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1 . Representação, sentido e linguagem

Neste capítulo, nos concentraremos em um dos processos-chave do

'circuito cultural" -- a prática da representação. O objetivo aqui será
introduzir o leitor a este tópico e explicar do que se trata e por que
Ihe damos tamanha importância nos estudos culturais.

O conceito de representação passou a ocupar um novo e impor-

tante lugar no estudo da cultura. Afinal, a representação conecta o

sentido e a linguagem à cultura. Mas o que isso quer dizer? O que a
representação [em a ver com cultura e significado? Um uso corrente

do termo afirma que: "Representação significa utilizar a linguagem
para, inteligivelmente, expressar algo soba-e o mundo ou representá-
-lo a outras pessoas." Pode-se perguntar com toda a razão: "Mas isso

é tudo?" Bem, sim e não. Representação é uma parte essencial do
processo pelo qual os significados são produzidos e compartilhados

entre os membros de uma cultura. Representar f/zz,o/uf o uso da

linguagetn, de signos e imagens que significam ou representam ob-
jetos. Entretanto, esse é um processo longe de ser simples e direto,

como descobriremos a seguir.

Afinal, como o conceito de representação conecta sentido e lin-

guagem à cultura? Para explorar mais adequadamente essa conexão,

olharemos para uma gama de diferentes teorias sobre como a lingua-
gem é usada para representar o mundo. Nesse contexto, estabelece-
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remos uma distinçã(/ entre três diferentes abordagens ou teorias: a

r?/7exiz/a, a /n/e c/o/z4/ e a co/zf/rz///z,iíía. A linguagem simplesmente

refiete um significadojque já existe no mundo dos objetos, pessoas ou

eventos (r(/2zxiu.z)? Allinguagem expressa somente o que o falante,

o escritor ou pintor quer dizer, o significado intencional pretendido

por ele ou ela (/n/e/zc/cl!!gàZ.Ou-(nigpificado se constrói na lingua-

gem e por meio dela (comi/rz//iz,iria)y Adiante nos aprofundaremos

sobre essas três aboràagçllg:...--

A maior parte deste capítulo será dedicada à exploração da abor-

dagem co/zi rz/üuiíia, uma vez que esta é a perspectiva de impacto
mais relevante sobre os estudos culturais nos anos recentes. Exami-

naremos aqui duas variantes ou modelos principais do construtivis-

mo -- a abordagem iem/óf/rú, fortemente influenciada pelo linguista
suíço Ferdinand de Saussure, e a abordagem dlífz/zi/z"z, associada ao
filósofo e historiador francês Michel Foucault.

As imagens na pintura eflüo no /z«zzr da história de Caim e Abel
e, ao mesmo tempo, izlgm{/eram a narrativa bíblica. De igual maneira,

a cruz consiste simplesmente em duas tábuas de madeira dispostas

perpendicularmente, mas, no contexto da fé e do ensinamento cris-
tãos, ela se investe, simboliza ou passa a representar uma gama maior

de sentidos ou significados sobre a crucificação do alho de Deus -- e

este é um conceito que podemos colocar em palavras e imagens.

ArlVIDADEI

Propomos aqui um simples exercício de representação. Olhe para

qualquer objeto familiar. Você imediatamente reconhecerá o que ele

é.Mas como você sabe o que é este objeto? O que é "reconhecer"?

Agora, tente se tornar consciente do que está fazendo - observe o

que acontece à sua volta. Você reconhece o que é o objeto porque

seus processos de pensamento decodificam sua percepção visual

dele conforme um entendimento prévio que você tem, na sua
mente. deste mesmo objeto. Isso ocorre porque, se você desviar o

olhar. você ainda pode pensar nele, invocando sua imagem, como

dizemos, "no olho da mente': Continue - tente seguir o processo

como ele acontece: lá está o objeto-. e lá está o conceito na sua

mente que Ihe diz o que ele é, o que a imagem visual que você tem

dele s/gn/fica.

1 .1 PRODUZINDO SIGNIFICADOS, REPRESENTANDO OBJETOS

O que, afinal, o termo re?reienf.zfáo significa nesse contexto? O que

o processo da representação engloba? Como a representação fun-

ciona? Resumidamente, representação diz respeito à produção de

sentido pela linguagem. Não por acaso, o dicionário Oxford sugere

dois sentidos fundamentais para o termo:

1 -- Representar algo é descrevê-lo ou retrata-lo, trazê-lo à tona

na mente por meio da descrição, modelo ou imaginação; pro-
duzir uma semelhança de algo na nossa mente ou em nossos

sentidos. Como, por exemplo, na frase: "Este quadro representa
o assassinato de Abel por Caem."

11 -- Representar também significa simbolizar alguma coisa,

pâr-se no seu lugar ou dela ser uma amostra ou um substituto.

Como na frase: "No cristianismo, a cruz representa o sofrimento

e a crucificação de Cristo.

Agora, diga em voz alta: "É uma lâmpada" ou uma mesa. ou um

livro, ou um telefone, ou qualquer coisa. O conceito do objeto pas-

sou da representação mental que você tem dele para mim por meto

da palavra que você acabou de usar. A palavra indica ou representa

o conceito, e pode ser usada para referenciar ou designar tanto um

objeto "real" quanto um objeto imaginário, como anjos dançando

na cabeça de um alfinete - o que, evidentemente. ninguém nunca

presenciou.
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E assim, portanto, que você dá sentido às coisas por meio da
linguagem. É assim que você "toma sentido" das pessoas, dos objetos

e acontecimentos, e é desta maneira que você é capaz de expressar

um pensamento complexo sobre coisas para outras pessoas, ou de se

comunicar a respeito delas pela linguagem de modo que outros seres

humanos são capazes de entender.

Mas por que temos de passar por este processo complexo para

representar nossos pensamentos? Se você bota em cima da mesa um

copo que estava segurando e sai do recinto, você ainda pode pe íar

no copo, muito embora ele não esteja mais fisicamente presente.

Na verdade, você não pode pensar com o copo; você só pode pen-

sar com o concr/fo 2o copo Como os linguistas costumam dizer,
;cachorros lavem, mas o conceito de 'cachorro' não pode latir ou

morder". Logo, você tampouco pode fa]ar com o copo real. Você
só pode Falar com a pzzZaz,rn que designa copo -- copo --, que é

o signo linguístico utilizado em português para nos referirm.os a
objetos nos quais bebemos água. E aqui é onde a /'rp eieníaf'ía apa-

rece: ela é a produção do significado dos conceitos da nossa mente

por meio da linguagem. É a conexão entre conceitos e linguagem

que permite nos re$rr/falai ao mundo "real" dos objetos, sujeitos

ou acontecimentos, ou ao inundo imaginário de objetos, sujeitos e
acontecimentos fictícios.

Assim, temos Zo/í processos dois í/s/chás 2r lr7reif /af'2o --
envolvidos. Primeiro, há o "sistema" pelo qual toda ordem de ob-

jetos, sujeitos e acontecimentos é correlacionada a um conjunto de

conceitos ou rleprefe iafóei mr í#if que nós carregamos. Sem eles

'amais conseguiríamos interpretar o mundo de maneira inteligível.
Em primeiro lugar, portanto, o significado depende do sistema de

conceitos e imagens formados em nossos pensamentos, que podem

representar" ou "se colocar como" o mundo. Este sistema possibi-

lita que façamos referências a coisas tanto dentro, quanto Hora de
nossa n)ente.

Antes de passarmos ao segundo "sistema de representação'

devemos observar que a versão apresentada é a simplificação de

um processo bastante complexo. É simples o suficiente para cons-

tatarmos como nós formamos conceitos para coisas que podemos

perceber sujeitos ou objetos materiais, como cadeiras, mesas e

carteiras. Entretanto, também elaboramos conceitos para coisas
mais obscuras e abstraras, que não podemos, de nenhuma maneira

simples, ver, sentir ou tocar. Pense, por exemplo, nos conceitos de

guerra, morte, amizade ou amor. Além do mais, como já salienta-

mos, também elaboramos conceitos a respeito de coisas que nunca

vimos, e possivelmente jamais veremos, e sobre pessoas e lugares

totalmente originados da nossa imaginação. Nós podemos ter um

claro .conceito, digamos, de anjos, sereias, Deus, diabo, do paraíso
e do inferno, ou de Middlemarch (a cidade fictícia do romance de

George Eliot) e de Elizabeth (a heroína da obra OrgzzZbo rpreca7z-
cr/fa, de Jane Ausren).

Aqui, rotulamos isso como um "ili/fwzz de representação". A ra-

zão é simples: ele consiste não em conceitos individuais, mas em

diferentes maneiras de organizar, agrupar e classifica-los, bem como

em formas de estabelecer I'elaçóes complexas entre eles. Por exem-

~plo, nós usamos os princípios da similaridade e da diferença para
estabelecer relações entre conceitos ou para distingui-los uns dos ou-

tros. Nesse sentido, eu tenho a impressão de que, em alguns aspec-

tos, pássaros são como aviões no céu, baseado no fato de que eles são

semelhantes porque ambos podem voar. Contudo, também tenho a

impressão de que, em outros aspectos, eles são diferentes, já que as

aves sáo parte da natureza enquanto as aeronaves são feitas pelo ho-

mem. Essa mistura e a combinação de relações entre conceitos para

formar ideias e pensamentos complexos são possíveis porque nos-

sos conceitos são organizados em diferentes sistemas classificatórios.

Nesse exemplo, o primeiro deles é baseado na distinção entre voa/

não voa e o segundo, entre natural/feito pelo homem. Há outros
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princípios de organização como estes operando em todos os siste-

mas conceituais: por exemplo, classificar de acordo com a sequência

(que conceito segue qual) ou causalidade (o que causa cada coisa)

e assim por diante. O ponto aqui não é uma coleção aleatória de
conceitos, mas sim organizados, dispostos e classificados em relações

complexas com os outros. É assim que o nosso sistema conceptual se

apresenta. Isso não enfraquece, entretanto, o ponto básico. O senti-

do depende da relação entre as coisas no mundo -- pessoas, objetos

e eventos, reais ou ficcionais -- e do sistema conceitual, que pode

funcionar como rrpreir ração mzenza/ delas.

Poderia ocorrer ainda que o mapa conceitual que carrego na

minha cabeça fosse totalmente diferente do seu, o que nos levaria

-- eu e você -- a interpretar ou dar sentido ao mundo de manei-

ras totalmente diversas. Seríamos incapazes de compartilhar nos-

sos pensamentos ou de trocar ideias sobre o mundo. Na verdade,

provavelmente entenderíamos e interpretaríamos o inundo de uma

Í' maneira única e individual. Somos, entretanto, capazes de nos co-

municar porque compartilhamos praticamente os mesmos mapas

. conceituais e, assim, damos sentido ou interpretamos o mundo de

.n f formas mais ou menos semelhantes. Isso é, de fato, o que significa

Ê l pertencer "à mesma cultura". Uma vez que nós julgamos o mundo

l$ 1 de maneira relativamente similar, podemos construir uma cultura
ià'' l de sentidos compartilhada e, então, criar um mundo social que

\. \habitamos juntos. Não é por acaso que "cultura" é, por vezes, defi-

\nida em termos de "sentidos compartilhados ou mapas conceituais

compartilhados" (ver Du Gay et al., 1997).

Contudo, um mapa conceptual compartilhado não é o bastante.

Devemos também ser capazes de representar e de trocar sentidos e

conceitos o que só podemos fazer quando também temos acesso a

uma linguagem comum. A linguagem se apresenta, p?y?!to. como
,o segundo sistema de repr;lsentaçãó envolvido no processo glol?!!..dÊ---

con;ini;ão de sentidc13Nosso mapa precisa ser traduzido em uma

)

/

linguagem comum, para que assim correlacionemos nossos conceitos

e ideias com certas palavras escritas, sons pronunciados ou imagens

visuais. .9 tq111g geral que usamos para palavra!:..!ons ou jplggS!!!

aue carre9411Lsentj1119z.É..!i©l Os signos indiclim ou representam os
conceitos e as relações entre eles que carregamos em nossa mente e

que, juntos, constroem os sistemas de significado da nossa cultura.

Signos são organizados em linguagens. A existência de linguagens

comuns nos possibilita traduzir nossos pensamentos (conceitos) em

palavras, sons ou imagens, e depois usá-los, enquanto linguagem,

para expressar sentidos e comunicar pensamentos a outras pessoas.

Devemos nos lembrar, evidentemente, que o termo "linguagem" é

usado aqui de forma bem ampla e inclusiva. O sistema escrito ou o

sistema Enfado de uma língua em particular são ambos, obviamente,

considerados "linguagens". Mas igualmente o são as imagens visuais,

sejam elas produzidas pela via manual, mecânica, ejetrânica, digital

ou por outros meios, quando usadas para expressar sentido. E assim

também ocorre com outras coisas não "linguísticas" em nenhum
sentido usual: as expressões faciais ou dos gestos, por exemplo, ou

a "linguagem" da moda, do vestuário, ou das luzes do tráfego. Até

mesmo a música se apresenta como uma "linguagem", com relações

complexas entre diferentes sons e acordes; trata-se, contudo, de um

caso muito especial, já que ela não pode ser facilmente utilizada

para fazer referência a coisas ou objetos reais no mundo (este tema

é mais aprofundado em Du Gay, 1997, e Mackay, 1997). Enfim,

qualquer som, palavra, imagem ou objeto que funcionem como sig-

nos, que sejam capazes de cãiiêÊ;FTêlii;i:êi;ãíiêiíiHo e que estejam

orgal1144dos com outros em um sistema, sao, soD esta Ótica, "uma

linguagem '. É neste aspecto que aquêle hõdêlõ'ãê'EêhtlHo que vem

;;ndo analisado aqui é frequentemente descrito como "linguístico",

bem como todas as teorias de sentido que seguem esse modelo bási-

co passam a ser descritas como parte de uma "virada linguística" nas
ciências sociais e nos estudos culturais.

,4
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No cerne do processo de significação na cultura surgem, en-

tão, dois "sistemas de representação" relacionados. O primeiro nos

permite dar sentido ao mundo por meio da construção de um

conjunto de correspondências, ou de uma cadeia de equivalências,

entre as coisas -- pessoas, objetos, acontecimentos, ideias abstratas

etc. -- e o nosso sistema de conceitos, os nossos mapas conceituais.

O segundo depende da construção de um conjunto de correspon-

dências entre esse nosso mapa conceitual e um conjunto de signos,

dispostos ou organizados em diversas linguagens, que indicam ou

representam aqueles conceitos. A relação entre "coisas", conceitos

e signos se situa, assim, no cerne da produção do sentido na lin-

guagem, fazendo do processo que liga esses três elementos o que

Imagens e signos visuais, mesmo quando carregam uma seme-

lhança próxima às coisas a que fazem referência, continuam sendo
signos: eles carregam sentido e, então, têm que ser interpretados. Para
fazer isso, nós devemos ter acesso aos dois sistemas de representação

discutidos anteriormente: ao mapa conceitual que correlaciona o ani-

mal no campo com o conceito de "ovelha" e a um sistema de lingua-

gem, no qual a linguagem visual carrega alguma semelhança à coisa

real ou "parece com ela" de alguma forma. Esse argumento fica mais
claro se nós pensarmos em um desenho caricato ou na pintura abs-
trata de uma "ovelha", para os quais nós precisamos de um sofisticado

sistema conceptual e de linguística compartilhada a fim de ter certeza

de que estamos todos "lendo" o signo da mesma forma. Ainda assim,

é possível nos flagrarmos imaginando se é realmente a imagem de
uma ovelha, no final das contas. À medida que a relação entre o signo

I''-q':'
e o seu referente se torna menos clara, o sentido tõiiiêjia deslizar e

; escapar de nós, caminhando para a iiiEêiiê:ã''O"Êêhticlo Ja na(5'ê:tá

passando t;liiisparentemeniamíina pessoa à outra...

chamamos de "representação".

L,.o..,,...,, c.,a« Ú'h1 .2 LINGUAGEM E REPRESENTAÇÃO . Ü/""6

Assim como as pessoas que pertencem à mesma cultura compar-
tilham um mapa conceitual relativamente parecido, elas também
devem compartilhar uma maneira semelhante de interpretar os sig-

nos de uma linguagem, pois só assim os sentidos serão efetivamente

intercambiados entre os sujeitos. Mas como, afinal, sabemos que
conceito indica tal coisa? Ou que palavra e6etivamente representa

determinado conceito? Como saber que sons ou imagens trarão, por

meio da linguagem, o sentido de meus conceitos e do que quero

expressar com eles? Isso pode ser relativamente simples no caso dos

signos visuais, já que o desenho, a pintura ou a imagem de uma

ovelha na câmera e na w, por exemplo, traz a semelhança do animal

peludo pastando em um campo ao qual eu quero me referir. Ainda

assim, precisamos ter em mente que uma versão desenhada, pintada

ou digitalizada de uma ovelha não é exatamente igual ao ser "real".
Em primeiro lugar, a maioria das imagens possui duas dimensões,

enquanto o animal "real" existe em três dimensões.

FIGURAM

William Holman Hunt,
Nossa costa inglesa \"Ovelhas perdidas" \, \ 852
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como árvores "reais" (se é que elas fazem algum soma). ISÊ!$çs.sisçk.

i113s dç..apresentação, a rejlS49.entre o signo, o cg:pSlglg.g.gob.ljlto

ao qual fazem'iêíêrência é completamente ízzóiÉréz.êg: Usando esse

cera;;:"nós'qüéiê;i;i8;ii zer que, em princípio, qualquer coleção de

letras ou quaisquer sons em qualquer ordem poderiam desempe-

nhar o papel igualmente bem. As árvores não se importariam se
nÓs usássemos a palavra SEROVRA -- "árvores" escrito de trás para a

frente -- a fim de representar o conceito delas. Isso fica claro quan-

do, comparando o francês com o inglês, por exemplo, letras bem
diferentes e um som bem distinto são usados para se referir ao que,

em todos os aspectos, é a mesma coisa uma árvore "real" -- e, até
onde sabemos, ao mesmo conceito uma planta grande que cresce

na natureza. O francês e o inglês parecem estar usando o mesmo

conceito, mas em inglês ele é representado pela palavra Tnl:E e, em

francês, pela palavra ARBRE

FIGURA2

P: Quando uma ovelha não é uma ovelha?
R: Quando é uma obra de arte. (Damien Hirst, Lor7ge do rebar7ho, 1 994)

1 .3 COMPARTILHANDO OS CÓDIGOS

Então, mesmo no caso da linguagem visual, ein que a relação

entre o conceito e o signo parece bem direta, a questão está longe de

ser simples. É ainda mais difícil com as linguagens escrita ou calada,

nas quais as palavras não parecem nada com as coisas às quais se

referem, nem soam como elas. Em parte, isso ocorre porque existem

diferentes tipos de signos. Signos visuais são o que chamamos signos

/cón/cos. Ou seja, eles carregam, em suas fonnas, uma certa seme-
lhança com o objeto, pessoa ou evento ao qual fazem referência.

