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[...] O silêncio, mediando as relações 

entre linguagem, mundo e 

pensamento, resiste à pressão de 

controle exercida pela urgência da 

linguagem e significa de outras e 

muitas maneiras. [...] (ORLANDI, 2013, 

p. 37) 

 

 

 

[...] O sentido não para; ele muda de 

caminho. [...] (ORLANDI, 2013, p. 13) 
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SALLES. L.M.S. Quando os constituintes à esquerda como estratégia de 
venda são silenciados: análise e tratamento político da sintaxe da 
corp(oralidade). Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
UFRJ. 2015.  
 
 

Resumo: A presente pesquisa toma como ponto de partida o trabalho de 

SALLES (2011) que investigou a sintaxe enquanto elemento verbal, sob 

enfoque teórico das teorias Sociolinguística e Funcionalista, em duas estruturas 

de constituintes à esquerda, utilizadas por vendedores ambulantes como 

estratégia de venda nos carros dos trens da SuperVia na cidade do Rio de 

Janeiro. O estudo revela a mudança de perspectiva teórica: a utilização da 

Análise de Discurso peuchetiana para tratar politicamente os dados. Dessa 

forma, buscamos compreender como o elemento não verbal - o corpo que 

configura a forma-sujeito vendedor ambulante informal da SuperVia - nas 

formas do silêncio e silenciamento, significa-se e é significado antes de sê-lo, 

dadas as condições de produção. Buscamos compreender a sintaxe da 

corp(oralidade) pelo tratamento algorítmico dado ao elemento não verbal pela 

proposta que se diferencia da de PÊCHEUX e LÉON (2011). Analisaremos as 

imagens, discutiremos e depreenderemos o papel e a significação da sintaxe 

da corp(oralidade), presente em dois movimentos de significação do silêncio. 

Esses movimentos se referem a duas posições ideológicas opostas e em 

confronto, a saber, marcadas pela individualização, no que tange à coerção 

legal, e pelo individualismo, relacionado à reação contrária do indivíduo, como 

alvitra HAROCHE (1992). Para tecer tamanha discussão e entender o 

fenômeno em tela, consideramos as relações do corpo dos vendedores 

ambulantes informais da SuperVia com o silêncio e o silenciamento, o 

flagrante, a questão da delinquência e da individualização e individualismo, a 

memória e os atravessamentos, a cidade e a contemporaneidade.  

 
 

 

 

 

PALAVRAS - CHAVE: Análise do Discurso de linha francesa, Corpo, Silêncio e 
Silenciamento, Memória, Flagrantes, Atravessamentos, Individualização e 
Individualismo.   
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When left constituent as sales strategy are silenced: analysis and political 

treatment of body(orality) syntax  
 
 
SALLES. L.M.S. Quando os constituintes à esquerda como estratégia de 
venda são silenciados: análise e tratamento político da sintaxe da 
corp(oralidade). Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
UFRJ. 2015.  
 

Abstract: This research takes as its starting point the study of SALLES (2011) 

who investigated the syntax as verbal element in theoretical focus of 

Sociolinguistics and Functionalist theories in two structures of left constituent as 

sales strategy, used by informal sales strategy at SuperVia trains, in the city of 

Rio de Janeiro. This study takes Pêcheux’s Discourse Analysis to political 

analyze the body of informal sellers. We want to understand how non verbal 

element - the body of informal sellers at SuperVia - introduces itself by 

resistance, in the silence and silencing forms, and how the body is introduced 

before it’s called informal sellers body, given the production conditions. We 

intend to understand the bod(orality) syntax by algorithmic treatment of the 

nonverbal element. We say the algorithmic treatment of this work differs from 

the made by PÊCHEUX and LEON (2011). We analyze the images and infer 

the function and significance of bod(orality) syntax on the two meanings of 

silence that refer to two competing ideologies that are opposites, marked by 

individualization (by legal coercion) and individualism (the individual's 

resistance), according to HAROCHE (1992). To understand and to discuss the 

phenomena, we consider the body of informal sellers at SuperVia in relation to 

the Silence and the silencing, the Flagrant, the question of delinquency and 

individuation and individualism, memory and crossings, the city and the 

contemporary.  

 

 

 

 

KEY- WORDS: French Discourse Analysis, Body, Silence and silencing, 

Memory, Flagrant, Crossings, Individuation and Individualism.  

 



   10 

 

Lista de figuras 

 

FIGURA 01: Central do Brasil .......................................................................... 58 

FIGURA 02: Vendedor ambulante informal ...................................................... 64 

FIGURA 03: Vendedor ambulante credenciado ............................................... 68 

FIGURA 04: Vendedor ambulante informal e credenciado .............................. 69 

FIGURA 05: Vendedor ambulante informal atravessando o espaço da 

SuperVia (01) ............................................................................................... 147 

FIGURA 06: Vendedor ambulante informal atravessando o espaço da 

SuperVia (02) ............................................................................................... 157 

FIGURA 07: Vendedor ambulante informal e o mascaramento (01) .............. 162 

FIGURA 08: Vendedor ambulante informal e o mascaramento (02) .............. 164 

FIGURA 09: Significação pela (in)visibilidade (01) ......................................... 167 

FIGURA 10: Significação pela (in)visibilidade (02) ......................................... 170 

FIGURA 11: Flagrante (01) ............................................................................ 172 

FIGURA 12: Flagrante (02) ............................................................................ 173 

FIGURA 13: Flagrante (03) ............................................................................ 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   11 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
 
E.F  - Ensino Fundamental 
 
EQEs  - Estruturas Equativas com deslocamento à esquerda 
 
SN  - Sintagma nominal 
 
SVO  - Sujeito-verbo-objeto 
 
TOPs -Topicalizações de Objeto 
 
AD - Análise de Discurso de linha francesa  
 
GU – Universal Grammar (gramática universal) 
 
FD - Formação Discursiva  
 
Op.cit. (do Latim, "opus citatum"/"opere citato") "a/da obra citada) 
 
OIT - Organização Internacional do Trabalho  
 
RMV - Rede Mineira de Viação  
 
RFFSA - Ferroviária Federal S.A 
 
S.A. Sociedade anônima  
 
M.R.S Logística - Malha Regional Sudeste da Rede Ferroviária Federal S. A. 
 
CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
 
Flumitrens - Trens fluminenses 
 
PND - Plano Nacional de Desestatização 
 
CBO - Classificação Brasileira de Ocupações 
 
CE - Ceará 
  
MTE - Ministério do Trabalho e Emprego  
 
a.C. - Antes de Jesus Cristo 
 
d.C. - Depois de Jesus Cristo 
 
Cf. - Confronte / compare 
 
Art. - Artigo legal 
 
RFB - Secretaria da Receita Federal do Brasil  
 
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
 



   12 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS ......................................... 13 

1. A URGÊNCIA DA ANÁLISE DE DISCURSO NOS ESTUDOS DA 
LINGUAGEM ................................................................................................... 19 

1.1. LINGUÍSTICA, MARXISMO E PSICANÁLISE: CONTRIBUIÇÕES 
TEÓRICAS ............................................................................................ 22 

1.2. MEMÓRIA: ESQUECIMENTOS ..................................................... 25 

1.3. SILÊNCIO E SILENCIAMENTOS ................................................... 31 

2. METODOLOGIA E OBJETO DE ESTUDO ................................................. 35 

2.1. CONSTITUINTES À ESQUERDA COMO ESTRATÉGIA DE VENDA .......... 40 

3. MUDANÇA DE PERSPECTIVA: LEITURA DO NÃO VERBAL NAS 
FORMAS DO SILÊNCIO ................................................................................. 45 

3.1. A INFORMALIDADE E O MUNDO DO TRABALHO ....................... 50 

3.2. PANORAMA SOBRE A ORIGEM DO TREM ................................. 55 

3.3. SUPERVIA ...................................................................................... 58 

3.4. PERFIL DOS VENDEDORES AMBULANTES NOS TRENS DA 
SUPERVIA ............................................................................................. 60 

4. OS SENTIDOS NOS CORPOS HISTÓRICOS ............................................ 71 

4.1. CORPO E CORPOREIDADE ......................................................... 71 

4.2. CORPO ESCRAVIZADO ................................................................ 75 

4.3. CORPO HEREGE ........................................................................... 85 

4.4. CORPO ÍNDIO ................................................................................ 94 

4.5. CORPO RACIONAL ....................................................................... 98 

4.6. DO CORPO MODERNO AO CORPO CONTEMPORÂNEO ........ 103 

4.7. O CORPO E A CIDADE CONTEMPORÂNEA: FLAGRANTE E 
ATRAVESSAMENTOS ........................................................................ 123 

4.8. CORPO ANTES DO CORPO ....................................................... 131 

4.9. CORPO-MÍDIA E LINGUAGEM .................................................... 134 

5. ANÁLISES DOS CORPOS SILENTES...................................................... 138 

5.1. ESPAÇO URBANO E SIGNIFICAÇÃO PELA (IN)VISIBILIDADE ............... 152 

5.2. INFORMALIDADE COM CRIMINALIDADE OU INFORMALIDADE E 
CRIMINALIDADE? ............................................................................... 158 

5.3. CORPO-MÍDIA: (IN)VISIBILIDADE IDEALIZADA ......................... 170 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................... 177 

REFERÊNCIAS .............................................................................................. 182 

ANEXO .......................................................................................................... 198 



   13 

Introdução, justificativas e objetivos 

 

O trabalho aqui apresentado busca dar continuidade à pesquisa 

Sociofuncionalista iniciada em SALLES (2011), na qual foram observadas e 

analisadas duas estruturas sintáticas de constituintes à esquerda, em variação, 

utilizadas como estratégias de venda pelos vendedores ambulantes1 em 

situação de trabalho informal nos carros2 dos trens da SuperVia3.  

A atual proposta de trabalho pretende aplicar um tratamento político por 

meio dos ditames teóricos da Análise de Discurso de linha francesa (doravante, 

AD) às questões não contempladas na pesquisa supracitada.  

Buscamos compreender como a constituição do corpo do sujeito 

significa e é significada pelas formas do silêncio e do silenciamento, quando sai 

da condição do sem sentido - non sense (ORLANDI, 2007)4, constituindo-se 

vendedor ambulante informal. O corpo biológico, próprio do sujeito biológico, 

aqui não receberá tamanha significação. Interessa-nos, por outro lado, nos 

termos de WANDERLEY (1999) o sujeito bios está na ordem do simbólico e no 

tempo agora na cidade.   

De acordo com a nossa justificativa, entendemos que analisar o corpo 

antes do corpo dos sujeitos e onde se significam constitui trabalhar a 

linguagem por outro viés que não o da análise puramente estrutural. O avanço 

da pesquisa busca compreender o sujeito, a ideologia, a memória discursiva e 

as questões históricas que o cercam como parte da cidade e da sociedade, 

produzindo ali seus sentidos. Tal asserção a que nos propomos vai além de um 

estudo que aborde as estruturas sintáticas, a linguagem verbal, imersas em 

uma dada situação comunicativa. Significa ancorar-se na noção de 

incompletude da oralidade que abre caminhos para o simbólico e que pensa a  

___________________________ 

1 Para preservar-lhes o sigilo, os rostos dos vendedores ambulantes foram desfocados nas imagens de 

nosso acervo. 

2 Utilizaremos o termo carro ao invés de vagão, sendo o último referente ao transporte de carga e, o 

primeiro, ao transporte humano.  

3 Vide anexo para verificar as linhas dos trens da SuperVia. 

4 Segundo nossa leitura sobre a expressão non sense, citada por ORLANDI (2007), refere-se ao que é 

acusado de não ter visibilidade e de fazer nenhum sentido, o sem sentido.  
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materialidade histórica do corpo e do silêncio, sendo a falta o encontro do 

possível, o silenciar é significar. (C.f. ORLANDI, 2007). 

Partindo dessas premissas fundantes que cercarão a análise, este 

estudo pretende, por meio da linha teórica da AD, compreender a forma como 

os vendedores ambulantes cariocas, individualizados e interditados, que atuam 

na informalidade e vendem suas mercadorias nos carros dos trens da 

SuperVia, são silenciados por meio de interdição legal e respondem 

significativamente, na forma de linha(s) de fuga.5 

Os sujeitos vendedores ambulantes atuam no comércio informal, aqui 

compreendido como fenômeno histórico e crescente no meio urbano da 

contemporaneidade. Considerando o corpo desses sujeitos como uma 

localização material da significação, entendemos que, para compreender a 

significação dos vendedores ambulantes em tela, é preciso romper com a 

transparência e encontrar o real do sentido em sua forma opaca.  

