujeito-autor, tampouco pelo sujeito-leitor. Também 

entendemos que a linguagem, além de manifestação ideológica do sujeito, não possui, 

e nem poderia, todas as significações ou efeitos de sentidos em sua formulação. Logo, 

ela é incompleta e opaca, conforme explicitado ao longo desta pesquisa. 

Sendo os dizeres apresentados em um dado discurso ficcional o lugar da 

possibilidade, do verossímil, compreendemos que o atributo/ propriedade direcionador 

de efeito de realidade está em funcionamento no discurso. Assim, todo discurso, 

mesmo o ficcional, é passível de ressignificações e atualizações pelo sujeito em sua 

constituição. Portanto, o estudo de produções culturais e artísticas toma uma nova 

proporção, já que não apenas revelam características estéticas, mas também políticas 

e ideológicas de um dado momento histórico numa dada sociedade. 
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No que concerne esta pesquisa, nos situamos no caráter perverso dos 

discursos ficcionais e, com base neste aspecto determinante direcionamos a nossa 

análise e o arcabouço teórico necessário para a apropriação do corpus discursivo. 

Logo, traçamos um percurso do conceito, iniciado no discurso religioso, atravessando 

o psiquiátrico e o psicanalítico e, desaguando na sociologia crítica e política. Assim, 

o conceito de perverso foi contextualizado e remontado à contemporaneidade. Não 

mais visto como uma patologia ou castigo, conforme o âmbito religioso da Idade 

Média, nem como uma doença estruturada psiquicamente e com tratamentos 

prescritos num dado manual, tampouco como apenas uma instância psíquica do 

indivíduo. Com base nos estudos críticos e políticos elencados e formulados em 

consonância com um sistema social capitalista, relemos este conceito perverso na 

teoria psicanalítica como uma forma de subjetivação da atual sociedade 

contemporânea de ordem capitalista. 

Logo, sendo os modos de regulação desta sociedade pautados por dizeres em 

que ‘tudo se possui’, ‘tudo tem preço’, ‘tudo pode ser reavaliado’ de acordo as 

pretensões do sujeito e as formações discursivas e ideológicas dominantes, temos 

efeitos de sentidos derivados de posições assumidas pelo sujeito. Conforme a 

articulação desses dizeres ‘marginalizados’ há uma nova configuração e fluidez das 

dominantes. Esta movência das práticas reguladoras [juntamente com os seus 

discursos] de uma sociedade capitalista faz parte da sua legitimidade. Isso pôde ser 

explicitado na discussão sobre o laço simbólico e social capitalista, na qual o sujeito 

costura dizeres em seu tecido ideológico que justifica suas práticas. 

Esse tipo de reconfiguração dos sentidos pode ocorrer mediante três modos ou 

posições do sujeito frente ao conjunto de discurso em movimento numa dada condição 

de produção e num dado momento histórico e social: o da identificação, da projeção 

e do fascínio. O primeiro, no qual o sujeito deseja aquilo que é mostrado pelo discurso. 

O segundo, no qual o sujeito rejeita o que é mostrado e desejado. E o terceiro, no qual 

o sujeito tanto deseja quanto se perde nesta busca. 

No caso do corpus desta pesquisa, recortamos dois tipos de discursos: um que 

fala sobre um perverso, numa montagem narrativa e com efeitos de sentidos 

funcionando numa posição ora projetiva, ora fascinada; e, outro que fala de um 

perverso, com montagem expressiva e com efeitos de sentidos numa posição ora 

identificada, ora projetada. 
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Portanto, com base nas análises e nas discussões suscitadas, verificamos que 

os efeitos de sentidos reconhecidos pelo sujeito- leitor/espectador estão em 

consonância/discrepância com as FDs e as FIs em funcionamento no discurso, a 

capitalista, a racional e científica, a religiosa e a conservadora. Verificamos também a 

existência de marcas que possibilitam certo direcionamento do leitor/espectador, 

comprovado por meio dos ‘gatilhos’ encontrados nos discursos selecionados. 