Uma fotografia de uma árvore reproduz algo das reais condições da

nossa percepção visual. Signos escritos ou ditos, por outro lado, são
chamados de /#z&x/c.zli.

Eles não carregam nenhuma relação óbvia com as coisas às quais

se referem. As letras Á, R, v, o, R, E não se parecem enl nada com

as árvores na natureza, nem a palavra "árvore" em português soa

A questão, então, é: como as pessoas que pertencem à mesma cul-

tura, que compartilham o mesmo mapa conceptual e que falam ou

escrevem a mesma língua sabem que a combinação arbitrária de le-

tras e sons que constitui a palavra ÁRvoRtz indica ou representa o

conceito de "planta grande que cresce na natureza"? Uma possibili-

dade seria a de que os objetos no mundo, por eles mesmos, incor-

poram e fixam, de algum jeito, seu sentido "verdadeiro". Mas não

é certo que árvores de verdade i.z/ózzmz que são árvores, tampouco

que saibam que a palavra em português que representa seu conceito

é escrita ÁRvorE, enquanto em inglês é escrita TREEI Até onde elas

sabem, elas poderiam, da mesma Forma, ser representadas por VACA

ou VAcnE ou até XYZ. O sentido.n4g está no objeto, na pessoa ou

na coisa, e muito menos na palavra. Somos nós iiiiêiiíliiãmos a
sentido ão firmemente que, depois de um tempo, ele paréile natural
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e \nev\\á:.re\ . Ç) sq!!!iJ49.ê construído pelo sistema dqJ.e»lggntação. E\e

?'Eõi;;iliiiíiG e fixadolulQ.(é4ãg.guÉl-:l;ilbéi:lcQ.4..çg!!çl3ção entra:

nosso sistema conceituaLÊ.Bgl111:.:jlpglygç!!b..d! modo .guç*..! cada

.yez que pensamos..Êm rnB.IÍÇyolç-g-cDdqQ.Dgs-diz .pglg-u$q11-a

palavra em português ÁRvoRE. ou a pj11311a.!!!ilesa.IREI- Ele nos in-

forma que, iiião sgíêultura -- isto é, nos nossos códigos conceituais

e de linguagem -- o conceito "árvore" é representado pelas letras Á,

R, v, o, R, E, dispostas em certa sequência. De maneira semelhante,

no Código Morde o signo para V (que, na Segunda Guerra Mun-

dial, Churchill fez indicar ou representar "Vitória") é ponto, ponto,
ponto, traço; enquanto na "linguagem dos semáforos", verde = sigam

e vermelho = parei

Um jeito, então, de pensar a "cultura" é nos termos desses mapas

conceituais compartilhados, sistemas de linguagem compartilhada

e códigos qüe gouertla n as tenções de tradução entre eks. ç)s c6dx-

gos falam as relaçQÊ!!ntre conççjlos e signos. Estabilizam o sentido

tÉentro ;lE'diferentes linguagens e cultui:as. Eles.gos dizem qual bn-

guggem-lliêçêi;;õi'usa! pare..exprimir deterútinada ideia. O inverso

'também é verdadeiro: os códigos nos dizem quais conceitos estão

em jogo quando ouvimos ou lemos certos signos.
Assim, ao fixar arbitrariamente as relações entre nosso sistema

conceitual e nossos sistemas linguísticos (note-se, "linguístico" em

um sentido amplo), os códigos nos possibilitam falar e ouvir inteli-

givelmente, e estabelecer uma "tradutibilidade" entre nossos concei-

tos e nossas línguas. Isso permite que o sentido passe do enunciador

ao ouvinte e seja efetivamente comunicado dentro de uma cultura.

Essa "tradutibilidade" não é dada pela natureza ou fixada por deuses,

mas é criada socialmente e na cultura, como o resultado de um con-

junto de convenções sociais. Ingleses, franceses ou hindus, através do

tempo, sem decisão ou escolha consciente, chegaram a um acordo

velado, a uma espécie de pacto não escrito de que, em suas diversas

línguas, certos signos indicam ou representam determinados con-

ceitos. Isso é o que as crianças aprendem e faz com que sejam não

apenas indivíduos simplesmente biológicos, mas sujeitos culturais.

Elas aprendem o sistema de convenções e representação, os códigos

de sua língua e cultura, o que as equipa com uma habilidade cultural

e permite que elas atuem como sujeitos culturalmente competen-

tes. Não porque esse conhecimento esteja impresso em seus genes,

mas porque elas aprendem suas convenções e, então, gradualmente

se tornam "pessoas cultas" ou seja, membros de sua cultura. As

crianças, inconscientemente, internalizam os códigos que as permi-

tem expressar certos conceitos e ideias por meio de seus sistemas de

representação escrita, fala, gestos, visualização e assim por diante

bem como interpretar ideias que são comunicadas a elas usando
os mesmos sistemas.

Agora você deve entender mais facilmente por que sentido, lin-

guagem e representação são elementos tão fundamentais no estu-

do da cultura. Pertencer a uma cultura É..PÊ!!Selfl!: .gg!!e..eel411 ?f?

mesmo universo .çgpççiçud..ç..bngybÜç9.-$gl2Ê!.!gela.!g!!!Sito!.e
ítl;il;; se traduzem enl:.JlfEreptç!..!bggagSps e como a linauagSm

pode ser interpretada para !e referir ao mundo ou obra servir de
rererencla a ele (:ã;npartilhar esses aspectos é enxergar o mundo

'j;êla'i;iêililiõ"i;i;j;a conceitual e extrair sentido dele pelos mesmos
sistemas de linguagem. Os primeiros antropólogos da linguagem,

como Sapir e Whorf. levaram essa ideia à sua lógica extrema quando

argumentaram que todos nós estamos, por assim dizer, presos em

nossas perspectivas culturais ou estruturas mentais, e que a lingua-

gem é a melhor pista de que dispomos para entender esse universo

conceptual. Esta observação, quando aplicada a todas as culturas hu-

manas, repousa nas raízes do que hoje pensamos como rezar/u/imo

cultural ou linguístico.
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AriViDADE2 TABELA 1 1 TERMOS INUÍTES PARA NEVE E GELO

Você talvez queira refletir mais sobre como diferentes culturas clas-

sificam conceitualmente o mundo e que implicações isso tem no

sentido e na representação.

Os ingleses fazem uma distinção bastante simples entre granizo e

neve. Os inuítes(esquimós), que precisam sobreviver em um clima

muito diferente, e bem mais hostil, aparentemente possuem muito

mais palavras para neve e tempo nevado. Considere a lista dos ter-

mos inuítes para neve do Instituto Scott de Pesquisa Polar na tabela

seguinte. Há muito mais expressões do que em nosso idioma, o que

torna muito mais sutis e sofisticadas as distinções. Os inuítes têm um

sistema conceitual classificatório para o clima bem mais complexo

do que o inglês. O romancista Peter Hoeg, por exemplo, escrevendo

sobre a Groenlândia em seu romance, Senhor/ta Sm///a e o sentido

da neve(1 994), descreve graficamente "írazz// íce" como "pedaços de

gelo amassados que formam uma massa semelhante ao sabão, cha

mada de mingau de gelo e que, gradualmente formam placas de

gelo flutuante, panquecas de gelo, que num domingo frio ao meio-

dia se unem numa única lâmina sólida'! Tais distinções são muito

finas e elaboradas até mesmo para os ingleses que estão sempre

falando sobre o tempos A questão, porém. é: possui o inuíte de fato

uma experiência em relação à neve diferente daquela do nosso

idioma? Seu sistema de linguagem sugere que conceituam o tempo

de forma diferente. Mas até que ponto é realmente a nossa experiên-

cia limitada por nosso universo linguístico e conceitual?

Uma implicação desse argumento sobre códigos culturais é que,

se o sentido é o resultado não de algo fixo na natureza, mas de nos-

sas convenções sociais, culturais e linguísticas, então o sentido não

pode nunca ser#zzzz/mr z/e fixado. Nós todos podemos "concordar'

em permitir que palavras carreguem sentidos um pouco diferentes

-- como, por exemplo, a palavra g#7, que, em inglês pode se referir a

uma pessoa alegre ou homossexual, ou o uso, pelas pessoas jovens,

do teimo /fada, como uma expressão de aprovação. Obviamente,

deve haver .z/gz/ma fixação do sentido na linguagem, ou nunca po'

NEVE GELO SIKU

neve cam vento

caindo nevasca

neve que ca
nevando

levando levemente

caindoiaeve hna

primeira camada de neve

(no outono)

camada espessa de neve fofa

neve empacotado para derreter

neve n'cicia

neve parcialmente derretida

nundação de neve / neve macia

demais

neve se transformando em masak

neve aguada

neve úmida

caindo neve úmída

Fronte de neve sobre uma área

neve amontoando se em uma área

neve depositada numa superfície

Roca de neve

sendo encoberto com neve  

gelo em pedaços

cobrindo mar ou lago

água a zero grau

gelo derretido

gelo quebradiço em

blocos

geloliso

gelo espelhado

(que remete a luz do sol)

pequenoiceberg

gelo Ópera. sobre mar

OiJ rio

gela que adere à cosia do

mar ou à margem do rio

placa rígida de gelo

flutuante que resiste ao

peso de uma pessoa

rnlstura de pequenos

cristais de gelo com água

gelarecente
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Na abordagem reflexivi}, o sentido é pensado como repousando

no objeto, pessoa,''ideia od' evento no mundo real, e a linguagem
funciona como um espelho, para r(:#erír o sentido verdadeiro como

ele já existe no mundo. Como a poeta Gertrude Stein uma vez ob-
servou, "Uma rosa é uma rosa é uma rosa". No quarto século a.C., os

gregos usaram a noção de m/meiif para explicar como a linguagem, e

até o desenho e a pintura, espelhavam ou imitavam a natureza. Eles

pensaram no grande poema de Homero, ]ZÜZa, como "imitação" de

uma série de eventos heroicos. Então, a teoria de que a linguagem

funciona simplesmente como reflexão ou imitação da verdade que

já existe e está fixada no mundo é às vezes chamada de "mimética'

Claro que há certa verdade óbvia nas teorias miméticas de repre-

sentação e linguagem. Como nós pontuamos, signos visuais realmen-

te carregam alguma relação com o formato e a textura dos objetos

que eles representam. Mas, assim como também já mencionamos,

uma imagem visual bidimensional de uma raizz é um signo -- ele
não deve ser confundido com a planta real com espinhos e flores

que cresce no jardim. Lembre-se também de que há várias palavras,

sons e imagens que nós entendemos bem, mas que são inteiramente

fictícios ou Eantasiosos e se referem a mundos completamente ima-

ginários -- incluindo, como muita gente agora pensa, a maior parte

da //ÜZal É claro, podemos usar a palavra raia para$azer rl;#rrénc/.z à

planta real e verdadeira crescendo no jardim, como dissemos antes.

Mas isso funciona porque eu conheço o código que liga o conceito
a uma palavra ou imagem particular. Eu não posso pr sar,bazar ou

deir/zoar com uma rosa verdadeira. E se alguém me diz que não

há nenhuma palavra como roi/z para certo vegetal em sua cultura,

a planta verdadeira no jardim não pode resolver a calha de comu-

nicação entre nós. Dentro das convenções dos diferentes códigos

de linguagem que usamos, os dois estarão certos e para que nos
entendamos, um de nós deverá aprender o código, associando na

cultura do outro a flor com a palavra destinada a ela.

\/v
/

/- '\

46 . CUUURA E REPRESENTAÇÃO l STUART HALL

deríamos entender uns aos outros. Não podemos acordar um dia e,

subitamente, decidir representar o conceito de árvore com as letras

ou a palavra VYxz, e esperar que as pessoas acompanhem o que esta-
mos dizendo. Por outro lado, não há um sentido final ou absoluto.

Convenções sociais e linguísticas mudam, sim, através do tempo.

Na linguagem da administração moderna, o que nós costumávamos

chamar de .z/z/noi, c#rnfei, ,p.zc/enfef e paiiage/rai viraram todos ron-

fzím/darei. Códigos linguísticos variam significativamente entre uma

língua e outra. Muitas culturas não têm palavras para conceitos que

são normais e anlplainente aceitáveis para nós.

Palavras constantemente saem do uso comum, e novas frases são

cunhadas: pense, por exemp]o, no uso de Zawm-f/z/ng ]redução] para

represerltar o processo em que empresas demitem as pessoas, deixan-

do-as sem trabalho. Mesmo quando as palavras reais continuam es-

táveis, suas conotações mudam ou elas adquirem uma nova nuance.

O problema é especialmente agudo nas traduções. Por exemplo, será

que a diferença em português entre íaóer e r/zfe/zZer corresponde e

captura exatamente a mesma distinção conceptual que os franceses

têm entre i.zz,aír e cannaí/r?? Talvez; mas podemos ter certeza?

O principal ponto é que o sentido não é inerente .àf coisas, ao

mundo. Ele é construído, produzido. É o resultado de uma prática

significante -- uma prática que pra#z/z sentido, que #az oi oóÚefos

stgn tPcare 1% .

1 .4 TEORIAS DA REPRESENTAÇÃO

Há, em termos gerais, três enfoques para explicar como a represen-

tação do sentido pela linguagem funciona. Nós podemos chama-los

de reflexivo, intencional e construtivista. Você pode pensar em cada

um como uma tentativa de responder às questões: "De onde vêm os

significados?", "Como podemos dizer o significado 'verdadeiro' de

uma palavra ou imagem?'
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A segunda abordagem para o sentido na representação argu-

menta o caso oposto. Defende que é o interlocutor, o autor, quem

impõe seu único sentido no mtmdo, pela linguagem. As palavras

significam o que o autor pretende que signifiquem. Essa é a abor-

dagem intencional. Mais uma vez, há alguma validade neste ar-

gumento, uma vez que todos nós, como indivíduos, realmente

usamos a linguagem para convencer ou comunicar coisas que são
especiais ou únicas para nós, para o nosso modo de ver o mundo.

Contudo, como uma teoria geral da representação pela linguagem,
a abordagem intencional também é falha. Cada um de nós não

pode ser a única fonte de significados na linguagem, uma vez que

isso signiâcaria que poderíamos nos expressar em linguagens in-
teiramente particulares. A essência da linguagem, entretanto, é a

comunicação, e essa, por sua vez, depende de convenções linguís-

ticas e códigos compartilhados. A linguagem nunca pode ser um
jogo inteiramente privado. Nossos sentidos particularmente inten-

cionados, ainda que pessoais, têm que enlear /z/zi regras, cózZzgoí e

cona'enfiei da #ngz/agr7m para serem compartilhados e entendidos.

A linguagem é um sistema social por completo. Isso significa que
nossos pensamentos privados precisam negociar com todos os sen-

tidos das palavras ou imagens guardadas na linguagem que o uso do
nosso sistema inevitavelmente desencadeará.

A terceira abordagem reconhece esse caráter público e social da

linguagem. Ela atesta que nem as coisas nelas mesmas, nem os usuá-

rios individuais podem fixar os significados na linguagem. As coisas

não iÜnÚrúm: nós ro ifrzz/hai sentido, usando sistemas represen-

tacionais -- conceitos e signos. Assim, esta abordagem é chamada de
construtivista. De acordo cona ela, nós não devemos confundir o

mundo ma/fria/, onde as coisas e pessoa! exnçem-çg!!1 3g.p214ticas

e'processoÉl;móó#rai pelos quais representação, sentido S..!in©ua-

gõíií õtie ran:í.' Construtivistas üãõ'legam a existêiicii do mundo
Mterial. N;o entanto, não é ele que transmite sentido, mas sim o +'

sistema de linguagem, ou qualquer outro que usemos para repre-
sentar nossos conceitos. São os amores sociais que usam os sistemas

conceituais, o linguístico e outros sistemas representacionais de sua

cultura para construir sentido, para fazer com que o mundo seja

compreensível e para comunicar sobre esse mundo, inteligivel-
mente, para outros.

Certamente, signos também devem ter uma dimensão material.

Os sistemas representacionais consistem nos iam reais que emitimos

com nossas cordas vocais, nas /magení que fazemos com câmaras

em papéis Hotossensíveis, nas wzzfczzi que imprimimos com tinta em

telas, nos / npz/Zsoi digitais que transmitimos eletronicamente. A re-

plgentação é uma prática, um tipo de ' 1131131!!gug!!g.!!!g..glZEelç)$

materiais e eleitos. u ie/zt/aa depende não da qualidade material

do signo, mas de sualw fáo i/mózí#ca. Porque um som ou palavra
em particular indica, simboliza ou representa um conceito, ele pode

funcionar, na linguagem, como u!?lglglU e transportar sentido -- ou,

como os construtivistas dizeis( significará\
../

1 .5 A LINGUAGEM DOS SEMÁFOROS

O exemplo mais simples desse tópico, que é crítico para o entendi-

mento sobre como as linguagens funcionam como sistemas repre-
sentacionais, é o famoso caso dos semáforos. Um semáforo é uma

máquina que emite diferentes luzes coloridas em sequência. O efeito

provocado nos olhos por di6erenres comprimentos de ondas lumi-

nosas um 6enâmeno material e natural produz a sensação de

diferentes cores. Bom, essas coisas certamente existem de verdade

no mundo material, mas é a nossa cultura que quebra o espectro de
luz em diferentes cores, distinguindo-as umas das outras e anexando

nomes -- vermelho, verde, amarelo, azul -- a elas. Nós usamos um

modo de c&ii{/gcar o espectro colorido para criar cores que são di-
ferentes umas das outras. Nós reprrienramoi ou simbolizamos as
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diversas cores e as classificamos de acordo com diferentes conceitos

de cor.-Esse é o sistema conceitual de cores da nossa cultura. Nós

dizemos "nossa cultura" porque, claramente, outras culturas devem

dividir os espectros coloridos diferentemente. E, mais, eles certa-

mente usam diferentes .pzzZáz/rui ou Zrfxaí reais para identificar dife-

rentes cores: o que nós chamamos "vermelho", os franceses chamam

'rouge" e assim por diante. Esse é o código linguístico -- aquele que

correlaciona certas palavras (signos) com certas cores (conceitos), e

então nos permite comunicar sobre cores com outras pessoas, usan-

do a "linguagem das cores

Mas como nós usamos esse sistema representacional ou simbólico

para regular o trânsito? As cores não têm nenhum significado fixo ou

"verdadeiro". Vermelho não significa "pare" na natureza, nem verde

quer dizer "siga". Em outras configurações, o vermelho pode indicar,

simbolizar ou representar "sangue", "perigo" ou "comunismo"; e ver-

de pode representar "lrlanda", "o campo" ou "ambientalismo". Até
esses sentidos podem mudar. Na "linguagem dos plugues elétricos",

vermelho costumava significar "a conexão com a carga positiva", mas

isso, arbitrariamente e sem explicação, mudou para marroml Então,

por muitos anos os produtores de plugues tiveram que anexar um pe-

daço de papel contando às pessoas que aquele código ou convenção

havia mudado, pois como eles saberiam de outra forma?