 O corpo-sujeito vendedor ambulante é atravessado e atravessa os 

carros dos trens. Ele é significado e se significa, sendo vendedor ambulante 

antes de sê-lo. Seu corpo não o representa, mas o significa. E, nesse sentido, 

há uma relação com a história, memória e ideologia, estabelecendo a sintaxe 

da corp(oralidade).6 

Os corpos invisíveis e silenciados desses vendedores ambulantes têm 

uma escuta que lhes confere visibilidade, por considerarmos que o silêncio não 

é um vazio em si mesmo. O silêncio é o antes de o todo dizer, sendo o 

fundador do elemento dizível e dos sentidos que cercam os sujeitos. É na 

anterioridade do silêncio que há a iminência e o contexto é aberto para que os 

sentidos passem a existir em um processo que envolve a memória, a ideologia  

___________________________ 

5 DELEUZE e GUATTARI (1997) postulam que a linha de fuga se dá pela por meio de dois processos 

indissociáveis: a desterritorialização – saída, fuga de um território - e a reterritorialização como um 

movimento de construção do novo território.  Tomamos a noção de linha de fuga dos autores acima e 

utilizaremos na forma: linha(s) de fuga por efeito metafórico porque no caso deste trabalho o vendedor 

ambulante informal se esquiva da fiscalização e estabelece um outro e novo espaço que é o traçar de 

nova(s) linha(s). Quanto à fuga, ZOURABICHVILI (2004) explica que: “Fugir é entendido nos dois sentidos 

da palavra: perder sua estanquidade ou sua clausura; esquivar, escapar. Se fugir é fazer fugir, é porque a 

fuga não consiste em sair da situação para ir embora, mudar de vida, evadir-se pelo sonho [...] Portanto, 

trata-se de fato de uma saída, mas esta é paradoxal. [...]” (ZOURABICHVILI, op. cit, p.30) 

6 Ao longo do trabalho, definir-se-á melhor o que chamamos de sintaxe da corp(oralidade). 
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e as formações discursivas. Esses serão os dispositivos de análise alicerçados 

nos aportes teóricos da AD que utilizaremos para a presente discussão, como 

adiante será visto.  

Lançando mão dos pressupostos teóricos da AD, objetivamos 

compreender como as relações com o corpo, o silêncio e a memória, bem 

como a situação de flagrante, atravessamentos, delinquência, a 

individualização e individualismo permeiam a maneira como a constituição do 

corpo dos sujeitos vendedores ambulantes significa e é significado. Como 

antes dito, os vendedores ambulantes de que tratamos não são credenciados 

e, mesmo assim, vendem seus produtos nos carros dos trens da SuperVia.  

Para encaminhar nossas análises, elaboramos as seguintes questões: 

 

a) Se os vendedores ambulantes informais dos trens da 

SuperVia não podem vender pela oralidade, pelo elemento 

verbal, como  fazem?  

 

b) Qual é a relevância do espaço da SuperVia nesse processo? 

 

c) Se o corpo do vendedor ambulante expressa sentidos, como 

esse se significa e é significado? 

 

d) Que sentidos o corpo carrega historicamente? 

 

e) Se há uma sintaxe da corp(oralidade), como essa é 

constituída? 

 

f) Que dispositivos de análise compreendem e quais outros 

abarcam as questões supracitadas? 

 

Na estruturação do texto do presente trabalho, dispusemos, após a 

introdução, justificativas e objetivos, o primeiro capítulo que trará os 

pressupostos teórico-metodológicos. Discorreremos sobre a imperalidade da 

Linguística que, focada na análise estrutural, não contemplava o discurso e a 

historicidade. Como forma de remontar um percurso, inseriremos a urgência da 



   16 

AD nos estudos da linguagem e em como o tripé formado pela Linguística, 

Marxismo e Psicanálise contribuíram para a formação teórica da AD. Ao final, 

falaremos sobre memória, silêncio e silenciamento, pontos de suma acuidade 

ao que adiante analisaremos.   

Em seguida, no segundo capítulo, traremos a metodologia e o objeto de 

estudo. Veremos que, por meio da AD a discussão no âmbito do político e do 

ideológico. Como veremos, trataremos os dados sob olhar político para trazer a 

condição dos vendedores ambulantes informais que, uma vez impedidos 

legalmente de realizar as vendas pela oralidade, são forçados pela 

necessidade de sobrevivência, a lançar mão do elemento não verbal que 

significa pelo corpo dos ambulantes silenciados.  

No terceiro capítulo, apresentaremos efetivamente o trabalho de 

SALLES (2011), intitulado Constituintes à esquerda como estratégia de venda. 

O estudo de SALLES (op.cit), visto como uma retrospectiva, tratou de analisar, 

sob olhares teóricos da Sociolinguística laboviana e do Funcionalismo, duas 

estruturas sintáticas que se apresentavam fora da prescrição padrão para o 

português, a ordem dita canônica, sujeito - verbo - objeto (SVO). Os tipos de 

estrutura abordados no trabalho supracitado foram classificadas em Equativas 

de Constituinte à Esquerda (doravante, EQEs) e as estruturas com 

Topicalizações de Objeto Direto (doravante, TOPs).  

No quarto capítulo, de fato, iniciaremos a atual pesquisa. Para tanto, 

disporemos de um outro e novo olhar teórico da AD. Haverá, assim, a mudança 

de perspectiva para realizar a leitura do elemento não verbal que não fora 

viabilizada pelo aporte teórico Sociofuncionalista. Organizamos a nova visão 

que daremos ao objeto de estudo, falando sobre a informalidade e o mundo do 

trabalho. Depois, como estamos também falando sobre o trem e os elementos 

que o compõe, faremos um panorama sobre a origem do trem, falaremos da 

SuperVia e, por fim, traçaremos o perfil dos vendedores ambulantes que 

vendem nos carros dos trens da SuperVia.  

No quinto capítulo, como não deveria ser diferente para o presente 

trabalho, o corpo receberá maior destaque. Em uma tentativa de explorar e 

exibir uma possível trajetória sobre o corpo, sem, no entanto, tentar esgotar o 

tema, lançaremos mão dos múltiplos sentidos e teorias que o cercam. 

Iniciaremos sobre os sentidos inscritos nos corpos históricos, passando pela 



   17 

relação do corpo e a corporeidade. Abordaremos a questão da escravização do 

corpo desde eras remotas e o corpo visto como herege, concebido não 

somente pelo social, mas também pela visão da Igreja na era medieval. Na 

esteira dessa linha histórica, entrará o corpo do índio, sem deixar de dizer o 

que houve na colonização brasileira. Terminaremos essa parte antes da era 

moderna, tecendo sobre o corpo racional. Adentrando na modernidade, 

faremos um decurso da concepção que o corpo moderno recebeu até a sua 

chegada ao corpo no mundo contemporâneo, o que dará possibilidade à 

discussão que realizaremos sobre o corpo e sua afinidade com a cidade 

contemporânea no que tange ao flagrante e aos atravessamentos. Por 

estarmos diante do vendedor ambulante informal que vende no espaço do 

carro do trem da SuperVia, aventaremos o corpo antes do corpo e, a seguir, o 

corpo como forma de Corpo mídia e linguagem.  

No sexto capítulo, ataremos todos os fios lançados ao longo do trabalho. 

Daremos um tratamento a questão da ordem como é vista na análise sintática 

tradicional, na gramática tradicional para versar sobre uma ordem discursiva, a 

sintaxe da corp(oralidade). Na nossa leitura, por meio dos gestos de 

interpretação, o espaço urbano e significação pela (in)visibilidade, a questão da 

informalidade como criminalidade ou a informalidade ao lado da criminalidade, 

o corpo mídia e sua (in)visibilidade idealizada receberão peso. Contaremos 

como aparecerão, com um acervo nosso de imagens capturadas. As nossas 

fotografias receberão maior atenção. Essas apenas contarão a situação em 

que foram tiradas, porém a nossa função, enquanto analistas de discurso, será 

a de compreender o real do sentido que está no dizer opaco da imagem.  