Entretanto, eles não estão explicitados, mas forjados nas elaborações de acordo a 

modalidade. Em outras palavras, nos contos “Passeio Noturno I e II” a voz 

pensamento-narração permite o efeito de antecipação e de compreensão das 

atitudes, não justificáveis do ponto de vista de amarração narrativa, mas de 

encadeamento narrativo e organização mental da personagem. Enquanto que o curta- 

metragem homônimo, ao suprimir tal recurso expressivo, direciona o conto a uma 

reprodução de violência gratuita e perversa sem qualquer manifestação de uma dita 

racionalidade. Já no caso do romance O cheiro do ralo, os diversos conteúdos 

dramáticos e falas da personagem principal recuperam uma memória discursiva não 

possibilitada pela tradução fílmica. Contudo, ambas as traduções fílmicas introduzem 

imageticamente dizeres não tão concentrados nos discursos literários, como por 

exemplo, a monotonia, a indiferença, etc. 

Por fim, compreendemos que as perversões mantêm/estruturam um laço social 

com o capitalismo e com as formas de estruturação das cidades, isto é, o capitalismo 

não apenas aceita as transgressões, mas as promove, principalmente, na sociedade 

urbana. Além disso, verificamos que as ferramentas oportunizadas pelas duas 

modalidades recriam de diferentes formas o discurso, produzindo assim 

singularidades no que concerne a sua estruturação. Isto é, o discurso cinematográfico 

utiliza de mecanismos que ora ampliam (imagens harmônicas), ora deslocam as 

construções enunciativas e discursivas ao proporcionar o acesso [ou a supressão] do 

espectador a um conjunto imagético com sentidos definidos em sua relação com uma 

determinada memória. Enquanto que o discurso literário vale-se de recursos 

expressivos ou enunciados “outros” para recuperar esses sentidos, por vezes 

permitindo uma maior liberdade interpretativa ao leitor. 
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Figura 1 - 1ª Ed.(Censura

 

APÊNDICE A – DESCRIÇÃO ESQUEMATIZADA DOS CONTOS LITERÁRIOS INTULADOS “O PASSEIO NOTURNO I E II” 
PRESENTES NA OBRA FELIZ ANO NOVO (2012[1975]) E DO SEU CURTA-METRAGEM (2015). 

 

 
  “Passeio Noturno I e II” presente na obra Feliz Ano Novo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopse do livro: 

Contista, romancista, ensaísta e “cineasta frustrado”, José Rubem Fonseca (1925-) 
consagrou-se como um dos mais originais prosadores brasileiros contemporâneos. 
Com suas narrativas velozes e sofisticadamente cosmopolitas, cheias de violência, 

erotismo, irreverência e construídas em estilo contido, elíptico, cinematográfico, 
reinventou entre nós uma literatura noir ao mesmo tempo clássica e pop, brutalista e 

Fonte: http://www.imdb.com/title/tt7206920/ (IMAGEM À ESQUERDA) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=907338989316053&set=gm.428644747329851&type=3&theater 
 

(Imagem à direita)                  

https://www.youtube.com/watch?v=OzHdopP9i4U&t=524s (Curta-metragem) 

Sinopse do filme: 

A successful Brazilian businessman quenches his thirst for death on his nightly drives 
with his luxury car, until he decides to meet one of his to-be victims out of curiosity. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Ed. em análise da) 
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sutil – a forma perfeita para quem escreve sobre “pessoas empilhadas na cidade 
enquanto os tecnocratas afiam o arame farpado”. 

Considerado um dos principais livros de Rubem Fonseca, Feliz Ano Novo reúne contos 
repletos de violência com uma linguagem precisa e contundente que veio a se tornar a 
mais significativa marca autoral do escritor. Uma dura crítica social numa obra que há 

quase quatro décadas se mantém atual e relevante, mostrando o motivo pelo qual 
Rubem Fonseca se tornou um dos maiores gênios da literatura de nosso país. 

Fonte: Contracapa da Ed. Saraiva (grifo nosso). 

Um empresário brasileiro bem sucedido satisfaz sua sede de morte em suas 
movimentações noturnas com seu carro de luxo, até que ele decide conhecer uma das 

suas futuras vítimas por curiosidade. 

Fonte: http://www.imdb.com/title/tt7206920/ 

  

DISCURSO ESCRITO  DISCURSO FÍLMICO 
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Rubem Fonseca 
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Estrelando: SERGIO SIVIERO, WENDY WOLF, 
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DANI EVELISE 

Direção de Fotografia: KEVIN ROCHA 
Produção: PATRICK HANSER e KEVIN ROCHA 
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   DINGO RECORDS 
GOVERNO DE SÃO PAULO 

 

 

 

PUBLICAÇÃO 

Lançamento: 1975 

Censurado: 1976 

Liberado: 1985 

Reeditado: 1989 (ganhou ação na Justiça) 

Ed. analisada: Ed. Especial (Saraiva de Bolso) 2012. 