Verme[ho e verde funcionam na linguagem dos semáforos

porque "pare" e "siga" são os sentidos que coram atribuídos a e]es

na nossa cultura pelos códigos ou convenções que governam essa

linguagem. Esse código é amplamente conhecido e quase univer-
salmente obedecido em nossa cultura e em outras semelhantes à

nossa -- embora possamos bem imaginar algumas que não possuem o

código, nas quais essa linguagem seria um completo mistério.

Permitam-nos continuar com o exemplo por um momento,

para explorar um pouco mais além: como, de acordo com a aborda-

gem construtivista para a representação, as cores e a "linguagem dos

semáforos" funcionam como um sistema representacional ou signi-
ficante. Recordem os dali sistemas representacionais de que Edamos

antes. Primeiro, existe o mapa conceitual de cores na nossa cultura
o modo com que as cores são diferenciadas umas das outras, clas-

sificadas e arranjadas no nosso universo mental. Segundo, existem

as maneiras com que palavras ou imagens são correlacionadas com

cores na nossa linguagem -- nossos códigos linguísticos de cores. Na

verdade, uma #ngz/zeg?m de comes consiste em mais que apenas pa-
lavras individuais para diferentes pontos no espectro de cores. Ela

também depende de como elas funcionam na relação de umas com

as outras -- aqueles aspectos que são governados pela gramática e
peia sintaxe nas linguagens escrita ou falada e que nos permitem
expressar ideias mais complexas. Na linguagem dos semáforos, a se-

quência e posição das cores, assim como elas mesmas, permitem que

as cores carreguem sentido e, então, funcionem como signos.

Importa quais cores nós usamos? Não, argumentam os constru-

tivistas. Isso porque o que significa não são as cores por elas mesmas,

mas: a) o fato de serem diferentes e possíveis de serem distinguidas

umas das outras, e b) o fato de estarem organizadas em uma sequên-

cia em particular -- vermelho seguido de verde com, algumas vezes,

um aviso amarelo entre eles que diz, na realidade, "Fique alertam As

luzes estão para mudar". Construtivistas colocam esse ponto da se-

guinte forma: o que significa, o que carrega sentido, eles argumen-

tam, não é cada cor por si mesma nem o conceito ou palavra para
ela. É algÊg/zc e zne ermeZBo e pera quejggjflçLEste é um prin-

cípio muito importante, em geral, sobre representação e sentido, e
nós deveremos retornar a ele em mais de uma ocasião à frente. Pense

sobre isso nesses termos: se você não pudesse diferenciar entre ver-

melha'ê"Verde;matíPõdéi:iãl.iliii.g8jÊãiiliéhif;car "pare" e o outro

para significar siga":'Da mesma forma, é apenas a diferença entre as

let;as P e T que permitem que a palavra SnEEP [ovelha] seja ]igada,

no código da língua inglesa, ao conceito de "animal com quatro per-
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nas e pele coberta de ]ã", e a pa]avra SHEET [lençol], àque]e "materia]

que usamos na cama à noite para nos cobrir

Em princípio, qualquer combinação de cores -- como qualquer

coleção de letras na linguagem escrita ou de sons na linguagem calada

-- funcionaria, dado que as cores fossem suficientemente diferentes

para não serem confundidas. Os construtivistas expressam essa ideia

dizendo que todos os signos são "arbitrários". Esse termo significa
que não existe nenhuma relação natural entre o signo e seu sentido

ou conceito. Uma vez que vermelho só significa "pare" porque é
assim que o código fiinciona, em tese, qualquer cor poderia estar ali,

incluindo o verde. E o códjgg.gue lixa o sçillidg!..não a cor por si
própria. Isso também tem implicações mais amplas para a teoria da

representação e sentido na linguagem, e significa que signos oor eles

mesmos BãÉ!.pp!;lç!!1.6xar sentido. Em vez disso, o sentido depende

da i?Zaf,ío entre um signo"ê''üilí'êi;nceito,'i'iiiiE é $!3çlg pg!.!yp
c(5dlÊÕ'{)'iignina'dõ;õíêt;ã;ill:Úivigiç!.Éli1l3D: é ' rel4çjlCe

...;.......-''' -

é referido utilizando um signo linguístico bem diferente: MOUTON

Signos são arbitrários. êsy!.!Êptidos são fixados pgr código!=.J

Como observamos anteriormente, semáforos são máquinas, e co-

res são o efeito material das ondas de luz na retina do olho. Contudo,

objetos coisas -- também podem funcionar como signos, conside-
rando que tenham sido atribuídos a eles um conceito e um sentido

dentro dos nossos códigos culturais e linguísticos. Como signos, os

objetos funcionam simbolicamente -- representam conceitos e sig-
nificam. Seus efeitos, no entanto, são sentidos no mundo material

e social. Vermelho e verde funcionam na linguagem dos semáforos

como signos, mas eles têm efeitos materiais e sociais reais. Eles regu-

[amentam o comportamento social dos motoristas e, sem e]es, have-
ria muito mais acidentes de trânsito nas interseçóes das ruas.

1 .6 RESUMO

Percorremos um longo caminho explorando a natureza da repre-
sentação. É hora de resumir o que aprendemos sobre a abordagem

construtivista da representação por meio da linguagem.

Representação é a produção do sentido pela linguagem. Na re-

presentação, argumentam os construtivistas, nós usamos signos,

organizados em linguagens de diferentes tipos, para nos comuni-

car inteligivelmenEe com os outros. Linguagens podem usar signos

para simbolizar, indicar ou referenciar objetos, pessoas e eventos no

chamado mundo "real". Entretanto, elas também podem fazer refe-

rência a coisas imaginárias e mundos de fantasia ou a ideias abstra-

tas que não são, em nenhum sentido óbvio, parte do nosso mundo

material. Não existe uma simples relação de reflexo, imitação ou
correspondência direta entre a linguagem e o mundo real. O mundo

não é precisamente refietido, ou de alguma outra forma, no espelho

da linguagem: ela náo funciona como um espelho. O sentido é pro-

duzido dentro da linguagem, dentro e por meio de vários sistemas

ATIVIDADE3

Por que não testar você mesmo esse ponto sobre a natureza arbitrá-

ria do signo e a importância do código? Construa um código para

governar o movimento do tráfego usando duas cores diferentes -

amarelo e azul - como segue:

Quando a luz amarela está aparecendo-.

Agora adicione uma instrução permitindo apenas aos pedestres e

ciclistas atravessar. usando rosa.

Contanto que o código nos diga clara mente como ler ou interpretar

cada cor, e que todo mundo concorde em interpreta-las dessa forma,

qualquer uma funcionaria. Elas são apenas cores, assim como a palavra

oz,riba é apenas uma mistura de letras. Em francês, o mesmo animal
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represenracionais que, por conveniência, nós chamamos de "lingua-

gens". O sentido é produzido pela prática, pelo trabalho, da repre-

sentação. Ele é construído pela prática significante, isto é, aquela
que produzsentidos.

Como isso acontece? Na verdade, depende de dois distintos --

porém relacionados -- sistemas de representação. Primeiro, os con-
ceitos que são formados na mente funcionam como um sistema de

representação que classiâca e organiza o mundo em categorias inte-

ligíveis. Se nós temos um conceito para alguma coisa, nós podemos

dizer que sabemos seu "sentido'

Não podemos, contudo, comunicar esse sentido sem um segundo

sistema de representação a linguagem, que consiste em signos orga-

nizados em várias relações. Os signos, por sua vez, só podem transpor-

tar sentidos se possuirmos códigos que nos permitam traduzir nossos

conceitos em linguagem e vice-versa. Esses códigos, que são cru-

ciais para o sentido e a representação, não existem na natureza, mas

são o resultado de convenções sociais. Eles formam uma parte crucial

da nossa cultura -- nossos "mapas de sentido" compartilhados -- que

aprendemos e, inconscientemente, internalizamos quando dela nos

tornamos membros. Essa abordagem construtivista para a linguagem

então introduz o domínio simbólico da vida, em que palavras e coisas

fiJncionam como signos, no coração da própria vida social.

forma de representação ref7ex/va ou miméf/ca - uma pintura refletin-

do o "sentido verdadeiro" do que já existia na cozinha de Cotán? Ou

nós podemos encontrar a operação de certos códigos, a linguagem

da pintura usada para produzir certos sentidos? Comece com a per-

gunta: o que a pintura significa para você? O que ela está "dizendo"?

Então continue e questione como ela está dizendo isso - como a

representação funciona nessa pintura?

Escreva quaisquer pensamentos que surjam enquanto olha para a

pintura. O que esses objetos dizem para você? Que sentidos eles
desencadeiam?

ATIVIDADE4

Tudo isso pode parecer um tanto abstrato. Mas nós podemos rapi-

damente demonstrar sua relevância com o exemplo de uma pintura.

Olhe para a natureza-morta do pintor espanhol Juan Sanchez Cotán

(1 521 -1 627), intitulada Marme/Q cepo/ho, me/ão e pep/no (Figura 3).

E como se o pintor tivesse feito todos os esforços para usar a "lin-

guagem da pintura" para refletir esses quatro objetos precisamente,

para capturar ou "imitar a natureza' É este, então, o exemplo de uma

FIGURA3

Juan Cotán, /marme/Q rapo/hQ me/ão e pepino, c. 1 602
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2. O legado de Saussure
LEITURAA

A visão social-construtivista da linguagem e da representação que
temos discutido deve muito à obra e influência do linguista suíço

Ferdinand de Saussure, que nasceu em Genebra em 1 857, fez muito
de seu trabalho em Paras e morreu em 1913. Ele é conhecido como

o "pai da linguística moderna". Para os nossos propósitos, sua im-

portância reside não em seu detalhado trabalho em linguística, mas

na sua visão geral da representação e na forma com que seu modelo

de linguagem norteou a abordagem semiótica para o problema da

representação em uma ampla variedade de campos culturais. Você

reconhecerá no pensamento de Saussure o que já havíamos dito so-

bre a abordagem comia'z//iuiíía da representação.

Para Saussure, de acordo com Jonathan Culler (1 976: 19), a pro-

dução do sentido depende da linguagem: "A linguagem é um siste-

ma de sinais." Sons, imagens, palavras escritas, pinturas, fotografias

etc. funcionam como signos dentro da linguagem "apenas quando

eles servem para expressar ou comunicar ideias. (...) ]Para] comuni-

ca-las, eles devem ser parte de um sistema de convenções". Objetos

materiais podem funcionar como signos e comunicar sentido tam-

bém, como vimos no exemplo da "linguagem dos semáforos'

Em um passo importante, Saussure analisou o signo em dois ou-

tros elementos. Havia, argumentou ele, a#orm.z (a verdadeira palavra,

imagem, coto etc.) e havia a /de/.z ou ro cei/o na sua cabeça com a

qt!!!.a.fbrmq:aqassociada. Saussure chamou o primeiro elemento de
iignificant!!,..9'ásegundo elemento :.g.conceito correspondente que

'êlêMãcadeia na sua cabeça ((íe significadéll)Cada vez que você

ouvir ou ler o ízlgn#íranre(isto é, ííj;alava'ou imagem de um re/wür,

por exemplo), ele será correlacionado com o iilgm@cndo (o conceito

de um telefone portátil na sua cabeça). Os dois são necessários para

produzir sentido, mas é a relação entre eles, fixada pelo nosso código

cultural e linguístico, que sustenta a representação. Então,

Agora leia o resumo editado de uma análise da natureza-morta

pelo teórico e crítico de arte Norman Bryson, incluída como Leitura

A no final deste capítulo (p.1 14). Não se preocupe, nessa altura. se

a linguagem parecer um pouco difícil e você não entender todos

os termos. Selecione os pontos principais sobre a forma como a

representação funciona na pintura. de acordo com o autor.

Bryson não é, de forma alguma, o único crítico da pintura de Cotán,
e certamente não fornece a única leitura "correta" sobre ela. Esse não

é o ponto. A questão do exemplo é que ele nos ajuda a ver como, até

na natureza-morta, a "linguagem da pintura" não funciona simples-

mente para reftetir ou imitar um sentido que já está lá na natureza,

mas para produz/r seno/dos. O ato de pintar é uma prós/ca sfgn/ócante

(que produz sentido). Tome nota, em particular, do que Bryson diz

sobre os pontosseguintes:

l.a forma como a pintura convida você, o espectador, a olhar- o que

ele chama de seu "modo de vér"; em parte, a função da linguagem é

posicionar você, o espectador, em uma certa relação com o sentido.

2. a relação com a comida que é colocada pela pintura.

3. como, de acordo com Bryson, a "forma matemática" é usada por

Cotán para distorcer a pintura para que ela exiba um sentido parti-

cular. Um sentido distorcido em uma pintura pode ser "verdadeiro"?

4. o sentido da diferença entre espaço "criatural" e "geométrico'

a linguagem da pintura cria seu próprio tipo de espaço.

Se necessário, releio o texto, trabalhe com ele novamente, selecio-

nando esses pontos específicos.
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o signo é á união de uma forma que significa (íllgn{/íra/z/f) e uma ideia

significada (iil«@ca2o). Embora nós possamos Calar (...) como se eles

fossem entidades separadas, eles existem apenas como componentes

do signo (...) [que é] o Eito centra] da ]inguagem (Cu]]er, 1976: 19).

Saussure também insistiu no que chamamos, na Seção 1, de na-

tureza arbitrária do signo: "Náo há nenhuma ligação natural ou ine-
vitável entre o significante e o significado." Signos não possuem um

sentido fixo ou essencial. O que significa, de acordo com Saussure,

não é VERMZLnO ou a essência da "vermelhidão", mas a ól!#e enfz

enfxr VERME,no r VEROZ. Os signos, argumentou ele, "são membros

de um sistema e definidos em relação a outros membros daquele

sistema". Por exemplo, é difícil definir o sentido de PAI, a não ser que

esteja em relação a outros parentescos, como MÃE, FÍLnA, nono, e

nos termos de sua diferença para com estes, e assim por diante.

A demarcação da diferença dentro da linguagem é fundamental

para a produção do sentido, de acordo com Saussure. Mesmo em

um nível simples (para repetir um exemplo anterior), nós devemos

estar aptos a distinguir, dentro da linguagem, entre snExp e smEZT,

antes de podermos ligar uma dessas palavras ao conceito de animal

que produz lã, e a outra ao conceito de um tecido que cobre uma

cama. O jeito mais simples de demarcar diferenças é, claramente,

por sentidos de oposição binária -- como em noite/dia.

Críticos posteriores de Saussure observaram que binários (isto é,

prrfa/óxanca) são apenas uma maneira, bastante simplista, de estabe-

lecer diferença. Assim como há uma distinção gritante entre prelo e

Z'xu/zco, há tantas outras, mais sutis, entre .prelo e c/#zzz-esfz/70, c/nz'z

escuro e cinza-curo, cinza e creme e quase branco, quase flanco e bran-

co brilhante, \)em como entre noite, madrugach, aurora, meio-dia e

frepzZífz/Zo, e assim por diante. Contudo, a atenção às oposições

binárias levou Saussure à revolucionária proposição de que a lingua-

gem consiste em significantes, mas para produzir sentido, os signifi-

-b.

y cantes devem estar organizados em um "sistema de diferenças". É a

..diferença entre os signiâcantes que sigiiiiiêZ'

Além disso, a relação entre o significante e o significado, que é

fixada pelos nossos códigos culturais, não é, argumentou Saussure,

permanentemente fixa. Palavras mudam seus sentidos. Os conceitos

(significados) aos quais elas se referem também se modificam, his-

toricamente, e toda transformação altera o mapa conceptual da cul-

tura, levando diferentes culturas, em distintos momentos históricos,

a classificar e pensar sobre o mundo de maneira diversa. Por muitos

séculos, sociedades ocidentais associaram a palavra PntETO com tudo

o que era escuro, mau, proibido, diabólico, perigoso e pecaminoso.

Contudo, pense em como a percepção das pessoas negras nos Esta-
dos Unidos na década de 1960 mudou depois que a frase "Black is

beautifu[" [Preto é bonito] tornou-se um i/otan famoso -- na qual
o izlgpz{/2rúnZe, PRETO, foi levado a significar o sentido exatamente

oposto (s«n@ca2a) às suas associações prévias. De acordo com as
ideias de Saussure,

a linguagem configura uma relação arbitrária entre significantes à

sua própria escolha de um lado, e significados à sua própria escolha

de outro- Não somente cada língua produz um conjunto diÊerenre de

significantes, articulando e dividindo o som contínuo (ou a escrita, o

desenho, a fotografia) de uma maneira distinta, cada língua produz um

conjunto diferente de significados; ela tem um modo distinto e arbitrá-

rio de organizar o mundo em conceitos e categorias (Culler, 1976: 23).

As implicações desse argumento são de amplo alcance para uma
teoria da representação e para o nosso entendimento sobre cultura.

Se a relação entre o significante e seu significado é o resultado de

um sistema de convenções sociais específico para cada sociedade e

para determinados momentos históricos -- logo, todos os sentidos

são produzidos dentro da história e da cultura. Eles nunca podem
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ser fii)demente fixados, estão sempre sujeitos à mudança, tanto de

ullgXcontexto cultural ao outro, quanto em diferentes períodos. Não

bá, portanto, um "verdadeiro sentido" único, imutável, universal.

p'"Por ser arbitrário, o signo é totalmente sujeito à história; e a.com-

/l binação, em um momento em particular, de um dado significante

l e um significado é o resultado contingente do processo histórico"
(Culler, 1976: 36).

Tudo isso abre o sentido e a representação, de uma forma ra-

dical, à história e à mudança. É verdade que o próprio Saussure

concentrou-se exclusivamente no estado do sistema de linguagem

em um dado momento, em vez de olhar para a mudança linguística

ao longo do tempo. No entanto, para nossos propósitos, o pon-
to importante é a forma como esse enfoque zzle:pre/zde o sentido,

quebrando qualquer vínculo natural e inevitável entre significante e

significado. Isso abre a representação para o constante "jogo" de des-

lizamento do sentido, para a constante produção de novos sentidos,

novas interpretações. \ ,....l)n lrYx4 1ãC{.t4

.Contudo, se o sentido muda histbricameúte e nunca é fixado

(le forma definitiva, o que se segue é que "captar o sentido" deve

l envolver um processo ativo de / /er7re/.zfáa. O sentido deve ser

\ativamente "lido" ou "interpretado". Consequentemente, há uma

Imprecisão necessária e inevitável sobre a linguagem. O sentido que

nós captamos, como espectadores, leitores ou público, nunca é exa-

tamente o sentido que foi dado pelo interlocutor, escritor ou pelos
outros espectadores. E, uma vez que, para dizer algo relevante, nós

devemos "entrar na linguagem", onde todos os tipos de sentidos
que nos antecedem já estão estocados, nós nunca podemos depurá-

.la completamente, que seria fazer uma triagem de todos os outros

sentidos ocultos que podem modificar ou distorcer o que nós que-

remos dizer. Por exemplo, nós não podemos impedir inteiramente

algumas das conotações negativas da palavra NEGRO de retornar à

mente quando nós lemos uma manchete como "QUARTA-pEdiA --

UM DIA lqEGRO NA BOLSA DE VALORES", mesmo que essa não tenha

sido a intehqéo.