Por fim, faremos as considerações finais na qual faremos uma revisão 

sobre tudo que foi explicitado, como forma de tecer o que envolveu a presente 

investigação. Nossa retomada, desde o trabalho de SALLES (2011), como 

questão de arranque, discutirá como tais relações de venda acontecem na 

relação do silêncio com corpo desses ambulantes silenciados, levando em 

conta outros aspectos como as duas posições ideológicas e discursivas 

opostas e em confronto, a da SuperVia e dos vendedores ambulantes, a 

formação discursiva e o espaço da SuperVia, a questão da (in)visibilidade 

significada, a memória, o flagrante, os atravessamentos, a delinquência, o 

individualismo e a individualização. Como veremos, todos esses aspectos têm 
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extrema relevância e importância na constituição da sintaxe da corp(oralidade) 

dos sujeitos vendedores ambulantes informais que ao significar são 

significados. 
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1. A urgência da Análise de Discurso nos estudos da linguagem 

 

Buscaremos traçar um esboço que mostrará como os estudos sobre 

linguagem humana transcorreram até a efetiva entrada da Análise de Discurso 

de Pêcheux, entendida como disciplina de entremeio, no cenário científico dos 

estudos da linguagem no século XX.  

A postulação teórica da AD nos permitirá construir um dispositivo de 

interpretação que servirá como fundamento à pesquisa. Os sujeitos aqui 

analisados neste estudo são os vendedores ambulantes dos trens da SuperVia 

que trabalham em situação de informalidade (não jurídicos). Mais adiante, a 

análise buscará compreender como e quando a oralidade foi silenciada pela 

fiscalização, dando vez ao não verbal.  

As plenas exclusões do sujeito, do discurso e da ideologia se faziam 

presentes na ciência da linguagem – na Linguística – desde seu início. Nos 

anos cinquenta, do século XX, o estruturalismo atingiu seu auge ao 

compreender a língua enquanto sistema de signos e a dicotomia aparente 

entre significante/significado, por conta da publicação do livro Cours de 

linguistique générale de Ferdinand de Saussure em 1916.  

Os linguistas pós-saussureanos ficaram conhecidos como estruturalistas 

por darem prosseguimento aos estudos sobre os conceitos de sistema, 

estrutura e função, separando a langue (língua) da parole (fala), de forma a 

analisar o sistema estrutural da langue pela analogia ao jogo de xadrez, pondo 

de lado, naquele momento, o uso, a fala e, principalmente, o discurso. 

Paralelamente, durante a década de setenta, despontaram e dominaram 

as ideias gerativas ou transformacionais para estudo e compreensão dos 

mecanismos sintáticos postuladas por Noam Chomsky, cujo artigo Systems of 

Syntactic Analysis de 1953 e o livro Syntactic Structures de 1957 inauguraram, 

por assim dizer, sua filiação de ideias para a Linguística.  

A proposta chomskyana de competência (ligada à mente humana) e de 

desempenho (a competência explicitada, em uso) postulou noções como 

subjacentes ao falante/ouvinte, mediante a existência de uma gramática 

universal, a GU do inglês Universal Grammar, inerente aos estágios mentais 

dos seres humanos que os permitiria adquirir quaisquer línguas as que 

estivessem expostos pelo meio.  
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Chomsky contribuiu aos estudos da estrutura ao teorizar que uma 

formação infinita de frases poderia ser gerada por regras finitas. A corrente 

teórica que trazia o conceito de inato do racionalismo platônico recebeu o nome 

de inatismo. Ambas as teorias, a saussureana e a sua seguidora, a 

chomskyana, concentravam-se na noção língua/linguagem.  

A revolução eminente veiculada pela teoria de Chomsky gerou 

transformações e impulsionou a Linguística a repensar muitas questões sobre 

o funcionamento da língua/linguagem nos estados mentais, ao considerá-los 

como geradores de sentenças. A teoria chomskyana corresponde a um sistema 

sintático autônomo e abstrato regido por regras estruturais próprias no qual a 

pobreza de estímulos provenientes do meio não daria conta de explicar a 

complexidade do processo de aquisição de uma dada língua.  

No final da década de setenta, a análise linguística seguia nos moldes 

de uma estrutura formal, buscando descrever princípios e parâmetros 

enraizados em um sistema hermético. O cenário dos estudos linguísticos do 

século XX foram severamente marcados e divididos: de um lado a língua 

entendida e estudada sob visão transformacional, independente, logicamente 

matematizada em que se buscava capturar e definir padrões que coubessem 

às configurações das línguas. Tratava-se do Gerativismo.  

De outro lado, a Sociolinguística estudava a língua sob o olhar social em 

uma dada comunidade de fala em que aspectos de variação e mudança. O 

Funcionalismo postulava padrões emergidos do uso. Não houve, em relação ao 

discurso, uma atenção necessária para a sua ampliação naqueles estudos.  

Naquela época, a AD já despontava na França com Michel Pêcheux a 

partir da publicação da Análise Automática do Discurso em 1969. Em 1977, 

Pêcheux, com a colaboração de F. Gadet, publica o artigo Há uma via para a 

Linguística fora do logicismo e do sociologismo? O trabalho dos autores mostra 

na história da Linguística o embate entre o logicismo e o sociologismo, ou seja, 

duas teorias em conflitos.  

Os autores questionam se haveria uma outra oportunidade para os 

estudos da linguagem que incluísse o discurso.  

Na proposta peucheutiana, o signo, diferentemente da abordagem 

saussureana, recebeu nova significação, passando a signo ideológico. As 

análises procuravam a compreensão sobre a língua pelo discurso que não 
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seria mais visto como elemento à parte, esdrúxulo e exterior, mas como 

constitutivo da linguagem.  

De tamanha importância e basilar para a AD e para este trabalho, o 

discurso atualmente tem recebido uma visibilidade mais significativa nos 

estudos da linguagem e nas outras áreas do conhecimento.  

As questões sobre o discurso, levaram-nos a entender “o que é o 

discurso?” e “como ele se manifesta?” De acordo com ORLANDI (2010, p.21), 

o discurso é definido como efeito de sentido entre locutores e é entendido 

como linguagem que medeia o homem e sua realidade, enquanto ser social.  

Para a AD, o discurso é um objeto próprio de estudo e que se opõe, 

radicalmente, frente à Análise de Conteúdos das Ciências Humanas. É 

importante manter tal distinção, já que para Análise de Conteúdos, o discurso, 

como forma de texto, era dotado de transparência, ou seja, era visto como 

alheio à linguagem.  