 

 

 

LANÇAMENTO 

 

  2015 no Museu de Imagem e Som - SP 

CLASSIFICAÇÃO Contos CLASSIFICAÇÃO Curta-metragem (crime, horror) 

AÇÃO Assassinato premeditado AÇÃO Assassinato premeditado 

 

ESPAÇO 
Cidade do Rio de Janeiro (Av. Brasil e Av. Atlântica), e 

ambiente familiar de classe média alta. 

 

ESPAÇO 
Tráfego da cidade de São Paulo ( Av. Paulista) e ambiente 

familiar de classe média alta. 

TEMPO Não marcado, explícito apenas o período noturno. TEMPO Não marcado, explícito apenas o período noturno. 

 

 

PERSONAGENS 

Passeio Noturno I – marido, esposa, filha, filho, copeira 
e vítima. 

Passeio Noturno II - marido, esposa, filha, filho e vítima, 
a Ângela . 

 

 

PERSONAGENS 

 

 

Passeio Noturno - marido, esposa, filha, filho, copeira e vítimas. 

NARRADOR Narrador-personagem NARRADOR Ausência de narrador. 

 

 

 

CRÍTICA 

 

[“o presente livro publicado pela Editora Artenova 
retrata, em quase sua totalidade, personagens 
portadores de complexos, vícios e taras com o 

objetivo de enfocar a face obscura da sociedade na 
prática da delinquência, suborno, latrocínio e 

 

 

 

CRÍTICA 

Prêmio de melhor direção no festival de cinema de Bento 
Gonçalves; Prêmio de melhor Filme Nacional no Festival de 

cinema de Bento Gonçalves; Prêmio de melhor Filme de 
Estudante no London Motor Film Festival e Menção Honrosa na 
categoria de Melhor Curta Nacional no Festival Brasil de Cinema 

Internacional.28 

 

 

 

 

 

 

28 Fonte: Site Difundir. Disponível em: http://www.difundir.com.br/site/c_mostra_release.php?emp=05035&num_release=202324 . 
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RD 1a - Relação familiar e cíclica 

RD 1b – Contradição 

RD 1c – Fetiche 

RD 1d – Antecipação 

RD 1e – Revelações 

 

RD 2a - (Fotogramas 13,14 e 15) - jantar em família 

RD 2b – (Fotograma 6) – O Carro-fetiche 

RD 2c - (Fotogramas 17e 18) - O Carro e a Av. Paulista (efeito de abertura discursiva) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 REIMÃO, Sandra Lucia Amaral de Assis. Repressão e resistência: censura a livros na ditadura militar. 2015. Tese (Livre Docência em Comunicação e 
cultura) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/100/tde-21082015-151559/>. Acesso em: 2018-02-13. 

RECORTE(S) DISCURSIVO(S) DO DISCURSO FÍLMICO RECORTE(S) DISCURSIVO(S) DO DISCURSO ESCRITO 

  

 

 
CONDIÇÕES DE 

PRODUÇÃO 

 
 

Estudante do Ensino Médio na ocasião do curta. 

Atual estudante de Cinema, na FAAC. 

 homicídio, sem qualquer referência a sanções” 
(Raymundo de Mesquita)]27 

 

 
CONDIÇÕES DE 

PRODUÇÃO 

Período militar no Brasil – 1ª ed. CENSURADA 

Imprensa capitalista e transformação do mercado 
artístico 

– posição privilegiada do autor na política 

Inauguração do Cinema Marginal? 
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APÊNDICE B – DESCRIÇÃO ESQUEMATIZADA DA OBRA LITERÁRIA INTULADA O CHEIRO DO RALO (2011[2002]), E 
DA SUA TRADUÇÃO FÍLMICA HOMÔNIMA (2007). 

 
 
 
 

O CHEIRO DO RALO 

  

Fonte: Arquivo pessoal Fonte: Arquivo pessoal 

Sinopse do livro: 

Comprar barato e vender caro pode ser um processo mental vicioso. Devido à prática, o 
dono de uma loja de quinquilharias atinge essa condição extrema ao expor a clientela a 
tal materialismo cínico. Preste a se casar, dispensa a noiva com frieza e apaixona-se 

pela bunda de uma garçonete. Lê livros policiais e sua mente adota um ritmo alucinante. 
No entanto, algo de errado no encanamento dos fundos da loja põe tudo sob a seguinte 

perspectiva: o mau cheiro vem do ralo ou do protagonista? 