Há um con;ijãííiê zZesZfz,zme/z/a 2e ir rízü.çú toda interpretação,

uma margem -- tiln--excesso em;-relaçãdlo que pretendíamos dizer
na qual outros sentidos ofuscam a afirmação ou o texto, e outras

associações despertam, conferindo um sentido diferente ao que nós

dizemos. Assim, a interpretação torna-se um aspecto essencial do
processo pelo qual o sentido é dado e tomado. O.Z#ifgZ.É.üáo.ynpor-

!ante quanto. o glfr//or. na proç+!!çgg do sentido. Todo significante

dado ou codificado com significado tem que ser significativamente

interpretado ou decodiâcado pelo receptor (Hall, 1980):Ãig!!os que
não tenham sido inteligivelmente recebidos ou interpretados não

. . .

são, em nenhum !S!!!!Slg.Úi:i]..--.sg11iÍlç!!!!yg!

'/ 2.1 A PARTE SOCIAL DA LINGUAGEM

Saussure dividiu a linguagem em duas partes. A primeira consiste
nas regras e códigos gerais do sistema linguístico, que todos os seus

usuários devem compartilhar para que ele seja utilizado como um
meio de comunicação. As regras são os princípios que nós aprende-

mos quando aprendemos a linguagem, que nos habilitam a usá-la
para dizer o que quisermos. Por exemplo, em português, a ordem

de palavras preferida é sujeito-verbo-objeto ("o gato bebeu leite"),
enquanto, em latim, o verbo normalmente vem no final. Essa es-
trutura de linguagem subjacente, governada por regras e que nos

permite produzir sentenças bem formadas foi chamada por Saussure

de langue (o sistema de linguagem).

A segunda parte consiste nos atos particulares de fala, escrita
ou desenho que -- usando a estrutura e as regras da Zzng#r -- sãa
produzidos por um interlocutor ou escritor real. Ele chamou isso

de parole. 'IA ÁzaKwr é o sistema da linguagem, a linguagem como
um sistema de formas, enquanto a.p.zra& é a Ea]a [ou escrita] real, os

fitos de fala que só são possíveis pela linguagem" (Culler, 1976: 29).

+'

)'
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}'ara Saussure, a estrutura subjacente de regras e códigos (ZanKzze)

,É' a parte social da linguagem e poderia ser estudada com a precisão
das leis de uma ciência, devido à sua natureza fachada, limitada. Era

l sua preferência estudar a linguagem nesse nível de suê....çlg!!!!ga
l profunda", o que Gez as pessoas chamarem Saussure e seu modelo

\. de~ímguagemm;i;iituralistas. A segiiiiilíjiãiiê'ai'liiiÊüãÊélti:T
ato individual da far;'t;ii'a(;'biónunéi;imento (/zzra/e), ele conside-

rou como a "superfície" da linguagem. Há um número infinito de
pronunciamentos possíveis. Assim, à p.zro& inevitavelmente faltam

essas propriedades estruturais, que formariam um conjunto fechado
e limitado e nos permitiriam estuda-la "cientificamente".

O que fez o modelo de Saussure atraente a vários pesquisadores

posteriores foi a combinação do caráter fechado, estruturado, da lin-

guagem no nível de suas regras e leis (que, de acordo com o autor,

habilitou seu estudo científico) com a capacidade de sermos livres
e imprevisivelmente criativos em nossos atos de fala. Os estudiosos

que vieram depois entenderam que Saussure oferecera a eles, afinal,

uma abordagem científica para este objeto de pesquisa pouco cien-
tífico -- a cultura.

Ao separar a parte social da linguagem (óznK#e) do ato individual

de comunicação @araZe), Saussure rompeu com a nossa noção de
senso comum de como a linguagem funciona. O entendimento vul-

gar acredita que a linguagem vem de dentro de nós -- do interlocutor

ou escritor individual; que o sujeito que Fala ou escreve seria o autor

ou criador do sentido. Isso é o que nós chamamos, anteriormente,
de modelo in/f c/ana/ da representação. Entretanto, de acordo com

o modelo de Saussure, cada afirmação auroral só se torna possível

porque o "autor" compartilha com outros usuários da linguagem as

regras e códigos comuns do sistema -- a ázngz/e --, que permite que

eles se comuniquem um com o outro significantemente. O autor

decide o que ela quer dizer. Mas ela não pode "decidir" usar ou não as

regras da linguagem, se ela quer ser compreendida. Nós nascemos em

uma linguagem, seus códigos e sentidos. A linguagem para Saussure

é, portanto, um fenómeno social, que não pode ser uma questão

individual, já que não é possível inventar as regras da linguagem

individualmente, para nós mesmos. Sua fonte reside na sociedade,
na cultura, nos nossos códigos culturais compartilhados, no sistema

da linguagem -- não na natureza ou no sujeito individual.

Vamos, agora, passar para a Seção 3 e considerar como a abor-

dagem construtivista para a representação e, particularmente, o mo-

delo linguístico de Saussure foram aplicados a um conjunto mais

amplo de objetos e práticas e evoluíram para o método fem/ó//ro

que tanto influenciou o campo Mas, primeiro, temos que levar em
conta algumas das críticas deitas ao seu posicionamento.

2.2 CRÍTICA AO MODELO DE SAUSSURE

O grande feito de Saussure foi nos forçar a prestar especial atenção

na linguagem em si, como um fato social, no processo de represen-

tação em si, em como a linguagem realmente funciona e no papel
que desempenha na produção do sentido. Ao fazer isso, Saussure

salvou a linguagem do iZa/z/i de mero meio transparente entre co/saí

e ie/zr/do. Ele mostrou, em vez disso, que a representação é uma

prática. No entanto, em seu próprio trabalho, Saussure tendeu a

focar, quase exclusivamente, nos dois aspectos do signo -- izKn /írú/zre

e íilgm@caZo. Deu pouca ou nenhuma atenção a como essa relação

entre iÜ/z{/franze/f&n{/grada poderia servir ao propósito do que nós

previamente chamamos de r(#rrénf/ ou seja, nos referindo ao

mundo das coisas, pessoas e eventos que estão fora da linguagem,

no mundo "real". Linguistas posteriores fizeram uma distinção en-

tre, digamos, o significado da palavra i.iVRO e o uso da palavra para

se referir a um il/z,ra eipefl77co repousando na mesa atrás de nós. O

linguista Charles Sanders Pierce, ao adotar uma abordagem similar

à de Saussure, prestou mais atenção à relação entre significantes/
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significados e que ele chamou de seus re$?rfnrer. O que Saussure cha-

\ mou de significação realmente envolve .zmóoi, sentido e referência,

mas ele focou principalmente na forma.

Outro problema é que Saussure tendeu a se concentrar nos as-

pectos Jormúií da linguagem -- em como a linguagem realmente
funciona. Isso tem a grande vantagem de nos fazer examinar a re-

presentação como uma prática digna de estudo detalhado em seu

próprio mérito. Somos forçados a olhar para a própria linguagem, e

\ não como se fosse apenas uma "janela no mundo" vazia e transpa-

S rente. No entanto, o foco de Saussure na linguagem pode ter sido

S exclusivo demais. A atenção aos seus aspectos formais realmente

tirou a atenção das características mais interativas e dialógicas da

$ 1 linguagem -- como é realmente usada, como funciona em situações
-6 1 reais, no diálogo entre diferentes tipos de interlocutores. Então, não

g l é surpreendente que, em Saussure, a questão do poder na linguagem

.3\ -- por exemplo, entre interlocutores de diferentes iza/zfí e posições --

não tenha grande expressão.

Como por vezes acontece, o sonho "científico" que residia por
trás do impulso estruturalista do seu trabalho (embora influente em

nos alertam- para certos aspectos de como a linguagem funciona)
provou ser ilusório. A linguagem nác7 é um objeto que possa ser es-

tudado com a precisão de uma ciência. Teóricos culturais posteriores

aprenderam com o "estruturalismo" de Saussure, mas abandonaram

sua premissa científica.

A linguagem permanece governada por regras, mas não é um

sistema "fechado" que pode ser reduzido aos seus elementos formais.

Uma vez que está constantemente mudando, ela é, por definição,

um dance/fo zzZ'er/o. O sentido continua sendo produzido pela lin-

guagem em formas que nunca podem ser previstas de antemão e o

seu deslizamento, como nós descrevemos acima, não pode ser conti-

do. Saussure deve ter sido atraído pela forma porque, como um bom
estruturalista, tendia a estudar o estado do sistema de linguagem em
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um dado momento, como se isso fosse estático, e como se pudesse

conter o fluxo de transformação da linguagem. Todavia, o caso é que

vários daqueles que haviam sido muito influenciados pela ruptura

radical de Saussure com o modelo reflexivo e o intencional da repre-

sentação apoiaram-se em seu trabalho, não imitando seu enfoque
científico e "estruturalista", mas aplicando seu modelo de uma ma-
neira bem n)ais solta, em aberto -- isto é, "pós-estruturalista'

2.3 RESUMO

(quão longe, então, nós caminhamos em nossa discussão sobre as

teorias da l@ efrn/.zfáa? Começamos contrastando três diferentes

enfoques. A abordagem r(=/7exiz,.z ou m/mér/c'z, que propõe uma re-

lação direta e transparente de imitação ou reflexão entre as palavras

(signos) e as coisas. A teoria /nre/zc/onú/, que reduziu a representação

às intenções do autor ou sujeito. A teoria conífrz///z//fia, que propõe
uma relação complexa e mediada entre as coisas no mundo, os con-

ceitos em nosso pensamento e a linguagem.

Nós nos concentramos demoradamente no último enfoque. As

correlações entre esses níveis -- o material, o conceptual e o signifi-

cante -- são governadas pelos nossos códigos culturais e linguísticos,

e é esse conjunto de interconexóes que produz sentido. Mostramos,

então, o quanto esse modelo geral de como os sistemas de repre-
sentação funcionam na produção do sentido se deve ao trabalho

de Ferdinand de Saussure. Aqui, o ponto-chave era a ligação pro-

porcionada pelos códigos entre as formas de expressão usadas pela

linguagem (seja fala, escrita, desenho ou outros tipos de representa-

ção) que Saussure chamou dei n #rún/el e os conceitos mentais

associados a eles -- os iilgnePcadoi. A conexão entre esses dois sistemas

de representação produz signos; e estes, organizados em li nguagens,

produzem sentido e podem ser usados para referenciar objetos, pes-
soas e eventos no mundo "real
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3. Da linguagem à cultura: da linguística à semiótica ,Ú.t/C' O argumento fundamental por trás da abordagem semiótica é
10 1 que, uma vez que todos os objetos culturais expressam sentido, e to-

das as práticas culturais dependem do sentido, eles devem Fazer uso

dos signos; e na medida em que fazem, devem funcionar como a
linguagem funciona e ser suscetíveis a uma análise que, basicamente,

Eaz uso dos conceitos linguísticos de Saussure (ou seja, a distinção

entre significante/significado e ZanKzze/paroZe, sua ideia de códigos e

estruturas subjacentes e a natureza arbitrária do signo).

Então, quando em sua coleção de ensaios MlraZaylai (201 1) o
crítico francês Roland Barthes estudou "0 mundo da luta livre",

"Sabão em pó e detergentes", TA face de Greta Garbo" ou "Os gzzi.zí

.zzz/íf para a Europa", ele trouxe a abordagem semiótica para dar
suporte à sua "leitura" da cultura popular, tratando essas atividades

e objetos como signos, como uma linguagem pela qual o sentido é

comunicado. Por exemplo, a maioria de nós pensaria em luta livre

como um jogo ou exporte competitivo elaborado para um lutador
conquistar a vitória sobre seu oponente. Barthes, no entanto, per-

gunta não "Quem venceu?", mas "Qual o sentido desse evento?" Ele

trata isso como um /ex/o a ser #do e "lê" os gestos exagerados dos

lutadores como uma linguagem grandiloquente do que ele chama

de puro espetáculo do excesso.

A principal contribuição de Saussure foi ao estudo da linguística em
sentido restrito. No entanto, desde sua morte, suas teorias têm sido

amplamente utilizadas como base para uma abordagem mais geral

da linguagem e do sentido, fornecendo um modelo de representa-

ção aplicado a uma ampla série de objetos e práticas culturais. O
próprio Saussure previu essa possibilidade em suas famosas notas de

leitura, postumamente coletadas pelos seus estudantes como (aria

de #ngz/á//c.z gera/ (20 1 2), em que ele buscava "(...) uma ciência que

estude a vida dos signos dentro da sociedade. (...) Eu devo chama-la

semiologia, do grego iemria , 'signos'" (Saussure, 2012). Esse en-
foque geral no estudo dos signos na cultura, e da cultura como um

tipo de "linguagem", que Saussure projetou, agora é generalizada-

mente conhecido pelo termo semiótica.

LEITURA B

Você deve agora ler o breve resumo da "leitura" de Barthes de

"0 mundo da luta livre'; disponibilizada como Leitura B no final deste

capítulo (p.118).

Da mesma forma, o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss

estudou os costumes, rituais, objetos totêmicos, designa, mitos e

contos folclóricos dos chamados povos "primitivos" do Brasil. Ele

FIGURA4

A luta livre como uma linguagem do "excesso'
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não analisou como essas coisas eram produzidas e usadas no con-

texto da vida diária entre os povos amazânicos, mas em termos do

que elas estavam tentando "dizer", quais mensagens sobre cultura

comunicavam. Lévi-Strauss analisou o sentido, não interpretando

seu conteúdo, mas olhando para as regras e códigos fundamentais

pelos quais tais objetos ou práticas produziam sentido e, ao fazer
isso, estava também fazendo um clássico "movimento" saussuriano

ou estruturalista, das .paro&f da cultura à estrutura fundan)ental, sua

Zangue. Para empreender esse tipo de trabalho, estudando o sentido

de uin programa de televisão, por exemplo, nós teríamos que tratar

as imagens na tela como significantes, e o uso do código da novela
televisiva como génrra, para descobrir como cada imagem na tela faz

uso dessas regras para "dizer algo" (significados) que o espectador
pudesse "ler" ou interpretar dentro do quadro de um tipo particular
de narrativa televisiva.

Na abordagem semiótica, não apenas palavras e imagens, mas

os próprios objetos podem funcionar como significantes na produ-
ção do sentido. Roupas, por exemplo, podem ter uma função física

simples cobrir e proteger o corpo do clima. Contudo, também se

apresentam como signos. Elas constroem significados e carregam

uma mensagem. Um vestido de noite deve significar "elegância'

gravata-borboleta e jaqueta longa, "formalidade"; jeans e camise-
ta, "roupa casual"; certo tipo de casaco na combinação certa, "um
passeio longo e romântico na floresta durante o outono" (Barthes,

201 2) . Esses signos permitem que as roupas carreguem significado e

funcionem como uma linguagem -- "a linguagem da moda". Como
elas fazem isso?

"dizendo't Como você decodificaria a mensagem? Em particular,
quais elementos operam como sigo//icantes e quais conceitos -

s/gn/lIGados - você está aplicando a eles? Não pegue apenas uma

impressão geral analise detalhadamente. Como a "linguagem da

moda" funciona nesse exemplo?

l
+ G \FC (: l

FIGURA5

Propaganda da Gucci na Vague, setembro de 1 995

As roupas, por elas mesmas, são os significantes. O código da
moda nas culturas consumidoras ocidentais, como a nossa, corre-

lacionam tipos ou combinações particulares de roupas com certos

conceitos ("elegância", "Formalidade", "casualidade", "romance").

Esses são os file Prados. Esses códigos convertem as roupas em izg'

lzoi, que podem ser lidos como uma linguagem. Na linguagem da

moda, os significantes são arranjados em certa sequência, em de-

ATIVIDADE5

Olhe para o exemplo das roupas em uma revista de moda (Figura 5).

Aplique o modelo de Saussure para analisar o que as roupas estão
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terminadas relações uns com os outros. As relações podem ser de
similaridade -- certos itens "combinam" (isto é, sapatos casuais com

jeans). Diferenças também são marcadas não usar cintos de couro

com vestidos de noite. Alguns signos realmente criam sentido explo-

rando a "diferença": botas de couro com uma longa saia florida, por

exemplo. Essas peças de roupa "dizem alguma coisa" -- elas contêm

significado. Obviamente, nem todo mundo lê a moda da mesma

forma. Existem diferentes gêneros, idades, classes, "raças". Mas to-

dos aqueles que compartilham o mesmo código de moda interpre-

tarão os signos de formas mais ou menos semelhantes. "Oh, jeans

não é adequado para aquele evento. É uma ocasião formal, demanda

algo mais elegante.'

Você deve ter notado que, nesse exemplo, nós mudamos do
nível [inguístico mais restrito, do qual nós retiramos exemp]os na

primeira seção, para um nível mais amplo, cultural. Perceba, tam-

bém, que duas operações interligadas são necessárias para completar

o processo de representação pelo qual o sentido é produzido. Primei-

ro, nós precisamos de um cóziClgo básico que ligue uma peça material

em particular que é cortada e costumada em um modo específico

(íiW@rami?) ao nosso conceito mental dela (sÜn@cada) digamos,
um determinado corte de material ao nosso conceito de "vestido"

ou "jeans". (Lembre que apenas algumas culturas "leriam" o sentido

dessa forma, ou mesmo possuiriam o conceito (ou seja, classificar

roupas dessa forma) de "vestido" como diferente de"jeans".) A com-

binação do significante e do significado é o que Saussure chamou
de íilgzzo. Então, tendo reconhecido o material como um vestido, ou

um jeans, e produzido um signo, nós podemos progredir a um se-

gundo nível, mais amplo, que liga esses signos a temas, conceitos ou

sentidos mais abrangentes e culturais -- por exemplo, um vestido de

noite à "formalidade" ou "elegância", jeans à "casualidade". Barthes

chamou o primeiro nível, descritivo, de denotação, e o segundo, de

conotação. Ambos, obviamente, requerem o uso de códigos.