O discurso, que etimologicamente tem ideia de movimento, configura-se 

na materialidade específica da ideologia, enquanto que a materialidade 

específica do discurso é a língua. A mediação faz-se imprescindível para o 

trabalho simbólico do discurso que não descarta a historicidade. Destarte, a 

produção de linguagem não está ligada puramente a questões intrínsecas aos 

traços mentais, internos. Para a AD, a linguagem está atrelada ao seu exterior, 

à historicidade apagada pela Linguística.  

A seguir, veremos, mais detalhadamente, a AD lançada por Pêcheux 

que promoveu um grande salto aos estudos da linguagem por sua insigne 

contribuição ao postular que a materialidade da ideologia na linguagem e, por 

seu turno, opaca no discurso. A nossa proposta de trabalho mostrará como 

acontecem nos carros dos trens da SuperVia as relações com o corpo, o 

silenciamento, o flagrante, a delinquência, a individualização e o individualismo, 

a memória e os atravessamentos. 
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1.1. Linguística, Marxismo e Psicanálise: contribuições teóricas 

 

As epistemologias distintas que contribuíram para a formação da AD 

abarcam a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise. Cabe destacar que a AD 

parte dos pressupostos teóricos destes domínios disciplinares sem tentar 

substituí-los. Entretanto, ela os questiona, intervém e traça seus próprios 

caminhos e dispositivos de análises. 

 A Linguística contribuiu com a noção da não transparência da 

linguagem que está na língua e com seus estudos sobre as estruturas. A AD 

não concebe a língua como sistema autorreflexivo, fechado por e para si 

mesmo. A questão trabalhada vai muito além do âmbito da estrutura, embora 

essa também a ela desperte interesse. A evidência da análise está centrada no 

discurso que, visto como objeto social e, carregado de historicidade, possibilita 

depreender a ideologia materializada e revelada na língua.  

Percebe-se que a transformação trazida por Pêcheux retira a descrição 

da língua do centro das atenções que figurava como protagonista nos estudos 

linguísticos. Na nova perspectiva, ela passa a ser relativizada e apenas uma 

das distintas formas em que o homem possa utilizar para se significar. As 

condições de produção do discurso, antes veemente desconsideradas, 

assumem o papel responsável por observar o relacionamento entre a ideologia 

e a língua e em como a língua manifesta os sentidos produzidos para e pelos 

sujeitos.  

Assim, entendemos que a AD faz parte de uma filiação teórica própria e 

mais abrangente. A linguagem não é concebida como um sistema abstrato de 

signos e de regras formais completamente ausentes da história, como faz a 

Linguística Formal.  

A crítica às Ciências Sociais está assentada no fato de elas postularem 

a transparência na linguagem. A AD, por seu turno, reconhece a linguagem 

como opaca e sem que haja uma relação unívoca, direta entre o que foi dito e a 

sua interpretação: o sentido sempre poderá ser outro.  

Em relação ao sentido, a AD não segue a análise de conteúdo que 

busca o dizível pelo texto. O que o texto pretender dizer, significar não pode ser 

traduzido a partir de uma leitura neutra como se aquele fosse constituído por 

uma unidade semântica objetiva: a plena decodificação do código. Como a 
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linguagem é repleta de opacidade, a investigação versa sobre como o texto 

significa porque há nele discursividade(s) histórica(s) e materialidade(s) 

simbólica(s) inerentes. 

A contribuição do Marxismo para a AD envolve o conceito de ideologia. 

Não discutiremos aqui todas as inúmeras nuances significativas, muitas vezes 

controversas acerca do termo. Entendemos sua definição como foi pautada por 

Louis Althusser na obra Aparelhos Ideológicos do Estado que, ao retomar a 

definição dada por Marx, a reformula por ressignificação.  

O termo ideologia tratava de uma crítica ao sistema capitalista e à classe 

dominante — a burguesia, que impunha condições de exploração a seus 

dominados. O Estado, naquela relação, tinha um papel predominante que, por 

meio de Aparelhos Repressores, por exemplo: o Governo e a polícia e, por 

seus Aparelhos Ideológicos: as entidades, as instituições como escola, igreja, 

família e política, interferiam na classe dominada através da alienação e da 

repressão materializadas nas relações de exploração.  

Segundo ALTHUSSER (1985), a ideologia, por meio das práticas 

manipuladas pelos Aparelhos Ideológicos do Estado, interpelava indivíduos em 

sujeitos. A língua somente fazia sentido quando o indivíduo fosse interpelado. 

Isso significa que todo discurso tem um sujeito e todo sujeito possui uma 

ideologia. É justamente tal ponto que interessa à AD, que vê o discurso como 

materialidade específica, inseparável da ideologia, como aponta ORLANDI 

(2010): 

Enquanto prática significante, a 

ideologia aparece como efeito da 

relação necessária do sujeito com a 

língua e com a história para que haja 

sentido. E como não há uma relação 

termo a termo entre 

linguagem/mundo/pensamento essa 

relação torna-se possível porque a 

ideologia intervém com seu modo de 

funcionamento imaginário. São assim 

as imagens que permitem que as 

palavras “colem” com as coisas. Por 
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outro lado, como dissemos, é também 

a ideologia que faz com que haja 

sujeitos. O efeito ideológico elementar 

é a constituição do sujeito e pela 

interpelação ideológica do indivíduo 

em sujeito inaugura-se a 

discursividade. (ORLANDI, 2010, p.47) 

 

As contribuições da Psicanálise lacaniana, uma releitura dos postulados 

de Freud, para a AD trouxeram em seu bojo a noção de Inconsciente, 

acompanhada com o deslocamento da noção do homem para a de sujeito e 

como o trabalho com a linguagem buscava entender a subjetividade humana.  

Para a AD, o sujeito é, na realidade, descentrado, assujeitado porque é 

afetado pela língua e pela história, sem dominar tal controle. Esse é processo 

de assujeitamento que acontece pelo mecanismo de esquecimento, como diz 

ORLANDI (2010): 

 

A constituição determina a formulação, 

pois só podemos dizer (formular) se 

nos colocamos na perspectiva do 

dizível (interdiscurso, memória). Todo 

dizer, na realidade, se encontra na 

confluência dos dois eixos: o da 

memória (constituição) e o da 

atualidade (formulação). E é deste 

jogo que tiram seus sentidos.  