Surpreendente estreia literária de Lourenço Mutarelli, O Cheiro do Ralo explora alguns 
dos temas prediletos do autor, como a desumanização progressiva, o absurdo e a 

crueldade, com a linguagem ágil que foi amadurecida em sua carreira nos quadrinhos. 
Adaptado às telas, resultou em atuação memorável de Selton Mello, além de marcar a 

história recente do cinema brasileiro. 

Fonte: Contracapa do livro. 

Sinopse do filme: 

Lourenço é o dono de uma loja que compra objetos usados e acaba desenvolvendo 
um jogo perverso com seus clientes. Ele troca a frieza da compra pelo prazer que 
sente em explorar as pessoas nesse momento de necessidade financeira E vê o 

mundo como um lugar onde as pessoas, assim como os objetos, estão à venda, de 
preferência por um preço vil. Mas esse processo é ameaçado quando ele é obrigado 
a se relacionar, usando uma moeda que desconhece o afeto. E seu mundo interior 

entra em choque de forma definitiva com a realidade. Perturbado pelo fedorento 
cheiro do ralo de sua loja, ele é confrontado com o universo e os personagens que 

julgava controlar. Isso o obriga a uma reavaliação de sua visão de mundo e o conduz 
a um trágico desfecho. De certo modo, sua coleção de tipos se volta contra ele. 
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  RECORTE (S) DISCURSIVO(S) DO DISCURSO ESCRITO   RECORTE(S) DISCURSIVO(S) DO FISCURSO FILMICO  

RD 3a – gatilhos 

RD 3b – Deslocamentos 

RD 4a – Coisificação 

RD 4b – Supressões de conteúdos dramáticos (Amor) 

DISCURSO FÍLMICO 

FICHA TÉCNICA Direção: Heitor Dhalia. 
Roteiro adaptado: Heitor Dhalia e Marçal Aquino 

Direção de fotografia: José Roberto Eliezer. 
Direção de arte: Guta Carvalho. 

Figurino: Patrícia Zuffa. 
Maquiagem: Siva Terra. 

Efeito especial: André Kappel. 
Montagem: Jair Peres e Pedro Becker. 

Som direto: Guilherme Ayrosa. 
Edição sonora: Alessandro Laroca. 

Mixagem: Armando Torres Jr.. 
Trilha sonora: Apollo Nove. 

LANÇAMENTO 2006 
CLASSIFICAÇÃO Comédia – Maiores de 14 anos 

AÇÃO 
Compra de mercadorias bens via uma organização apenas 

perversa 

ESPAÇO 
Loja, lanchonete, casa da noiva, banheiro e casa do 

protagonista 
TEMPO Cíclico, não-marcado 

PERSONAGENS 
Sujeitos-objetos de compra e comprador, garçonetes, 

segurança e recepcionista 
NARRADOR Ausente, apenas alguns momentos com voz-off. 

 

CRÍTICA 

Melhor Filme na Mostra Internacional de Cinema de São 
Paulo, no ano de 2006, e de Melhor Ator para Selton Mello. 
Prêmio Especial do Júri e Melhor Filme Latinoamericano no 

Festival do Rio. 

CONDIÇÕES DE 
PRODUÇÃO 

R$ 315 mil (verba própria) 
Posteriormente, 300 mil pelo prêmio de fomento do Estado 

de São Paulo, verba que viabilizou sua finalização. 

DISCURSO ESCRITA 

AUTORIA Lourenço Mutarelli 

 
 
 
 

 
PUBLICAÇÃO 

 
 
 
 

 
2002 

CLASSIFICAÇÃO Romance 
AÇÃO Compra de mercadorias bens via uma organização 

perversa e psicótica 
ESPAÇO Loja, lanchonete, casa da noiva, banheiro e casa do 

protagonista 
TEMPO Cíclico, não-marcado 

PERSONAGENS Sujeitos-objetos de compra e comprador, garçonetes, 
segurança e recepcionista 

NARRADOR Narrador-personagem 
CRÍTICA  

CONDIÇÕES DE 
PRODUÇÃO 

Quadrinista conceituado 
1º romance seguindo estrutura de HQs. 
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RD 3c – Assunção de responsabilidade e controle 

RD 3d – Conteúdos dramáticos 

RD 3e – Perversão 

RD 3f – A presença na ausência 

RD 3g -Contra- identificação 