0 Z.)rnoiafáo é o nível simples, básico, descritivo, em que o con-

senso é difundido e a maioria das pessoas concordaria no significado

("vestido", "jeans"). No segundo nível -- co o/afáo --, esses significan-

tes que fomos capazes de "decodificar" em um plano simples (usan-

do nossas classificações conceituais convencionais de vestido para

ler seu significado) entram em um segundo tipo de código, mais
amplo -- "a linguagem da moda". Por sua vez, ela os conecta a senti-
dos e temas mais abrangentes, ligando-os ao que nós chamaremos de

ríz;miai será /irai mais vastos de nossa cultura: ideias de "elegância",
'formalidade", "casualidade" e "romance'

Esse segundo e mais amplo significado já não se encontra em

um patamar descritivo de interpretação óbvia. Aqui, começamos a
interpretar os signos completos, nos termos do reino mais vasto da

ideologia social -- as crenças gerais, quadros conceituais e sistemas
de valores da sociedade. Esse segundo nível de significação, sugere

Barthes, é mais "geral, global e difuso". Lida com "fragmentos de

uma ideologia. (...) Esses significados têm uma comunicação muito
próxima com a cultura, com o conhecimento, com a história, e é

por meio de]es, por assim dizer, que o mundo [da cu]tura] invade o
sistema [da represenração]" (Barthes, 2012: 91-92).

3.1 0 MITO HOJE

Nesse ensaio, "0 mito hoje", em .A6ioZqgzm, Barthes dá outro exemplo

que nos ajuda a enxergar exatamente como a representação funciona

no segundo nível, cultural, mais amplo. Em uma ocasião, visitando
os barbeiros, eles mostraram a Barthes uma cópia da revista francesa

Barlr .44a/fó em cuja capa havia a imagem de "um jovem negro vesti-

do com um uniforme francês, prestando continência, com os olhos

erguidos, provavelmente fixos em uma prega da bandeira tricolor
Ifrancesal" (1972b: 1 16).

No primeiro nível, para captar qualquer sentido, nós temos que
decodificar cada um dos significantes da imagem em seus conceitos
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apropriados: isto é, um soldado, um uniforme, um braço erguido,

olhos erguidos, uma bandeira da trança. Isso produz um conjunto

de signos com uma mensagem ou significado simples e literal: z/m

solzhdo negro está sctudando a bandeira .Fancesa Çdenotaçã.ah.

No entanto, Barthes argumenta que essa imagem também tem

um significado mais amplo e cultural. Se nós perguntarmos "0 que

a 2ar/r ã4a/có está nos dizendo ao usar essa imagem de um soldado

negro saudando uma bandeira francesa?", Barthes sugere que pode-
mos pensar:

dá a esse segundo conceito ou tema um nome: ele o chama de "uma

mistura a propósito do 'imperialismo francês' e do 'militarismo'

Isso, diz ele, adiciona uma mensagem sobre o colonialismo francês

e seus fiéis soldados filhos negros. Barthes chama esse segundo nível

de significação de m/fo. Nessa leitura, o autor adiciona:

O imperialismo francês é o motor por trás do mito. O conceito

reconstitui uma cadeia de causas e efeitos, motivos e intenções. (...)

Por meio do conceito (...) toda uma nova história (...) é implantada

no mito (...), o conceito do imperialismo francês (...) está, de novo,

vinculado à totalidade do mundo: à história geral da França, às suas

aventuras coloniais, às suas dificuldades anuais (1 972b: 1 19).

(...) que a França é um grande império, e que todos os seus filhos, sem

nenhuma discriminação de cor, fielmente servem sob sua bandeira, e

que não há nenhuma resposta melhor aos desertores de um alegado

colonialismo do que o fervor mostrado por esse negro ao servir os seus

assim chamados opressores [conotação] (1972b: 1 16).
LEITURAC

Seja lá o que pense sobre a "mensagem" real que Barthes ressalta,

para uma análise semiótica ideal você deve ser capaz de delinear pre-

cisamente os diferentes passos pelos quais esse sentido mais amplo

foi produzido. Barthes argumenta que, aqui, a representação acon-

tece por dois processos independentes, porém ligados.

No primeiro, os significantes (os elementos da imagem) e os

significados (os conceitos -- soldado, bandeira e assim por diante) se

unem para formar um signo com uma simples mensagem denotada:

um solchcto negro está saucündo a bandeilaj'ancesa. B.m uxm segundo

estágio, essa mensagem, ou signo completo, é ligada a outro con-

junto de significados -- um conteúdo amplo e ideológico sobre o
colonialismo francês.

O primeiro significado completo funciona como significante no

segundo estágio do processo de representação e, quando ligado a um

tema mais amplo pelo leitor, produz uma segunda mensagem, ou

significado, mais elaborada e ideologicamente enquadrada. Barthes

Volte ao pequeno resumo de "Mito hoje" (Leitura C, no final deste

capítulo na p. 1 22), e leia o relato de Barthes sobre como o mito
funciona como um sistema de representação. Assegure-se de que

entende o que Barthes quer dizer com "dois sistemas escalonados'

e com a ideia de que o mito é uma "metalinguagem"(uma lingua-

gem de segunda ordem).

Para outro exemplo desse processo de significação de dois está

gios, podemos nos voltar agora para outro famoso ensaio de Barrhes

ArlVIDADE6

Olhe cuidadosamente para o anúncio dos produtos Panzani(Figura 6)

e, com a análise de Barthes em mente, faça o seguinte exercício:

1 . Que s/gn/ficanfes você consegue identificar no anúncio?
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2. O que eles significam? Quais são seus s/gn//içados?

3. Agora, olhe para o anúncio como um todo, no nível do "mito'l

Qual é sua mensagem ou tema mais amplo, cultural? Você pode
construir um?

LEITURA D

Agora leia um segundo extrato de Barthes, no qual ele oferece uma

interpretação ao anúncio da Panzani com espaguete e vegetais em

uma sacola de cordas como "mito" sobre a cultura italiana nacional.

O extrato de "Retórica da imagem'; de /mugem-música-texto (1 977),

está incluído como Leitura D no final deste capítulo (p.1 24).

Barthes sugere que podemos ler o anúncio da Panzani como um

mito" ligando sua mensagem completa(essa é uma imagem de al-

guns pacotes de massa. uma lata. um sachê, alguns tomates, cebo-

las, pimentões e um cogumelo emergindo de uma sacola de cordas

semiaberta) com o tema ou conceito cultural da "italianidade': En-

tão, no nível do mito ou da metalinguagem, o anúncio da Panzani

se torna uma mensagem sobre o sentido essencial de italianidade

como uma cultura nacional. Mercadorias podem realmente se tor-

nar significantes para mitos ou nacionalidades? Você pode pensar

em anúncios, em revistas ou na televisão, que funcionam da mesma

forma. desenhando o mito de "inglesidade"? Ou "francesidade"? Ou

'americanidade"? Ou "indianidade"? Tente aplicar a ideia de "inglesi-

dade" ao anúncio reproduzido na Figura 7.

P Tf$ :iü$ C

A,.&'tTÂ&leNNe. Í}F ;tt#Xe

FIGURA 6

ltalianidade" e o anúncio da Panzani
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tido e desejo que permeia os textos do que com a tentativa de fixar
o sentido por uma análise científica das regras e leis da linguagem.

Subsequentemente, como observamos, o projeto de uma "ciência

do sentido" parecia cada vez mais insustentável. Sentido e represen-

tação aparentavam pertencer irrevogavelmente ao âmbito interpre-
tativo das ciências humanas e culturais, cujas questões do sujeito

sociedade, cultura, o sujeito humano -- não são suscetíveis a uma

abordagem positivista (ou seja, que procura descobrir leis científicas

sobre a sociedade). Desenvolvimentos posteriores reconheceram a

natureza necessariamente interpretativa''dF'tud:tuta'íb fala dqSye
interpretações nunca produzem um morte!!!) final de absoluta ver-

aaae. r,m vez aiiib, interpretações são $çppg !egyifills por outras

'-i;ii;rpretaçoes, em uma cadeia infinita. Como o filósofo francês

-jjãEqiiêS-Derrtda-colocou-;'escrever sempre leva a escrever mais. A di-

ferença, arç'umentou, nunca pode ser totalmente capturada por um

sistema bilÜrio (Derrida, 1981). Então qualquer noção de sentido

fnzz/ é sempre infinitamente descarnada, adiada. Estudos culturais

desse cunho interpretativo, como outras formas qualitativas de in-

quérito sociológico, são inevitavelmente envolvidos nesse "círculo' ' q........-..----
desentido'

-Nií'abordagem semiótica, a representação 6oi entendida com

base na forma como as palavras funcionam como signos dentro da

linguagem. Contudo, em primeiro lugar temos que, em uma cultu-

ra, o sentido frequentemente depende de unidades maiores de análi-

se -- narrativas, afirmações, grupos de imagens, discursos completos

que operam por uma variedade de textos, áreas de conhecimento
sobre um assunto que adquiriram ampla e notória autoridade..A

f semiótica parecia linguagem,
l e trata-ia como um sistema fechado, bastante estático. [)esenvol-

vimêitos posteriores se tornaram mais preocupados com a repre-

sentação como uma fonte para a produção do rnfe/z#Zmrnfo social
um sistema mais aberto, conectado de maneira mais íntima às

if'\\ ANt) tUÍil l,il \+ is'tO N R{ ti:'B+ -«;t.íçW

<

{
..';:f*':':.'~ . *'.*"

FIGURA7

Uma Imagem da "lnglesidade"- propaganda para o Jaguar

4. Discurso, poder e o sujeito
t

\

O que os exemplos anteriores mostram é que a abordagem semiótica

fornece um método para analisar como as representações visuais car-

regam sentido. Já na obra de Roland Barthes nos anos 1960, como

vimos, o modelo "linguístico" de Saussure é desenvolvido em sua

aplicação a um campo bem mais amplo de signos e representações

(publicidade, fotografia, cultura popular, viagens, moda etc.). Além

disso, não há muita ênfase em como as palavras individuais funcio-
nam como signos na linguagem, mas sim na aplicação do modelo

de linguagem a um conjunto de práticas culturais bem mais diver-

sificadas. Saussuie fez a promessa de que todo o domínio do senti-

do poderia, afinal, ser sistematicamente mapeado. Barthes também

tinha um "método", mas seu enfoque sciniótico é bem mais solto e

interpretativo; e, em sua obra posterior (por exemplo, O prazer do

[rxra, 201 5 [1973]), e]e está mais preocupado com o "jogo" de sen-
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práticas sociais e às questões de poder. Na abordagem semiótica,

o sujeito foi retirado do centro da linguagem. Teóricos posteriores

retomaram à questão do sujeito ou, ao menos, ao espaço vazio que

a teoria de Saussure havia deixado; sem, obviamente, coloca-lo(a)

de volta ao centro, como autor ou conte do sentido. Mesmo que a
linguagem, de algum jeito, "fale sobre nós" (como Saussure tendia a

g l argumentar), também (Íimportante notar aue em certos momentos

.l$ 1 históricos algumas pessoas têm mais poder paj:;'il;i;i;;;i;;ê"apeei;ini-

''\.l-.glgllilRiüíítõil111..g!!S..ostra!(médicos homem;miê"ãí'j;ãêientes
loucas no$'m do século xix, por exemplo, para pegar um dos exem-

« pios-chave desenvolvidos na obra de Michel Foucault). Modelos de

Q s representação, argumentaram esses críticos, devem focar nesses as-

';l pectos mais amplos de conhecimento e poder.

~X Foucault usou a palavra "representação" em um sentido mais res-

.'N tribo do que nós estamos usando aqui, mas considera-se que ele te-

nha contribuído para uma nova e significativa abordagem para os

problemas da representação. O que o preocupava era a produção
de conhecimento (em vez de apenas sentido) pelo que ele chamou

'Ê de discurso (em vez de apenas linguagem). Seu prometo, disse ele,

'k. era analisar "como seres humanos se entendem em nossa cultura"

.S e como nosso conhecimento sobre "o social, o indivíduo a ele in-

.S corporado e os sentidos compartilhados" vem a ser produzido em
';q. diferentes períodos.

Com sua ênfase na compreensão cultural e nos sentidos com-

partilhados, você pode ver que o projeto de Foucault era ainda, em

algum grau, devido a Saussure e a Barthes (veja Dreyfus e Rabinow,

1982: 17), enquanto em outros pontos Foucault se separava radi-
calmente deles. A obra deste é bem mais historicamente fundamen-

tada, mais atenta a especificidades históricas, do que a abordagem

semiótica. Como ele mesmo disse, "relações de poder, não relações

de sentido" eram sua preocupação principal. Os objetos particulares

da atenção de Foucault eram as várias disciplinas do conhecimento

nas ciências humanas e sociais o que ele chamou "as ciências so-

ciais subjetivadoras". Essas adquiriram um papel cada vez mais pro-
eminente e influente na cultura moderna e são, em várias instâncias,

consideradas como os discursos que, como a religião em tempos

passados, nos darão a "verdade" sobre o conhecimento.

Nossa intenção aqui é introduzir Foucault e a abordagem 21r-

rz/zl/z'a para a representação, sublinhando três de suas principais
ideias: seu conceito de 27írz/rso, o problema do poder e co ófc//22rn-

fo, a questão Zo auge/fo. Pode ser útil, no entanto, começar dando

uma visão geral, nos termos foucaultianos (um pouco exagerados),

de como o autor enxergava as diferenças entre seu projeto e aquele

da abordagem semiótica para a representação. Ele se distanciou de

abordagens como a de Saussure e a de Barthes, com base no "do-

mínio da estrutura significante", em direção a um modelo calcado

no que ele chamou de "relações de ft)rça tátic!:!.S.!jelegHO.jl:jmeillg:

estr41egieos

Creio que aquilo que se deve ter como referência não é o grande mo

deão da língua e dos signos, mas sim da guerra e da batalha. A Listo

ricidade que nos domina e nos determina é belicosa e não linguística

Relação de poder, não relação de sentido (Foucault, 1984: 6).

Rejeitando tanto o Marxismo Hegeliano (que ele chamou de "a

dialética") quanto a semiótica, Foucault argumentou que:

Nem a dialética (como lógica de contradição), nem a semiótica (como

estrutura da comunicação) poderiam dar conta do que é a inteligi-
bilidade intrínseca dos confrontos. A "dialética" é uma maneira de

evitar a realidade aleatória e aberta desta inteligibilidade reduzindo-a

ao esqueleto hegeliano; e a "semiologia" é uma maneira de evitar seu

caráter violento, sangrento e mortal, reduzindo-a à forma apaziguada

e platónica da linguagem e do diálogo (1984: 6).
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4.] DA LINGUAGEM AO DISCURSO Foucault, nunca consiste em um pronunciamento, um texto, uma

açáo ou uma fonte. O mesmo discurso, característico do jeito de

pensar ou do estado de conhecimento em qualquer tempo (o que
o autor chamou de e2/í/eme), aparecerá em uma gama de textos,

e como forma de conduta, em um número de diferentes campos
institucionais da sociedade. No entanto, cada vez que esses eventos

discursivos "se referem ao mesmo objeto, compartilham o mesmo

estilo e (...) apoiam uma estratégia (...) em uma direção e padrão ins-

titucional, administrativo ou político comuns" (Cousins e Hussain,

1984: ,ê4;-85};'eiítão Fi;tiçault diz serem eles pertencentes a uma

melsfna formação discursiva.

significados e,práticas significantes são, portanto, construídos
dentre'do diidurso. Como os semióticos, Foucault era um "constru-

tivista". Contudo, diferentemente deles, estava preocupado com a

produção do conhecimento e do sentido, não pela linguagem, mas
pelo discurso. Existem similaridades, mas também substantivas di-

ferenças entre essas duas versões.

A ideia de que "o discurso produz os objetos do conhecimento'

e de que nada que tem sentido existe#oxa Zr& é, à primeira vista,
uma proposição desconcertante, que parece correr contra o cerne

do pensamento comum. Vde a pena dedicar um momento para ex-

plorar mais essa ideia. Foucault estaria dizendo como alguns de
seus críticos acusaram -- que #/zzúz ex/í/e#oxn do Zlfrz/zio? Na verdade,

r ele náo nega que as coisas possam ter uma existência real, material,

no mundo. O que realmente argumenta é que "n.zd# fem /zemóz/m

l sem//dolo/zz 2a Zlfcz/rso" (Foucault, 2012). Como Laclau e Mouüe

tcolocaram, "nós usamos [o termo discurso] para enfatizar o Fato de

que roda configuração social /rm iene/Zo" (1990: 100). O conceito

de discurso não é sobre se as coisas existem, mas sobre de onde vem
o sentido das coisas.

O primeiro ponto a ser notado, então, é que Foucault desvia a aten-

ção da "linguagem" para o "discurso". Ele estudou não a primeira,
mas o z/ârz/ria como um sistema de representação. Normalmente,

esse termo é usado como um conceito linguístico e significa sim-
plesmente trechos conectados, escritos ou falados. Michel Foucault,

no entanto, deu ao termo um sentido diferente. O que interessava a
ele eram as regras e práticas que produziam pronunciamentos com

sentido e os discursos regulados em diferentes períodos históricos.
Por "discurso", Foucault entendeu

um grupo de pronunciamentos que proporciona uma linguagem para

Falar sobre um tópico particular ou um momento histórico uma

forma de representar o conhecimento sobre tais temas. (...) O discurso

tem a ver com a produção do sentido pela linguagem. Contudo, (...)

uma vez que todas as práticas sociais implicam fen//2o, e sentidos defi-

nem e inHuenciam o que fazemos nossa conduta -- todas as práticas

têm um aspecto discursivo (Hall, 1992: 291).

E importante notar que o conceito de 2zifz/rsa nesse uso não é

puramente um conceito "linguístico". Tem a ver com linguagem e
prática, tenta superar a tradicional distinção entre o que uma Zlz

(linguagem) e o que a outra #az (prática). -g.11111ç!!!se' argumen- l
.!a..EoucaullWnstEQIUunto-=le define e produz os oi;l=i& do l

nosso conhecimento, governa a forma com que o assunto pode ser l
significativamente EHado e debatido, e também influencia comol

ideias são postas em prática e usadas para regular a conduta dos ou-l '«

tros. Assim como o discurso "rege" certas formas de falar sobre unll

assunto, definindo um modo de falar, escrever ou se dirigir a esse'

tema de forma aceitável e inteligível, então também, por definição,

ele "exclui", limita e restringe outros modos. O discurso, continua

\

,8
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1. enunciaçóes sobre "loucura", "punição" e "sexualidade" que
nos deem um certo conhecimento sobre essas coisas;

2. as regras que prescrevem determinadas formas de Edar sobre

esses assuntos e excluem outras -- que governam o que é "fiável"

ou "pensável" sobre insanidade, punição ou sexualidade, em um
momento histórico particular;

3. "sujeitos" que, de alguma forma, personificam o discurso -- o

louco, a mulher histérica, o criminoso, o depravado, a pessoa

sexualmente perversa--; com os atributos que nós poderíamos

esperar que esses sujeitos tivessem, dado o modo pelo qual o
conhecimento sobre o assunto foi construído naquele tempo;

4. como esse conhecimento sobre o assunto adquire autoridade,

um senso de incorporar a "verdade" sobre ele, constituindo a
"verdade da questão", em um momento histórico;

5. as práticas dentro das instituições para lidar com os sujeitos cujas

condutas estão sendo reguladas e organizadas de acordo com aque-

las ideias -- tratamento médico para o insano, regimes de punição

para o culpado, disciplina moral para a sexualmente desviada;

6. reconhecimento de que um discurso ou ep/s/eme diferente

surgirá em um momento histórico posterior, substituindo o

existente, abrindo uma nova áormzzf.ío 22icwzxiz'd e produzindo,
por sua vez, novas concepções de "loucura", "punição" ou "sexua-

lidade", novos discursos com o poder e a autoridade, a "verdade'

para regular de novas formas a prática social.