(ORLANDI, 2010, p. 33) 

 

O sujeito acredita ser o dono do que diz e do que pensa (o 

esquecimento ideológico). Entretanto, o que é dito por um sujeito não é 

originado nele, pois o discurso evoca o já-dito, as vozes históricas. Assim, o 

seu dizer pertence à memória discursiva (interdiscurso) que é histórica e 

ideológica. Em outras palavras, o sujeito funciona pelo inconsciente e pela 

ideologia. Veremos esses pontos teóricos a seguir.  
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1.2. Memória: esquecimentos 

 

Há na AD dois processos de esquecimento: o número dois e o número 

um, citados por ORLANDI (2010) que retoma PÊCHEUX (1975). O primeiro 

está ligado à enunciação (esquecimento enunciativo): o dito é falado de uma 

maneira e não o é de outra. Os exemplos utilizados pela autora são “sem 

medo” que poderia ter sido dito na expressão: “com coragem”. Por que o 

sujeito usou “sem medo” e não “com coragem”? Porque a forma falada significa 

naquele dizer como única possibilidade, sem que isso seja plenamente 

consciente. Houve um esquecimento que produz a chamada ilusão referencial, 

na qual existiria relação clara entre o pensamento e a linguagem. Essa ilusão 

faz o sujeito acreditar que a linguagem espelha transparentemente a mente, o 

pensamento e o mundo.  

O esquecimento ideológico ligado ao inconsciente, o número um, revela 

como os sujeitos são afetados pela ideologia. O trabalho do inconsciente 

remonta o sonho adâmico, relacionado ao primeiro homem. Como relata o 

texto bíblico, Adão significa a origem. Foi ele quem nomeou os seres em geral 

e deu sentido ao mundo. Seria o início de todo e de qualquer sentido. Na 

realidade, a história e a língua se realizam por meio do sujeito, do discurso.  

Em síntese, o sujeito é falado, significado e regido pela linguagem 

incompleta que está em seu inconsciente, pela noção de incompletude que faz 

o sujeito estar sempre propenso a esquecimentos e a falhas. Não há 

completude para os sujeitos, para o sentido, nem para o discurso. Todos são 

inacabados e se refazem constantemente. Os sentidos estão em constantes 

movimentos e em transformações, sempre havendo uma memória (histórico-

ideológica) subjacente.  

É pela presença das falhas e esquecimentos que o sentido sempre pode 

ser outro. O dizer em transformação é a polissemia que passa por 

modificações no jogo com o equívoco. Há também nesse jogo tenso um dizer 

que chamamos de paráfrase. Ele se mantém e preserva a memória do dizível.  

Em ORLANDI (2010) encontramos o entendimento de como a ideologia 

se caracteriza no sujeito. Segundo a autora, os fatos da história a materialidade 

da linguagem sofrem processo de apagamento (esquecimento) em favor da 

subjetividade. É por meio da subjetividade que compreendemos como as 
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opacidades da língua, da história e dos sentidos afetam o sujeito 

inconscientemente.  

Outro ponto importante para a nossa análise e atrelado à memória é a 

noção de Formação Discursiva (doravante, FD), conceito polêmico, mas basilar 

na AD. ORLANDI (2010) coloca que a noção de FD: 

 

Permite compreender o processo de 

produção dos sentidos, a sua relação 

com a ideologia e também dá ao 

analista a possibilidade de estabelecer 

regularidades no funcionamento do 

discurso. (ORLANDI, 2010, p. 43) 

 

Foucault mostra que há dispersões no âmbito das regularidades, no 

sentido de colocar os enunciados como aparentemente dispersos e como 

partes de um sistema de relações que seria regular. Como forma de tornar 

clara essa posição, segue o que diz FOUCAULT (1987) sobre a FD: 

 

No caso em que se puder descrever, 

entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no 

caso em que os objetos, os tipos de 

enunciação, os conceitos, as escolhas 

temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, 

posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por 

convenção, que se trata de uma 

formação discursiva. (FOUCAULT, 

1987, p.43) 

 

Michel Pêcheux toma a noção de FD de Foucault e a reformula, 

acrescentado marcas da historicidade e a formação ideológica althusseriana, 

considerando a questão da luta de classes.  
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Chamaremos, então, formação 

discursiva aquilo que, numa 

formulação ideológica dada, isto é, a 

partir de uma posição dada numa 

conjuntura dada, determinada pelo 

estado da luta de classes, determina o 

que pode e deve ser dito (articulado 

sob a forma de uma arenga, de um 

sermão, de um panfleto, de uma 

exposição, de um programa, etc). 

(Pêcheux, 1997, p.160) 

 

Pêcheux não vê uma FD para cada sujeito, mas que várias FD podem 

atravessar um mesmo sujeito. É importante acrescentar que, para a AD, a FD 

não é uniforme como se fosse um bloco. ORLANDI (2010) diz que: 

 

é preciso não pensar as formações 

discursivas como blocos homogêneos 

funcionando automaticamente. Elas 

são constituídas pela contradição, são 

heterogêneas nelas mesmas e suas 

fronteiras são fluidas, configurando-se 

e reconfigurando-se continuamente em 

suas relações. (ORLANDI, 2010, p.44) 

 

Cada espaço tem seu dizer, formas do dizer que não são dos sujeitos, 

mas sim que foram historicamente constituídos. Quando um sujeito está em um 

espaço de uma FD que evoca historicidade, esse espaço faz com que o sujeito 

ocupe uma dada posição sócio-histórico-ideológica. É o caso do espaço da 

SuperVia visto como FD que envolve, não só os carros do trem, mas também 

as plataformas das estações, onde os vendedores ambulantes vendem seus 

produtos. Todo aquele espaço, inegavelmente, possui seus sentidos históricos 

e ideológicos, não já dados ou pré-determinados, mas que se constituíram.  
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Dizendo de outra maneira, no momento em que um indivíduo se torna 

sujeito interpelado pela ideologia, esse passa a ocupar uma determinada 

posição discursiva na sociedade em que vive. Lembrando que os sentidos são 

histórica e ideologicamente definidos, o sujeito é inscrito, portanto, em uma 

dada FD que o determina a significar a sua formação ideológica por palavras 

faladas ou pelo silêncio.  

De fato, a FD não é um espaço físico (como a SuperVia o é), mas sim 

um espaço vazio no enunciado. O que acontece no carro de um trem? Lá, 

fisicamente, o vendedor na SuperVia, ao vender, constitui-se histórica e 

ideologicamente dentro de uma posição discursiva específica, dadas as 

condições de produção: ser vendedor ambulante considerado clandestino, na 

verdade em situação de informalidade, nos trens da SuperVia. Essa é uma 

posição discursiva subsidiada por uma FD, que só se materializa no espaço da 

SuperVia e não em outro. 

Cabe-nos agora falar sobre um outro ponto, também ligado à memória: a 

noção de metáfora e ao sentido literal. Na AD, a metáfora não significa uma 

comparação implícita, tal como é costumeiramente definida. Metáfora, para a 

AD, funciona como transferência: 

 

Em princípio não há sentido sem 

metáfora. As palavras não têm, nesta 

perspectiva, um sentido próprio, preso 

a sua literalidade. Segundo Pêcheux 

(1975), o sentido é sempre uma 

palavra, uma expressão ou uma 

proposição; e é por este 

relacionamento, essa superposição, 

essa transferência (metaphora), que 

elementos significantes passam a se 

confrontar, de modo que se revestem 

de um sentido. (ORLANDI, 2010, p.44) 

 

 

Chegamos a um ponto essencial para a AD. Seguindo esta linha de 

pensamento, podemos dizer que o sentido literal, como é concebido 
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tradicionalmente, não existe. Há, na realidade, o sentido metafórico. A metáfora 

é a constituição dos sujeitos e dos sentidos e é a própria língua. O sentido, 

nesse jogo, somente existe porque se relaciona com a metáfora.  

A partir das colações até aqui feitas, podemos compreender que o 

deslizamento de sentido, ou efeito metafórico, configura substancialmente o 

funcionamento discursivo. É nesse jogo com a metáfora que estão a 

historicidade, a ideologia e a interpretação. E é por esse caminho teórico que 

realizaremos as nossas análises. 

A interpretação na AD é pensada de forma diferente, não significando o 

que o texto quer dizer. Ela aparece conjugada à prática de gestos de leitura em 

busca do real do sentido. Consideramos a interpretação como gestos de leitura 

para que possamos depreender a ideologia materializada em uma dada FD, 

que aparece expressa na língua e na linguagem. Assim, ORLANDI (2010) 

afirma que: 

 

 Análise de Discurso não procura o 

“verdadeiro sentido”, mas o real do 

sentido em sua materialidade 

linguística e histórica. (ORLANDI, 

op.cit. p.59) 

 

A questão que colocamos para o presente estudo é: como interpretar o 

não verbal e como esse significa? Para responder ao questionamento é 

preciso, em uma primeira instância, compreender que não há a possibilidade 

de haver leitura sem interpretação. Todos e quaisquer textos podem ser 

interpretados. Acrescentamos que o texto, para a AD, não é apenas um objeto 

como início, meio e fim, mas uma unidade imaginária (parte de textos 

anteriores e se projeta em textos futuros) que, enquanto discurso, reitera-se a 

noção de incompletude. Sobre a leitura de textos, ORLANDI (2006) postula 

que: 

 

A análise de discurso aponta, pois, 

para novas maneiras de ler, para 

outros gestos de leitura, outra escuta, 
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sustentada por dispositivos teóricos e 

analíticos que nos permitem não 

apenas nos reconhecermos no que 

lemos (ou ouvimos) mas que 

conheçamos o modo como os sentidos 

estão sendo produzidos e as posições 

sujeito se constituindo na relação do 

simbólico com o político. Sim, porque a 

análise de discurso trabalha com as 

relações de poder simbolizadas. Não 

há dizer que não seja político, no 

sentido em que o próprio processo de 

significação é dividido, depende de 

relações que derivam do contexto 

sócio-histórico. Como a forma de 

nossa sociedade é dividida, as 

relações com os sentidos são afetadas 

por essas divisões. (ORLANDI, 2006, 

p. 28) 

 

O sujeito, na relação com a materialidade simbólica, encontra-se 

forçadamente a interpretar. Cabe destacar que não trataremos do que foi dito 

pela oralidade, do ponto linguisticamente descritível presente nos anúncios de 

venda utilizados pelos vendedores ambulantes em situação de informalidade 

que comercializam seus produtos nos carros dos trens da SuperVia. 

Estamos diante da interpretação, em um ponto de deriva que nos 

basearemos para tecer a interpretação e assim estabeleceremos um meio de 

análise. O mecanismo aqui utilizado é a escuta que perpassa as evidências e 

busca, na opacidade do dizer, mais precisamente na relação corp(oralidade), a 

compreensão e a constituição dos sujeitos (ideologia e inconsciente juntos) 

para revelar nela os sentidos históricos não no que foi dito, mas no que foi 

silenciado. Falaremos na próxima seção sobre o silêncio e silenciamentos. 
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1.3. Silêncio e silenciamentos  

 

Para falarmos de silêncio e de silenciamento do dizer, tomemos: 

 

quando o homem, em sua história, 

percebeu o silêncio como significação, 

criou a linguagem para retê-lo. 

(ORLANDI, 1995, p.105) 

 

A citação não permite compreender o silêncio como uma forma no vazio. 

As palavras de ORLANDI (op.cit) acima nos servem para reflexão sobre o dito 

e o não dito. Na AD, o silêncio não é simplesmente ausência total da 

intensidade de ondas sonoras ou de ruídos, com entende a Física. Não se trata 

também de como o é compreendido pelo senso comum ou de como aparece 

expresso nos dicionários, em que o significado de guardar silêncio, de não 

haver comunicação, por exemplo, fica restrito ao verbo calar. 

Primeiramente, o ato de silenciar não é o mesmo que calar. Ao contrário, 

silenciar é, sobretudo, significar com uma materialidade específica. É dizer. Ao 

significarmos por intermédio das palavras, fazemos de um modo e, quando o 

sentido é expresso pelas formas do silêncio, significamos de outra maneira: 

significar pelas palavras é dessemelhante de significar pelo silêncio.  

Na realidade, não existe a possibilidade de não dizer. Sempre haverá 

dizeres de ordens histórico-ideológicos. Posto isso, o que é o silêncio e como 

esse significa? Dizemos que o silencio é linguagem, matéria que significa. 

ORLANDI (2007) aponta que: 

 

O silêncio é assim a “respiração” (o 

fôlego) da significação; um lugar de 

recuo necessário para que se possa 

significar, para que o sentido faça 

sentido. Reduto do possível, do 

múltiplo, o silêncio abre espaço para o 

que não é “um”, para o que permite o 
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movimento do sujeito. (ORLANDI, 

2007, p.13) 

 

O sujeito, em dada posição discursiva, materializa seu discurso na 

linguagem apontado dizeres. Quando ele diz x encobre y e o não dito, 

intimamente ligado aos sentidos, liga-se ao subentendido e que pode ser 

inferido em palavras. Tal asserção corrobora a visão de que não há 

objetividade, mas sim a subjetividade no âmbito da linguagem. O silêncio, 

retomando a citação, é um elemento complexo, múltiplo e inerente à 

linguagem.  

A autora, Eni Orlandi, alega que o silêncio foi considerado secundário 

como a excrescência da linguagem. Entretanto, a linguagem somente se 

significa no silêncio, porque as palavras respiram silêncio, revelando a ampla 

dimensão do indizível: estar sem palavras é estar no movimento dos sentidos.  

Dizer é, antes, não dizer. O não dizer não é o mesmo que o implícito. O 

silêncio também não é o implícito. O implícito para ser compreendido, volta-se 

ao que antes foi dito, às pistas linguísticas. O silêncio está conectado à noção 

da incompletude da linguagem: o silêncio não tem um já-citado. O silêncio tem 

sua materialidade significante. 

E quanto à única forma dos sentidos? Os sentidos são errantes, não são 

únicos, mas apontam caminhos como reflexos de um espectro: a relação entre 

o mesmo, a paráfrase, e os muitos sentidos, a polissemia.  