LEITURAE

Vá agora para o pequeno extrato de A/ovas re/7exões sobre a levo/ração

do nosso tempo (1 990), de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (Leitura

E. na p. 1 26), que nós acabamos de parafrasear, e leia-o cuidadosa-

mente. O que eles argumentam é que objetos físicos rea/mente exis-

tem, mas eles não têm sentido fixo; eles apenas ganham sentido e

se tornam objetos conhecidos dentro do discurso. Certifique-se de

acompanhar o argumento deles antes de continuar a leitura.

1 . Nos termos do discurso sobre "construir uma parede'; a distinção

entre a parte linguística(pedir um tijolo) e o ato físico(colocar o tijo-

lo no lugar) não importa. A primeira é linguística, a segunda é física.

Mas ambas são "discursivas" - com sentido dentro do discurso.

2. O objeto redondo de couro que você chuta é um objeto físico -

uma bola -, mas ela apenas se torna uma "bola de futebol"dentro do

contexto das regras do jogo, que são socialmente construídas.

3. É impossível determinar o sentido de um objeto fora de seu

contexto de uso. Uma pedra atirada durante uma briga é uma coisa

diferente ("um projétil") de uma pedra exposta em um museu ("uma

peça de escultura").

Essa ideia de que coisas e açóes físicas existem, mas somente

ganham sentido e se tornam objetos de conhecimento dentro do

discurso está no coração da teoria co/zi/rz/liz,fita sobre o sentido e a

representação. Foucault argumenta que, uma vez que só podemos !g

conhecimento 'das coisas se eiãí iiüeiêiií;Élnúdci;'ê'ã discurso -- não

a;coisas por elas mesmas o connecimento. Assuntos

como "loucura", "punição" e "sexualidade"'ió'eiiÉtem-'cõtn sentido

de fra dos discursos a respeito deles. Então, o estudo do discurso

sobre esses temas deveria incluir os seguintes elementos:

4.2 HISTORICIZANDO O DISCURSO: PRÁTICAS DISCURSIVAS

O principal ponto em que se deve atentar aqui é o modo pelo qud
discurso, representação, conhecimento e "verdade" são radicalmente

óií/oricimzüí po!.jlgucault, çm contraste com uma tendência bas-
tante a-mstórica da semiótica. As coisas tinham sentido e eram "ver-

q

)
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dedeiras", ele argumentou, aPrnai fm z/m co /ex/a óiJ/órjco zsPec{77co.

Foucault náo acreditou que os mesmos fenómenos seriam observados

em momentos históricos diferentes. Ao revés, ele defendeu que, em

cada período, o discurso produz formas de conhecimento, objetos, su-

jeitos e práticas de conhecimento que são radicalmente diferentes de

uma época para a outra, sem uma necessária continuidade entre elas.

Então, para Foucault, a doença mental, por exemplo, não é um

Eito objetivo, que se mantém igual em todos os períodos históricos e

guarda o mesmo sentido em todas as culturas, mas algo den/ro de uma

formação discursiva definida, por meio da qual o objeto, a "loucura",

poderia aparecer como uma construção com sentido ou inteligível.

Da mesma forma, não Eaz sentido Falar sobre a "mulher histé-

rica" fora da visão do século xix de histeria como doença femini-
na muito difiindida. Em O nzzfc/men/a 2a c/unir.z (20 1 1), Foucault
mostrou como "em menos de um século, o entendimento médico

de doença foi transformado" da noção clássica em que a doença

existia separada do corpo para a ideia moderna de que a doença
surge dentro dele e poderia ser diretamente mapeada pelo seu ca-

minho no organismo (McNay, 1994). Essa troca discursiva mudou

a prática médica, que passou a dar mais importância ao "olhar" do

médico, que agora poderia "ler" o curso da doença simplesmente

com um olhar poderoso para o que Foucault chamou de "o corpo
visível" do paciente seguindo os "roteiros (...) previstos em confor-

midade com uma geometria agora fan)aliar (...) o atlas anatómico"

(Foucault, 201 1). Esse conhecimento maior aumentou o poder de

vigilância do médico z/lí-à-u/f ao paciente.

O conhecimento sobre /a2oí esses sujeitos e as práticas ao redor

deles, afirmou Foucault, são histórica e culturalmente específicos.

Eles não tinham, nem poderiam ter, uma elj!!ê!!ciLcam.-sentido

fora dos discurso;"êitiêêífitiõi;'iiiã't fb!!..daLform4tçom Sue
'íaiiiií'iii;ii;ii;;i;:ni em discurso, produzidos como-conhecimen-

'iõ'i"?êgülãtlõi'$=11;;)rácicas discursivas e técnicas discipliWgyeis de

uma socieaaae e limpo particulares. Longe de aceitar as continui-

\'aãdêi'üããg:hiitói=il:ãiaas qual; os historiadores são tão orgulhosos,

Foucault acreditava que mais significativas são as quebras, rupturas

e descontinuidades radicais de um período para outro, entre uma
r
6oiiiiãÇãõ'diictióiVãê"õütra. . ,

"' 1. tl, &tr~-tf''''l a'+- 'r
4.3 Dd ÕÜCÚRSO AO PODER/CONHECIMENTO

{
f
{
{
F

[E[a era] constituída por tudo o que foi dito em todas as enunciaçóes

que a mencionaram, dividiram, descreveram, explicaram, traçaram

seu desenvolvimento, indicaram suas várias correlações, julgaram-

na, e possivelmente deram a ela uma Fala ao articular, em seu nome,

discursos que eram para ser tomados como próprios dela (2012).

\.

d
E foi apenas depois de certa definição de "loucura" ter sido posta

em prática que o próprio sujeito "o louco", como o conhecimento

médico e psiquiátrico da época "o" definiu -- pede aparecer.

Tomemos alguns outros exemplos de práticas discursivas da
obra de Foucault. Sempre houve relações sexuais, mas "sexualidade'

como um modo específico de abordar, estudar ou regular o desejo

sexual, seus segredos e suas fantasias, argumentou o filósofo, somen-

te apareceu nas sociedades ocidentais em um momento particular da

história (Foucau[t, ] 978). Sempre deve ter havido o que nós agora

chamamos de formas homossexuais de comportamento. Entretan-

to, "o homossexual" como um tipo de sujeito social específico 6oi

pro2z/zfZo, e só pede surgir, dentro dos discursos, práticas e apara'

tos institucionais morais, legais, médicos e psiquiátricos do fim do

século xix, com as suas teorias particulares da perversidade sexual

(Weeks, 1981, 1985).

{

Em sua obra posterior, Foucault tornou-se ainda mais preocupado

com a maneira como o conhecimento operava nas práticas discur-

sivas em configurações institucionais específicas para regular a con-
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dura dos outros. Ele se concentrou na relação entre conhecimento e

poder, e em como este funcionava dentro do que o âlósofo chamou

de apízzn/a institucional e suas fecha/aKi (técnicas). A concepção de

Foucault do ap xnfa da punição, por exemplo, incluía uma varieda-

de de elementos diversos, linguísticos e não linguísticos:

preocupado com as questões da ideologia e do mito, como vimos
anteriormente) .

Foucault, contudo, tinha razões bem específicas e convincentes

pelas quais rejeitava a clássica problemática marxista de "ideologia"

Marx havia argumentado que, em todas as épocas, as ideias refletiam

a base económica da sociedade e, então, as "ideias em vigor" eram

aquelas da classe dominante, que governa a economia capitalista;
assim, o pensamento correspondia aos interesses dos dominadores.

O principal argumento de Foucault contra q !gg11y.marxista clássica

dii'idêõlogia era que ela tendia a reduzir toda a relação entre conhe-

cimento e poder à questão do poder de cázsie e seus interesses.

O filósofo francês não negava a existência das classes, mas se

opunha fortemente a esse poderoso elemento de rodar/onirmzo eco-

nómico, ou de classes, na teoria marxista da ideologia. Em segundo
lugar, ele argumentou que o marxismo tendia a contrastar as "distor-

ções" do conhecimento burguês com suas próprias reivindicações de

"verdade" -- a ciência marxista. foucault, por sua vez, não acrçdçgya

que a/gz/ma forma de pensamento pudesse rejyindicar uma .absoluta

"herdade ' íoi:a do jt;Ê8"ilããiscursg Zodai as formas de pensamento

políticas e sociais, ele acreditava, caíam, i;;;l;itavelmente, na intera-

ção entre conliêcimentg.É.po4Sr. Então, sua obra rejeita a tradicio-
nal quesiáõ'iiiãl;isto: "no interesse de quais classes a linguagem, a

representação e o poder operam?

Teóricos posteriores a Marx, como o italiano Antonio Gramsci

(influenciado por Marx, mas que rejeitou o reducionismo da pers-

pectiva de classes), desenvolveram uma definição de "ideologia" que

é consideravelmente mais próxima à posição de Foucault, embora

ainda muito preocupada com as questões de classe para ser utilizada

por ele. A noção de.GEamsci é a de que grupos sociai! particulares

estão em conflito de diversas IÇg!!na!!!incluindo ideQLQgicamente,

para ganhão -o consenso dos outros grupo!.g alcançam um [ipgLdr

ascendência sobre eles, na prática e no pensamento. Essa forma de

E,«ü,« &' É% ,z««« ç:"a'",«~

)

discursos, instituições, disposições arquiteturais, regulações, leis, me-

didas adm inistrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas,

moralidade, filantropia etc. (...) O aparato é, então, sempre inscrito

em um jogo de poder, mas é também sempre ligado a certas coordena-

das do conhecimento. (...) É nisso que o aparato consiste: estratégias

de relações de força apoiando e sendo apoiadas por tipos de conheci-

mento (Foucault, 1980: 194, 196).

Esse enfoque tomou como um de seus temas-chave de investi-

gação as relações entre conhecimento, poder e corpo na sociedade

moderna. Enxergou o conhecimento como inexoravelmente envol-

vido em rel;Çõês'd

çao aa conautí'iõêi:ír'ííí'j;iãiit;; (ou seja, a :'corpos" partiEiilãiê9.

E;;ã'lihhã'dilréiit e'a;i'ilação entre discurso, conhecimento e poder

marcou um desenvolvimento significativo na abordagem fo zifrwf/-

z,/íía para a representação que nós temos delineado. Ela recuperou a

representação das garras de uma teoria puramente formal e deu a ela

um contexto operacional histórico, prático e "global

Você pode questionar em que medida essa preocupação com dis-

curso, conhecimento e poder trouxe os interesses de Foucault para

mais perto daqueles das teorias clássicas e sociológicas da ideologia,

especialmente o marxismo e sua preocupação em identificar as po-

sições de classe e os interesses escondidos em formas particulares

de conhecimento. Foucault, de fato, chega mais perto de abordar

algumas dessas questões sobre ideologia do que, talvez, a semiótica

formal tenha chegado (embora Roland Barthes também tenha se

f
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poder Gramsci chamotJ:.!!ç hegemo.nil ela nunca é permanente e

não é redutível a interesses económicos ou a um simples modelo

clássico de sociedade. Isso tem certas similaridades com o posicio-

namento de Foucault, embora se diferencie radicalmente em alguns

pontos-chave.

O que distinguia o posicionamento de Foucault sobre discurso,

conhecimento e poder da teoria marxista dos interesses de classe e

da "distorção" ideológica? Foucault desenvolveu, pelo menos, duas

proposições, radicalmente originais.

De acordo com Foucault, o que nós pensamos que "sabemos'

em um período particular sobre, digamos, o crime, influencia como

regulamos, controlamos e punimos os criminosos. O conhecimento

não opera no vácuo. Ele é posto ao trabalho, por certas tecnologias

e estratégias de aplicação, em situações específicas, contextos his-

tóricos e regimes institucionais. Para estudar a punição, você deve

analisar como a combinação de discurso e poder -- conhecimento/

poder -- produziu determinada concepção de crime e do criminoso,

teve certos efeitos reais tanto paro/ó criminoso quanto para quem

pune, e como esses efeitos têm sido colocados em prática em regimes

prisionais historicamente especificados.

isso levou Foucault a Edar não da "verdade" do conhecimento

no sentido absoluto -- uma verdade que permanece estática, inalte-

rável, sem importarem o período, situação ou contexto --, mas de
uma formação discursiva que sustenta o regime da verdade. Então,
pode ou não ser verdade que filhos criados apenas pelo pai ou só pela

máe são inevitavelmente levados à delinquência ou ao crime, mas se

todos acreditam que realmente é assim e punem as íàmílias de pais

solteiros, isso terá consequências reais tanto para os pais quanto para

as crianças. A situação se tornará "verdadeira" para seus efeitos reais,

mesmo que, em um sentido absoluto, isso nunca tenha sido conclusi-

vamente provado. Nas ciências sociais e humanas, afirmou Foucault,

4.3.1 CONHECIMENTO, PODER E VERDADE

A primeira das proposições trata do modo como Foucault conce-

beu a ligação entre conhecimento e poder. Até esse ponto, embora

Gramsci certamente tenha rompido com essa forma de conceber o

poder, nossa tendência é pensar que ele opera de maneira direta e

brutalmente opressiva, dispensando coisas polidas como cultura e

conhecimento. Foucault argumentou que, não apenas o conheci-

mento é sempre uma forma de poder, mas este está implicado nos
questionamentos sobre se o conhecimento é aplicado ou não e em

quais circunstâncias. O tema da aplicação e da (ê?/íz'/2a2e do poder/

conhecimento era mais importante, ele pensou, que a questão de
sua "verdade". . l l/v

O conhecimento ligado ao poder não apenas assuma.2.g!!!gy-

dade " zer z,rn/ade/g:..Todo

conhecimento, uma vez aplicado ao mundo real, tem efeitos reais,

e nesse sentido, pelo menos, "torna-se verdadeiro". ConllSS!!!!ÊIBO,

quando usado para regular !.çgnduta de g!!gos, leva à co!!!!!!çl112

regulação e ;õ'aiiãt;íii;mento de práticas. Então, "Não há relação

de poder sem a constituição correll;diva de um campo de conhe-

cimento, nem há qualquer conhecimento que não pressuponha e

constitua, ao mesmo tempo, relações de poder" (Foucault, 201 5).

A verdade não existe fora do poder ou sem poder (...) A verdade é deste

mundo; ela é produzida nele devido a múltiplas coerções e nele produz

efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de

verdade, sua "política geral" de verdade: isto é, os tipos de discurso

que ela acolhe e eaz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e

as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos

EJsos, a maneira como se sancionam uns e outros; as técnicas e os pro-

cedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto

daqueles que têm o encargo de dizer o que fiinciona como verdadeiro.

(Foucault, 1984: 10)
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4.3.2 NOVAS CONCEPÇÕES DE PODER Sem negar que o Estado, a lei, o reino soberano ou a classe privi-

legiada detêm posições de dominância, Foucault desvia nossa aten-

ção das estratégias de poder grandes e gerais para os vários circuitos

localizados, táticas, mecanismos e efeitos pelos quais o poder circula

o que Foucault chama de "rituais meticulosos" ou a "microfísica'

do poder. Essas relações de poder "vão diretg }lprgfundezas ç41.!g:

't;itliiade" (Foucault, 201 5). Elas conectam a maneira pela qual o po-

mo opera de fato, do chão às grandes pirâmides de poder, por meio
do que ele chama de movimento capilar (vasos capilares são aqueles

que ajudam a troca de oxigênio entre o sangue e os tecidos de nosso

corpo). Não porque o poder nesses níveis mais baixos meramente

reflete ou "reproduz, no nível de indivíduos, corpos, gestos e com-

portamentos, a forma geral da lei ou do governo" (Foucault, 2015),

mas, pelo contrário, porque uma abordagem como essa "enraiza [o
poder] nas formas de comportamento, nos corpos e nas relações

locais de poder que não deveriam, de forma alguma, ser vistas como

uma simples projeção de um poder central" (Foucault, 1980: 201).

A qual objeto se aplica, especialmente, a microfTsica do poder

no modelo de Foucault? Ao corpo. O âlóso6o o coloca no centro
das lutas entre as diferentes formações de poder/conhecimento. As

técnicas de regulação são aplicadas ao corpo, e diversos aparatos e

fonnaçóes discursivas o dividem, classificam e inscrevem diferente-

mente em seus respectivos regimes de poder da "verdade'

Em I'õkíar e.pz/n/r, por exemplo, Foucault analisa os modos bem

variados pelos quais o corpo do criminoso é "produzido" e discipli-

nado em distintos regimes de punição na França. Em outra época,

punições eram casuais, prisões eram lugares aos quais o público ti-

nha acesso desimpedido e a ptmição derradeira era aplicada violen-

tamente ao corpo por meio de instrumentos de tortura, execução
etc. -- uma prática cuja essência era a de ser pública, visível a todos.

A forma moderna de poder e regulações disciplinadas, em contraste,

é privada, individualizada; os prisioneiros são escondidos do público

Em segundo lugar, Foucault desenvolveu uma concepção de poder

totalmente nova. Nós tendemos a pensar que o poder sempre irradia

em uma única direção -- do topo para baixo e que vem de uma
conte específica -- o reino soberano, o Estado, a classe dominante e

assim por diante. Para nosso autor, no entanto, o poder nag..fun-

ciona na forma de uma cadeia; ele circula. Eie !!!!pca é monopoli=
z;t!!çLllgt.!!!n centro Ele é implantado e exercido por uma orgapi-

:gçao:-cg!!!g.yma rede' (Foucault, 1980: 98). lssã'gügere que nós
todos somos, em algum grau, pegos em sua circulação opressores

e oprimidos. O poder não irradia de cima para baixo, nem de uma
única Fonte ou lugar. Relações de poder permeiam todos os níveis

da existência social e podem, portanto, ser encontradas operando

em todos os campos da vida social nas esferas privadas da família
e da sexualidade, tanto quanto nas esferas públicas da política, da
economia e das leis.

E mais, o poder não é apenas negativo, reprimindo o que ob-

jetiva controlar. Ele também é /rodufiz,a. "Não pesa em nós como
uma força que diz não, mas (...) atravessa e produz coisas, induz ao

prazer, a formas do conhecimento, produz discurso. Ele precisa ser.

pensado como uma rede produtiva que penetra todo o corpo social.J

(Foucault, 1980: 1 19). O sistema de punição, por exemplo, produz

livros, tratados, regulamentos, novas estratégias de controle e resis-

tência, debates no Parlamento, conversações, confissões, apelos e

brechas legais, regimes de treinamento para oficiais da prisão e assim

por diante. Os esforços para controlar a sexualidade produzem uma

verdadeira explosão de discursos conversas sobre sexo, programas

de televisão e rádio, sermões e legislação, romances, estórias e revis-

tas, avisos e conselhos médicos, ensaios e artigos, teses aprendidas

e programas de pesquisa, assim como novas práticas sexuais (isto é,

sexo "seguro") e indústria da pornografia.
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e frequentemente uns dos outros, embora estejam sob contínua vigi-

lância das autoridades; a punição é individualizada. Aqui, o corpo se

tornou o campo de uma nova forma de regime disciplinante.

Obviamente, esse "corpo" não é simplesmente o corpo natu-

ral que todos os seres humanos sempre possuíram. Ele é .prodz/zi2o

dentro do discurso, de acordo com as diferentes formações discur-

sivas -- o estado de conhecimento sobre o crime e o criminoso, o
que conta como "verdade" a respeito de mudar ou deter o compor-

tamento criminoso, o aparato e as tecnologias específicas de puni-

ção prevalecendo o tempo todo. Isso é uma concepção radicalmente

historicizada do corpo -- uma espécie de superHcie na qual diferentes

regimes de poder/conhecimento escrevem seus sentidos e efeitos.

Essa noção encara o corpo como "totalmente impresso pela história

e pelo processo de desconstrução da história do [próprio] corpo"
(Foucault, 2015).

excluiu. Foucault é sempre mais historicizanre, considerando formas

de poder/conhecimento como enraizadas em contextos e histórias
particulares. Acima de tudo, para Foucault, a produção do conhe-

cimento é sempre atravessada por questões de poder e do corpo;

e isso expande enormemente o escapo do que está envolvido na

representação.

A maior crítica deita a sua obra é a de que ele tende a absorver

muita coisa com o termo "discurso", e isso tem o efeito de encorajar
seus seguidores a negligenciarem a influência dos Estores materiais,

económicos e estruturais na operação do poder/conhecimento. Al-

guns críticos também acreditam que sua rejeição de qualquer critério

de "verdade" nas ciências humanas em favor da ideia de um "regime

da verdade" e do desejo pelo poder (o desejo de fazer as coisas "ver-

dadeiras") é vulnerável a ser considerada um simples relativismo. No

entanto, não há dúvidas sobre o grande impacto que sua obra teve

nas teorias contemporâneas da representação e do sentido.

4.4 RESUMO: FOUCAULI E REPRESENTAÇÃO

4.5 CHARCOT E A PERFORMANCE DA HISTERIA

A abordagem foucaultiana da representação não é Hcil de resumir.

Foucault trata da produção do conhecimento e do sentido pelo dis-

curso e de Eito analisa textos e representações particulares, como os

semióticos fizeram. Entretanto, ele tem maior inclinação a analisar

toda a#ormzzfáo z2hcz/zi/z,/z à qual o texto ou a prática pertence. Sua

preocupação gira em torno do conhecimento provido pelas ciências

humanas e sociais, que organiza a conduta, o entendimento, a prá-

tica e a crença, a regulação dos corpos, assim como as populações

inteiras. Embora sua obra seja claramente produzida na esteira da
'virada da linguagem" e profundamente influenciada por ela, um

marco da abordagem ca i/rz//íz//íza da representação, a definição de

22ífz/rTO estabelecida por Foucault é bem mais ampla que a de lin-

guagem. Ela inclui vários outros elementos da prática e da regulação

institucional que a abordagem de Saussure, com seu foco linguístico,

No exemplo seguinte, tentaremos aplicar o método de Foucault a

um exemplo particular. A Figura 8 mostra uma pintura de André
Brouillet que retrata o famoso psiquiatra e neurologista Jean-Martin

Charcos (1 825-93) lecionando sobre histeria feminina a estudantes

no anfiteatro de sua famosa clínica em La Salpêtriêre, em Paris.

ATIVIDADE7

Olhe para a pintura de Brouillet (Figura 8). O que ela revela como

uma representação do estudo da histeria?
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travam, diante da audiência de uma equipe de médicos e estudantes,

os sintomas de sua doença, acabando frequentemente em um ataque

histérico completo.

Pode-se dizer que o quadro captura e representa, visualmente,

um "evento" discursivo -- a emergência de um novo regime de co-

nhecimento. A grande distinção de Charcos, que atraiu estudantes de

longe para estudar com ele (incluindo, em 1885, o jovem Sigmund

Freud, de Viena), era sua demonstração de "que sinton)as histéricos

como a paralisia poderiam ser produzidos e aliviados com sugestões

de hipnose" (Showalter, 1987: 148). Aqui nós vemos a hipnose sen-

do aplicada na prática.

De fato, a imagem parece capturar Za/s momentos de produção

de conhecimento. Charcos não prestou muita atenção ao que os

pacientes diziam (embora observasse suas ações e gestos meticulosa-

mente), mas Freud e seu amigo Breuer sim. Primeiramente, quan-

do retomaram para casa, eles usaram em seu trabalho o método de

hipnose de Charcos, que havia atraído muita atenção como uma
nova abordagem para o tratamento de histeria em La Salpêtriêre.

Alguns anos depois, eles trataram uma jovem mulher histérica cha-

mada Bertha Pappenheim, e ela, sob o pseudónimo de 'IAnna O.",

tornou-se o primeiro estudo de caso registrado no pioneiro Es/zzdoi
rm Ãiífrr/ z(1974[1895]), de Freud e Breuer.

A "perda de palavras" desta jovem mulher -- brilhante intelec-

tual, poética e imaginativa, embora rebelde --, a sua incapacidade de

compreender a sintaxe da própria língua (alemão), os silêncios e os

balbucios sem sentido deram a Breuer e Freud a primeira pista de

que seu distúrbio linguístico era relacionado ao ressentimento com

o seu "]ugar" de filha obediente de uln pai decididamente patriarcal

e, por conseguinte, algo profundamente conectado com sua doença.

Após hipnose, sua capacidade de falar coerentemente voltou, e ela
falou fluentemente em outras três línguas, embora não em seu ale-

mão nativo. Por meio do seu diálogo com Breuer e de sua habilidade

FIGURA8

André Brouíllet, Uma //ção c/h/ca na l-a Sa/pétr/êre
Idada porCharcot),1887

Brouillet mostra uma paciente histérica sendo apoiada por um

assistente e atendida por duas mulheres. Por muitos anos, essa doença

cora tradicionalmente identificada como feminina e, embora Charcos

tenha demonstrado conclusivamente que muitos sintomas histéricos

poderiam ser descobertos em homens, bem como uma proporção

significante de seus pacientes homens recebeu esse diagnóstico,

Elaine Showalter observa que, "para Charcot, também, a histeria
permanece simbolicamente, se não medicamente, uma doença
feminina" (1987: 148).

O neurologista era um homem muito sensível, que tomou o

sofrimento de seus pacientes seriamente e os tratou com dignida-

de. Ele diagnosticou histeria como uma doença genuína, em vez de

uma desculpa falsa (como ocorreu contemporaneamente, depois de

muita luta, com outras doenças, como anorexia e encefalomielite

miálgica). Essa pintura representa uma característica comum do re-

gime de tratamento de Charcos, em que as pacientes histéricas mos-
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de "trabalhar" sua difícil relação com a língua, "Anna O." deu o
primeiro exemplo de uma "cura da fala" que, obviamente, forneceu

toda a base do subsequente desenvolvimento do método psicana-

lítico de Freud. Então, nós estamos olhando, nessa imagem, para

"nascimento" de duas novas epif/frei psiquiátricas: o método de

hipnose de Charcot e as condições que posteriormente produziram

a psicanálise.

O exemplo também tem várias conexões com a questão da rr-

preíen/açúo. Na imagem, a paciente está fazendo uma performance

ou "representando" com o seu corpo os sintomas histéricos dos quais

ela "sofre". Esses sintomas, contudo, também estão sendo "reapre-

sentados" -- na diferente linguagem médica do diagnóstico e da aná-

lise para a audiência dela (dele?) pelo professor: uma relação que

envolve.poder.

Showalter nota que, em geral, "a representação da histeria fe-
minina era um aspecto central na obra de Charcot" (1987: 148).

De fato, a clínica estava cheia de litografias e pinturas. Ele Gez com

que seus assistentes montassem um álbum fotográfico de pacientes
nervosos, uma espécie de inventário visual dos vários "tipos" de pa-

cientes histéricos, depois contratou um fotógrafo profissional para

se encarregar do serviço. Sua análise dos sintomas, o que parece es-

tar acontecendo de fato na pintura, acompanha a "performance"

histérica. Charcos náo se encolhe frente aos aspectos espetaculares e

teatrais associados a sua demonstração de hipnose como um regime

de tratamento. Freud pensou que "cada uma de suas 'fascinantes

palestras'" era "uma pequena obra de arte em construção e compo-

sição". De fato, notou Freud:

XriViDADE8

Agora, olhe atentamente para a imagem de novo e. tendo em mente

o que nós dissemos sobre o método de Foucault de uma abordagem

para a representação, responda as seguintes questões:

1 . Quem domina o centro da pintura?

2. Quem ou o que é o "sujeito" na obra? As respostas(1) e(2) são as

mesmas?

3. Você consegue dizer se o conhecimento está sendo produzido

aqui? Como?

4. O que você percebe sobre as relações de poder na imagem? Como

elas estão representadas? Como as formas e re/anões espac/a/s da

imagem representam isso?

5. Descreva o "olhar" das pessoas na imagem: quem está olhando

para quem? O que isso nos conta?

6. O que a idade e o gênero dos participantes nos dizem?

7. Que mensagem o corpo da paciente transmite?

8. Há um sentido sexta/ na imagem? Se sim, qual?

9. Qual é a sua relação, de espectador, com a imagem?

10. Você percebe alguma coisa a mais sobre a imagem que nós

tenhamos deixado passar?

LEITURA F

Agora leia o relato sobre Charcot e La Salpêtriêre, escrito por Elaine

Showalter em "A performance da histeria'; de 4 doença fem/n/na;

reproduzido como Leitura F no final deste capítulo na p. 1 30. Olhe

atentamente as duas fotografias das pacientes histéricas de Charcot.

O que você entende de suas legendas?

Ele nunca pareceu maior a seus ouvintes do que depois de ter deito o

esforço, dando a mais detalhada explicação de sua linha de pensamen-

to, mostrando sua grande franqueza sobre suas dúvidas e hesitações,

reduzindo o abismo entre professor e pupilo (Gay, 2012).
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não nos entender direito, nóf sempre nos entendemos porque /zóí

somos ajunte de sentido, em primeiro lugar.

No entanto, como vimos, a mudança para a concepção cons-

trutivista da linguagem e da representação Hez muito para deslocar

o sujeito da posição privilegiada em relação ao conhecimento e ao
sentido. O mesmo é verdade na abordagem discursiva de Foucault.

É o discurso, não os sujeitos que o falam, que produz o conheci-

mento. Sujeitos podem produzir textos particulares, mas eles estão

operando dentro dos limites da r7iszrmr, dalorm f.ío d/ic//xi/z,a, do

rzg/mf zéz z,rnüde, de uma cultura e período particulares. De Eito,

essa é uma das proposições mais radicais de Foucault: o "sujeito" é

\ produzido no discurso.

Esse sujeito, produto da discurso, não pode estar fora dele,
porque a ele deve estar íu#eiiada. Deve se submeter às suas regras e
convenções, às suas disposições de poder/conhecimento. O sujeito

pode se tornar o portador do tipo de conhSçjpentg.que o dilSupg

proauz, pode se tornar o ubJeto pelo qyyl o..poder é exercido, m?!
não pode permanecer fora do poder/conhecimento..como sua foptç

e autor. r,m''(}';iijato e o poder" (1982), Foucault escreveu:

g O PAPEL DA REPRESENTAÇÃO 99APF PRF NIA
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5. Onde está o "sujeito"?
S
Ü

\v

Nós abordamos a naudança na obra de Foucault da linguagem para

o discurso e o conhecimento, e sua relação com as questões do po-

der. Mas onde, em tudo isso, você deve se perguntar, está o sujeito?

Saussure tendia a elimina-lo da questão da representação. A lingua-
gem, ele argumentava, nos fHa. O sujeito aparece no modelo saussu-

riano como o autor dos fitos de fala individuais @.zrc?Zef). Entretanto,

como vimos, o linguista não pensava que o nível das paro&s era algo

que a análise "científica" da linguagem poderia examinar. Em um
sentido, Foucault compartilha dessa posição. Para ele, é o zásfz/x3a,

não o sujeito, que produz conhecimento. O discurso é comprome-

tido com o poder, mas não é necessário achar um "sujeito" -- o rei,

a classe dominante, a burguesia, o Estado etc. -- para o .pode/úo/zóe-
f//7zenzo operar

Por outro lado, Foucault de Eito inr/aízf o sujeito em sua teoriza-

ção, embora não o tenha restaurado à sua posição central e de autor

da representação. Na verdade, à medida que sua obra se desenvol-

veu, Foucault tornou-se mais e mais pl-eocupado com as questões

sobre "o sujeito", e em sua produção bem posterior e derradeira,
foi longe a ponto de dar ao sujeito uma certa consciência de sua

conduta, embora isso cessasse no limite de restaurar ao sujeito sua
soberania.

Foucault foi certamente crítico em profundidade do que pode-

ríamos chamar de a concepção tradicional do sujeito. A noção con-

vencional pensa "o sujeito" como um indivíduo totalmente dotado

de consciência, uma entidade autânoina e estável, o "núcleo" de si

mesmo, e a conte autêntica e independente da ação e do sentido.

De acordo com essa visão, quando nós nos ouvimos calar, sentimos

que somos idênticos ao que acabamos de dizer, e essa identidade do

sujeito com o que é dito dá a ele/ela uma posição privilegiada em
relação ao sentido. ôsso sugere que, embora outras pessoas possam

F
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Meu objetivo (...) tem sido criar a história dos diferentes modos pelos

quais, em nossa cultura, seres humanos se tornam sujeitos (...) E uma

forma de poder que Eaz sujeitos individuais. Existem dois sentidos para

a palavra íageifa: sujeito sob o controle e dependência de alguém, e

sujeito ligado à sua própria identidade por uma consciência e auto-
conhecimento. Ambos os sentidos sugerem uma forma de poder que

subji;Êi'i';ujeita (Foucault, 1982: 208, 212).

Fazer o discurso e a representação mais históricos, no entanto,

6oi acompanhado em Foucault por uma historicização igualmente

radical do iugeifa. "É preciso dispensar o sujeito constituinte para se

livrar do próprio sujeito, ou seja, para chegar em uma análise que
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pode representar uma constituição do sujeito dentro de um quadro

histórico"(Foucault, 1980: 115).
Onde, então, está "o sujeito" nessa abordagem mais discursiva

do sentido, representação e poder?

O "sujeito" de Foucault parece ser produzido por meio do dis-

curso em da/i sentidos ou lugares diferentes. Primeiro, o próprio

discurso produz "sujeitos" -- figuras que personificam formas parti-

culares de conhecimento que o discurso produz. Esses sujeitos têm

os atributos que poderíamos esperar, como definidos pelo discurso:
o homens louco, a mulher histérica, o homossexual, o criminoso

individualizado, e assim por diante. Essas figuras são específicas para

n regimes discursivos e períodos históricos determinados. O discurso

l$ também produz um /agarpaxn o irei/a (ou seja, o leitor ou especta-

-{ dor, que também está "sujeito ao" discurso), onde seus significados

e entendimentos específicos Fazem sentido. Não é inevitável, nesse

sentido, que todos os indivíduos em um dado período se tornem su-

X jeitos de um discurso em especial, portadores de seu poder/conheci-

mento. Mas para que eles -- nós assim façam/façamos, é preciso se/

nos co]ocar na ,poi/fáo da qual o discurso faz mais sentido, virando

<:. então seus "sujeitos" ao "sujeitar" nós mesmos aos seus significados,

.g, poder e regulação. Todos os discursos, assim!.ÇQQstroeupgHiçé!!.!!Ê

'R.. sujeito, das quais, sozinhos, eles fazem sentido.

:ÊRã abordagem [en] implicações radicais para a teoria da re-

presentação porque sugere que os próprios discursos constroem as

posições de sujeitos de onde eles se tornam inteligíveis e produzem

efeitos. Os indivíduos oodem se distinguir oor suas caracterísljlgs

de classes sociais, gênero!;. raças" e etnias (dentre outros favores),

!n31não .serão capazes de captar o sentido"ãté que'iãiliãm se den:

tificado com aquelas posições que o discurso !onstrói, iuÜe/Zzz/ zü-íe

a suas regras, e então se tornando iOe/fai dr ira Fazer/ronóer/m(2@:..

PoFexemplo, a pornografia produzida para homens só "funcionará"

para mulheres, de acordo com essa teoria, se, em algum sentido, as

mulheres se colocarem na posição de "um voyeur desejoso" que éa

posição de sujeito ideal que o discurso da pornografia para homens

constrói e olharem para os modelos dessa posição discursiva "mas-

culina". Isso pode parecer, e é, uma posição altamente contestável,

mas vamos considerar um exemplo que ilustra o argumento.

5.1 COMO CAPTAR O SENTIDO DE LÁS MEN/NAS, DE VELÁZQUEZ

.4sp,zZaz,xni e zs co/i.zi (1999), de Foucault, começa com uma dis-

cussão sobre a pintura do famoso pintor espanhol Diego Velázquez

chamada Z zf me /n'zi, que tem sido um tópico de considerável de-
bate e controvérsia no âmbito acadêmico. A razão pela qual estou

usando o quadro aqui se dá pelo fato de que a própria pintura,
como todos os críticos concordam, desperta certas questões sobre a

natureza da re?refenzafáo, e o próprio Foucault a emprega para falar

sobre questões mais amplas do sujeito. São esses argumentos que

nos interessam, e não se a leitura que ele faz sobre o sentido da pin-
tura é "verdadeira", correra ou definitiva. Aliás, um dos argumentos

mais poderosos do filósofo é o de que a pintura não tem um sentido

único,fixo ou final.

A pintura é única na obra do artista. Era parte da coleção da

corte real espanhola e pendia no palácio em um cómodo, destruído

pelo fogo mais tarde, e foi datada de "1656" pelo sucessor de Veláz-

quez como pintor da corte. Originalmente chamada .4 //mprxwfr/z

com íz//zi zúzw/zi e m áo, no inventário de 1666 adquiriu o título

de Um retrato da infanta da Espanta com suas senhoras eln espera e

serviçais, peb pintor da corte e c.zmareiro do palácio Diego VeLázquez.

Foi posteriormente chamada Z zs mf in,zi "As damas de honra'

Alguns argumentam que a pintura mostra Velázquez trabalhan-

do na própria tela, que teria sido pintada com a ajuda de um espe-

lho -- mas isso hoje parece improvável. A explicação mais aceita e

convincente é a de que Velázquez estava trabalhando em um retrato

#
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de corpo inteiro do rei e da rainha, o casal real refletido no espelho

da parede de trás. É para esse casal que a princesa e suas assistentes

estão olhando, é nele que o olhar do artista parece repousar enquan-

to se dirige à sua tela. O reflexo inclui, artisticamente, o casal real

na pintura. Essa é, essencialmente, a versão que Foucault considera.

Z,zi mrn/nai mostra o interior de um cómodo -- talvez o estúdio

do pintor ou algum outro espaço no palácio real espanhol, o Esco-
rial. A cena, embora em seus cantos mais profundos seja bastante

escura, é banhada pela luz vinda de uma janela na direita. "Olhamos

um quadro de onde um pintor, por sua vez, nos contempla", diz
Foucault (1999: 20). Na esquerda, olhando para a frente, está o

próprio artista, Velázquez. Ele está no ato de pintar e seu pincel está

erguido, "talvez se trate de acrescentar um último toque" (1999: 19).
Ele está olhando para sua modelo, que está sentada no lugar do qual

nós estamos olhando, mas não podemos ver quem ela é, porque a

tela que Velázquez está pintando tem sua parte traseira virada para
nós, sua face resolutamente distanciada do nosso olhar. No centro

da pintura está o que a tradição reconhece como a princesinha, a
infanta Margarita, que foi assistir aos procedimentos. Ela é o centro

da pintura para a qual estamos olhando, mas não é o "sujeito" da tela

de Velázquez. A infanta está "rodeada de aias, de damas de honra, de
cortesãos e de anões" e seu cachorro (Foucault, 1999: 25). Os cor-

tesãos ficam atrás, à direita. Suas damas de honra ficam de ambos os

seus lados, enquadrando-a. A direita, na frente, existem dois anões,

um deles famoso bobo da corte. Os olhos de várias dessas figuras,

como os do próprio pintor, estão voltados para fora, para a imagem

na frente dos admiradores da pintura.

Q.uem são elas as figuras para as quais todos estão olhando,

mas para quem nós náo podemos olhar e cujos retratos na tela so-
mos proibidos de ver? Na verdade, embora de início pensemos que

não é possível vê-los, a pintura nos diz quem são, porque, por trás

da cabeça da infanta e um pouco à esquerda do centro do quadro,

cercado por uma pesada moldura de madeira, há um espelho. Nele
-- finalmente estão refletidas as pessoas sentadas que, na realidade,

sentam zza pc?f/f.ío dr onde /zós criamos oZB z 2o: "Tã] reflexo mostra

ingenuamente, e na sombra, aquilo que todos olham no primeiro
plano. Restitui, como que por encanto, o que falta a cada olhar"

ATIVIDADE9

Olhe atentamente para a imagem a seguir, enquanto nós resumimos

o argumento de Foucault.

FIGURA9

Diego Velázquez, l-as /Wen/nas, 1 656
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(Foucault, 1 999: 3 1). As figuras refletidas no espelho são, na verdade,

o rei Felipe iv, e sua esposa Mariana. [)o lado do espe]ho, à direita,

na p'rede de trás, está outra "moldura", mas isso não é um espelho; é

um corredor que leva o fundo ao lado de fora do quarto. Na escada,
seus pés colocados em diferentes degraus, "um homem destaca sua

alta silhueta". Ele tinha acabado de entrar ou estava deixando a cena

e está olhando para ela de trás, observando o que está acontecendo,

mas "contente de surpreender sem ser observado" (1 999: 31).

ão pode ver para o que todos estão olhando, as

pessoas que estão "sentadas", a não ser que consideremos ser o

seu reflexo no espelho. Eles tanto estão quanto não estão na ima-

gem. Ou melhor, eles estão presentes por uma espécie de subs-

tituição. Nós não podemos vê-los porque não estão diretamente

representados, mas sua "ausência" está representada -- eípeZ%ada

pelo seu reflexo ao fundo. O sentido da imagem é prf)duzido,

argumenta Foucault, por meio dessa comple?=a alteração entre

pp?jÉqiiz-(a-'qüõ"çõêê'çê, o visível) e aaiénci'z(?-qye você..não

pôde'Vóil'ó qüêéstá des]õcãdtí'HÕ'quadra)]A plçse.ptgç4o fün.

dona taht'ã óõ qué'izáoé mostrado, quanto no que é mo!!!!do.

4. Na verdade, um bom número de substituições ou desloca-

mentos parece estar ocorrendo aqui. Por exemplo, o "sujeito" e

centro da pintura para a qual estamos olhando parece ser a in-

fanta. Mas o "sujeito" ou centro é também, obviamente, aqueles

que estão sentados -- o rei e a rainha --, a quem nós não podemos

ver, mas para os quais os outros estão olhando. Pode-se afirmar

isso pelo fato de o espelho pendurado em que eles sáo refletidos
estar também quase exatamente no centro do campo de visão da

pintura. Então, a infanta e o casal real, em certo sentido, dividem

o lugar do centro como os "sujeitos" principais da pintura. Tudo
depende de para onde se está olhando para a cena, a partir

de onde você, o espectador, está sentado, ou para o exterior da

cena, a partir da posição das pessoas na imagem. Se você aceitar

o argumento de Foucault, então há #oif sujeitos na pintura e

dois centros. E a composição da imagem -- seu discurso -- nos

força a oscilar entre esses dois "sujeitos" sem nunca decidir fi-

nalmente com qual nos identificar. A representação na pintura

parece firme e clara tudo no lugar. Mas nossa visão, a forma
com que nós oZ»zzwpi para a imagem, oscila entre dois centros,

dois sujeitos, duas posições de olhar, dois sentidos. Longe de ser

finalmente resolvida em alguma verdade absoluta que seja o sen-

5.2 0 SUJEITO DA/NA REPRESENTAÇÃO

Quem ou o que é o iate//o dessa pintura? Em seus comentários, Fou-

cault usa .[#i zmfninaf para apontar a]gumas questões gerais sobre sua

teoria da representação e especificamente sobre o papel do sujeito:

1. "Foucault lê a pintura nos termos da representação e do sujeito"

(Dreyfus e Rabinow, 1982: 20). .Além de ser uma pintura que
nos mostra (representa) uma cena na qual um retrato da rainha

e do rei da Espinha está sendo pintado, é também uma pintura
Nue tios diz algo sobre como a representação e o sujeito hncioltam.

Ela produz seu próprio tipo de conhecimento. A representação

e o sujeito são as mensagens por trás da pintura -- o que ela quer
dizer, seu subtexto.

2. Claramente, representação aqui náa tem a ver com um reflexo

'verdadeiro" ou imitação da realidade. É óbvio que as pessoas

na pintura podem "parecer" as pessoas reais na corte espanhola,

mas o discurso da pintura na figura está fazendo bem mais que

simplesmente tentar espelhar com precisão o que existe.

3. Tudo, de certo modo, é z,irz't,e/ na pintura. E, ainda assim,

o que ela "quer dizer" -- seu sentido -- depende de como nós a
.ema<' . Ê tão construída em torno daquilo que você não pode uer,

g 'z fa .:Úzgz///a gz/ePo2e aó;erz,zzx Você não pode ver o que está

sendo pintado na tela, embora isso pareça ser o ponto de rodo o
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tido da imagem, o discurso da pintura, bem deliberadamente,

nos mantém nesse estado de atenção suspensa, nesse processo

oscilante de olhar. Seu sentido está sempre no processo de emer-

gir, embora qualquer sentido final seja constantemente adiado.

5. Você pode dizer bastante sobre como a imagem funciona
como um discurso, e o que ela significa, seguindo a orquestra-

ção do aZBzzr quem está mirando quem ou o quê. Àroiio olhar
-- o da pessoa que contempla a imagem, do espectador -- segue

a relação do olhar como representado na imagem. Nós sabemos

que a figura da infanta é importante porque suas assistentes es-
tão olhando para ela. Mas nós sabemos que alguém ainda mais

importante, que nós não podemos ver, está sentado na frente da

cena porque muitas figuras -- a infanta, o bobo, o próprio pintor

-- estão olhando para elesl Então o espectador (que também é
"sujeitado" ao discurso da pintura) está realizando dois tipos de

olhar. Observa a cena da posição de fora, na frente da imagem.

E, ao mesmo tempo, olha para cora da imagem, ao ie /2enrz@far

fom o olhar das figuras da pintura. Projetar a nós mesmos como

sujeitos da pintura nos ajuda, como espectadores, a enxergar, a

;tirar sentido" dela. Nós tomamos as posições indicadas pelo
discurso, nos identificamos com elas, sujeitamos nós mesmos
aos seus sentidos e nos tornamos "sujeitos'

6. E crítico para o argumento de Foucault que a pintura não
tenha um sentido completo. Ela só significa alguma coisa em re-

lação ao espectador que está olhando para a imagem, e é ele que

completa o sentido dela. O sentido é, portanto, construído no

diálogo entre a pintura e o espectador. Velázquez, com certeza,

náo poderia saber quem iria, subsequentemente, ocupar a posi-
ção de espectador. Assim, toda a "cena" da pintura teve de ser

estabelecida em relação àquele ponto ideal na frente da pintura,
de onde gz/aZgz/er espectador deveria olhar, se é para a pintura ter

sentido. O espectador, nós devemos dizer, é pintado na posição à

frente da pintura. Nesse sentido, o discurso produz umapoi;fáo
Ze jade//o para o espectador-sujeito. Para a pintura funcionar, o

espectador, quem quer que ele ou ela seja, deve primeiro se i@ei-

far ao discurso dela e, dessa forma, tornar-se o espectador ideal

da pintura, o produtor de seus sentidos -- seu "sujeito". Isso é o

que significa quando é dito que o discurso constrói o espectador

como um sujeito pelo que queremos dizer que ele constrói um

lugar para o sujeito-espectador que está olhando e produzindo

um sentido para a cena.

7. A representação, portanto, ocorre a partir de pelo menos três

posições na pintura. A primeira somos todos nós, o espectador,
cujo "olhar" coloca juntos e unifica os diferentes elementos e
relações na imagem em um sentido geral. Esse sujeito deve estar

lá para a pintura fazer sentido, mas ele/ela não está representado

na tela. Em seguida, há o pintor que retratou a cena. Ele está
-presente" em dois lugares de uma vez, uma vez que deve ter sen-

tado onde nós estamos agora para pintar mas, então, colocou-se

(representou a si próprio na) na imagem olhando para trás, em

direção àquele ponto de vista de onde nós, espectadores, toma-

mos seu lugar. Também devemos dizer que a cena Eaz sentido

e é organizada em relação à figura da corte de pé na escada ao

fundo, uma vez que ele também avalia tudo, mas como nós e

como o pintor -- de uma posição um pouco externa.

8. Finalmente, considere o espelho na parede de trás. Se fosse

um objeto "real", ele deveria agora estar /zoi representando ou

refletindo, uma vez que estamos naquela posição em frente à

cena para a qual todos estão olhando e da qual tudo Eaz sentido.

Entretanto, ele não nos espelha; mostra, mo /coiso /Usar, o rei e

a rainha da Espinha. De alguma forma, o discurso da pintura

nos posiciona no lugar do soberanos Você pode imaginar quanta
diversão Foucault teve com essa substituição.
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Foucault argumenta que é claro, pelo jeito com que o discurso

da representação funciona na pintura, que ela drz/e ser olhada e com-

preendida daquela posição de sujeito em frente a ela, de onde nós,

espectadores, estamos olhando. Esse é também o ponto de vista do

qual uma câmera deveria ser posicionada para filmar a cena. E eis

que a pessoa que Velázquez escolhe para "representar" sentada nessa

posição é o soberano "senhor de tudo o que a vista alcança" que

é tanto o "sujeito da" pintura (sobre o que ela é) quanto o "sujeito

na" pintura aquele a quem o discurso dá lugar, mas quem, simul-

taneamente, constrói sentido a partir dela e a entende por um olhar
de suprema dominância.

Nós chamamos isso de abordagem co zifr liz/iíza da representa-

ção, contrastando-a com as abordagens rl#ex/z,4 e / ff r/on.z/. Ago-

ra, se a cultura é um processo, uma prática, como ela funciona?

Na przKPrcr/z'.z consrrz///z,!sia, a representação envolve fazer sentido

ao forjar ngaçoé:-eiítiê'três diFerenfei "õidéfi;Zê'êZiBãi: o auç. nós

devemos chamar amplamente de mundo das coisas, pessoas, eventos

e experiências; o mundo conceitual, os conceitos mentais que carre-

--gaTriõíéfíijjj;;;i;cabeças; ! os signosLyrralijãd(i:'h+iJ!!!glygç!!!:g!!ç

respondem por" esses conceitos ou os comunicam: Agora, se você

tiver que fazer ümãligaçãõ'entre sistemas que não são os mesmos e
fixa-los, pelo menos por um tempo, para que outras pessoas saibam

o que, em um sistema, corresponde a que coisa em outro, então
deve haver algo que nos permita uma tradução entre eles algo que

nos diga qual palavra us?r para qual conceito, e assim..por dlarlte.

Po;tanto, a noção dos cóziClgoi.

Tçõauzílleniidã'depende da prática da interpretação, e esta é
ativamcnte sustentada por nós ao usarmos o código faziCl#canda,

colocando coisas nele -- e pela pessoa do outro lado, que interpre-

ta ou Zecod@c.z o sentido (Hall, 1980). Contudo, note que, por
estarem os sentidos sempre mudando e nos escapando, os códigos

operam mais como convenções sociais do que como leis fixas ou

regras inquebráveis. Como os sentidos mudam e transitam, então,

de modo inevitável, os códigos de uma cultura se alteram imper-

ceptivelmente. A grande vantagem dos conceitos e classificações

da cultura que carregamos por aí conosco, em nossa cabeça, é que
eles nos habilitam a pensar sobre coisas, estando estas presentes ali

ou não, mais: quer existam ou não. Existem conceitos para nossas

fantasias, desejos e imaginações, tanto quanto para os chamados

"objetos reais" do mundo material. E a vantagem da linguagem é

que nossos pensamentos sobre o mundo não precisam permanecer

silenciosos e exclusivos a nós. Podemos traduzi-los na linguagem,

fazê-los "falar" por meio do uso de signos que respondem por eles

6. Conclusão: representação, sentido e
linguagem reconsiderados

Nós começamos com uma definição bem simples de representação.
Trata-se do processo pelo qual membros de uma cultura usam a lin-

guagem (amplas)ente definida como qualquer sistema quê emprega
signos, qualquer sistema significante) para produzir sentido. Desde

já, essa definição carrega a importante premissa de que coisas ob-
jetos, pessoas, eventos, no mundo não possuem, neles mesmos,
nenhum sentido fixo, final ou verdadeiro. Somos nós na socie-

dade, dentro das culturas humanas que fzemos as coisas terem

sentido, que lhes damos significado. Sentidos, consequentemente,

sempre mudarão, de uma cultura ou período ao outro. Não há ga-
rantia alguma de que cada objeto em üma cultura terá sentido equi-
valente em outra, precisamente porque culturas diferem, às vezes

radicalmente, umas das outras em seus códigos -- a forma com que
elas retalham, classificam e atribuem sentido ao mundo. Então, uma

ideia importante sobre representação é a aceitação de um grau de
r?Zaríz,limo cz/üwza/ entre uma e outra cultura, certa falta de equi-

valência e a necessidade de fxn#afáa quando nos movemos de um
universo mental ou conceptual de uma cultura para outro.
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e então nós falamos, escrevemos, comunicamos a respeito deles
para outros.

Gradualmente, então, tornamos mais complexo o que entendía-

mos por representação, que veio a ser cada vez menos clara do que

pressupomos inicialmente motivo pelo qual precisamos de frari zi
para explica-la. Nós olhamos para duas versões do construtivismo:

aquela que se concentrou em como #nKwagrm e i«n@cafáo (o uso

de signos na linguagem) funcionam para produzir iene/doi, que de-
pois de Saussure e Barthes nós chamamos de iem/óficú; e aquela, se-

guindo Foucault, gue se concentrou em como o zZüfz/?!o e al1]21zírl(as

'ófczlC@"zÍJ!!!!çbzem'iõiifiêêiíiiêi;o.

Náo vou passar pelos pontos mais detalhados dessas duas abor-

dagens novamente, uma vez que você pode voltar a elas no corpo
principal deste capítulo e refrescar sua memória. Na semiótica, você

i-ecordará a importância do significante/significado, ázmgwe//aroZe e

'mito", e a importância crucial de demarcar diferença e estabelecer

oposições binárias para a produção do sentido. N3..!!!grdagE!!1.4E.

cz/xs/z'ú, você recordará. formações discursivas, poder/co!!1lçç!!!!ç!!!çlx

a ideia de um "regime da verdade":M;;= pela qual o discurso tam-

bém produz sujeitos e'define al; /ai/fóes Zr i@e//a, ile óãZi;b conheci-

mento procede e, enfim, o retorno dai'queii8ã sobrCIQ sujeitos:-ao.

campo da representação. Nos vários exemplos, tentamos fazer você
trabalhar com essas teorias e aplica-las. Haverá mais debate sobre

elas no capítulo subsequente.

Note que este capítulo náo argumenta que a abordagem 21ícz/xi/-

z,.z derrubou toda a abordagem semiótica. Desenvolvimento teórico
náo prossegue, normalmente, dessa forma linear. Há muito mais

de Saussure e Barthes para aprender, e ainda estamos descobrindo

modos de aplicar suas percepções de maneira frutífera -- sem ne-

cessariamente engolir tudo o que eles disseram. Nós oferecemos a

você alguns pensamentos críticos sobre o assunto. Há muito que

aprender sobre Foucault e a abordagem dzifz/xi/z/,z, mas de forma

alguma tudo o que ela reivindica é correio, a teoria está aberta a
críticas e tem atraído muitas delas. De novo, no próximo capítulo,

à medida que encontrarmos novos desenvolvimentos para a teoria

da representação e analisarmos as forças e fraquezas dessas posições

aplicadas na prática, apreciaremos mais completamente que esta-
mos apenas no começo da excitante tarefa de explorar esse processo

de construção do sentido, que está no coração da cultura. O que

nós oferecemos aqui é, esperamos, um balanço relativamente claro,

embora experimental, de um conjunto de ideias complexas de um

projeto não acabado.
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