Na teorização do silêncio, ORLANDI (2007) coloca o que é acusado de 

não fazer nenhum sentido, o non sense, o ato falho (os equívocos), o fora da 

linguagem que significam, não vistos como imprevistos da linguagem, mas 

como formadores da linguagem.  

O silêncio significa pela sua opacidade e tem sua materialidade que se 

funde no inconsciente. Falar do silêncio é dizer que os sentidos não são 

transparentes e nem enlaçados, imóveis ou imutáveis a uma determinada 

palavra. O silêncio está nas relações entre o real e o imaginário articulado pela 

ideologia. Se o silêncio é gerador de sentidos, onde os sentidos estão fixos? A 

melhor resposta seria dizer que não há fixação para os sentidos. O sentido só 

se faz nas relações interssujeitos. Dizemos que, para AD, o silenciar trabalha 

nas formações discursivas e no interdiscurso.  
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O conceito sobre o silêncio trazido por ORLANDI (2007) nos será 

fundamental para analisar os modos de silenciamento, a interdição do dizer 

político onde, mesmo proibido, circula e se significa. Ser-nos-á fundamental 

para que possamos falar sobre a sintaxe da corp(oralidade).  

Como o silêncio na AD é conceituado? ORLANDI (2007) conceitua o 

silêncio no livro: As formas do silêncio: no movimento dos sentidos de duas 

maneiras: 

1. O silêncio não fala, ele significa. É, 

pois, inútil traduzir o silêncio em 

palavras; é possível, no entanto, 

compreender o sentido do silêncio por 

métodos de observação discursivos.  

2. Considero pelo menos duas 

grandes divisões nas formas do 

silêncio; a) o silêncio fundador e b) a 

política do silêncio. O fundador é 

aquele que toma toda significação 

possível, e a política do silêncio dispõe 

as cisões entre o dizer e o não-dizer. A 

política do silêncio distingue por sua 

vez duas subdivisões: a) o constitutivo 

(todo dizer cala algum sentido 

necessariamente) e b) local (a 

censura). (ORLANDI, 2007, p.102) 

 

O trabalho de ORLANDI (op.cit) sobre as formas do silêncio analisou 

manifestações artísticas quando houve a ditadura militar no Brasil. À época, 

todas as manifestações artísticas representadas pela música, cinema, literatura 

e teatro, bem como a ação do jornalismo eram controladas. A análise mostrou 

como a linguagem, por meio da censura aos meios de comunicação, 

funcionava naquele cenário em que havia os sentidos permitidos e os 

proibidos.  

O estudo deixa evidente o motivo que fez o governo silenciar os dizeres. 

Havia a clara intenção de proibir a circulação de ideias contrárias que 



   34 

pudessem comprometer totalmente a validade do poder dos militares sobre a 

população.  

Naquele cenário, a língua de espuma da censura abafava o dito. Por 

outro lado, havia a resistência à língua de espuma que tentava silenciar a 

música popular brasileira/MPB, os jornais e a literatura. O movimento contrário 

realizado pela MPB mostrou a criatividade no samba duplex em que os autores 

utilizavam o que podia ser dito para dizer o proibido, utilizando as formas do 

silêncio.  

Trazendo os apontamentos de ORLANDI (2007) sobre as formas do 

silêncio para a nossa pesquisa, encontramos os contornos do silêncio ao 

significar. As relações entre o silenciamento e o silêncio de que trataremos 

abarca uma forma política do não dizer do corpo do sujeito por outros dizeres 

que são significados na relação da sintaxe da corp(oralidade), ou seja, como os 

vendedores ambulantes informais da SuperVia se significam nos carros dos 

trens pelo não verbal, expresso no corpo silente. A forma de silêncio que 

utilizaremos é o da censura (local) em que os ambulantes estão proibidos de 

anunciarem as vendas de seus produtos. A questão é que anunciam antes de 

anunciar, vendem antes de vender.  
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2. Metodologia e objeto de estudo 

 

Utilizaremos métodos próprios de análise para compreender os efeitos 

de sentido que cercam os vendedores ambulantes que trabalham 

informalmente nos trens da SuperVia . Ao trabalhar com a Análise do Discurso 

de linha francesa, não temos uma metodologia definida a priori. É de acordo 

com os objetivos da pesquisa que o analista define os pressupostos teóricos 

que conduzirão a análise do corpus.  

A análise é um processo que começa 

pelo próprio estabelecimento do corpus 

e que se organiza face à natureza do 

material e à pergunta (ponto de vista) 

que o organiza. Daí a necessidade de 

que a teoria intervenha a todo momento 

para “reger” a relação do analista com 

seu objeto, com os sentido, com ele 

mesmo, com a interpretação. 

(ORLANDI, 2010, p.64). 

 

Ainda em ORLANDI (op.cit), a AD oferece um dispositivo teórico – 

conjunto de formulações e conceitos – que, uma vez operacionalizados, dão 

sítio aos procedimentos de análise. Quando nos propusemos a realizar esse 

trabalho, consideramos o lugar que subsidia as práticas discursivas do 

vendedor da SuperVia como uma FD onde o ambulante se constitui, significa e 

é significado.  

O tratamento que será dado à análise do não verbal, tem seu corpus 

formado por imagens, fotografias, mais especificamente. O processo de 

constituição do corpus deste trabalho se deu pela observação e pela captura 

de imagens. Todos os pontos aqui analisados fazem parte de um processo de 

pesquisa que foi se constituindo, mediante também às leituras teóricas. O fato 

de o corpus ser composto de imagens obtidas em dias diferentes e em carros 

dos trens também diferentes reforça a noção de corpus em AD que está 

relacionada a um sistema diversificado, disjunto e contraditório que não se 
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refere a um reservatório homogêneo e coerente, nem a um banco de dados 

estocados.  

A abordagem sucederá com base no tratamento algorítmico dado ao 

elemento não verbal. Proposto por PÊCHEUX e LÉON (2011), a noção de 

algoritmo, termo da esfera lógico-matemática, foi interpretada pelos autores e 

lançada ao domínio da discursividade, em que a produção de sentidos, ao ser 

estabelecida, deixa traços sintáticos no domínio da intradiscursividade. Como 

será visto, os autores buscam aproximar a teoria gerativa de Chomsky à 

questão da discursividade.  

 Isso não significa dizer que a noção (re)elaborada pelos autores acima 

mencionados tem o objetivo de criar uma máquina de interpretação e produção 

de textos exatos, automatizando um processo humano.   

Em nosso caso, o papel da sintaxe no tratamento discursivo algorítmico 

de um corpus é investigado com base em hipóteses para as questões que se 

colocam na pesquisa. Dessa maneira, buscamos compreender o papel da 

sintaxe no tratamento discursivo algorítmico do elemento não verbal que se 

diferencia da proposta PÊCHEUX e LÉON (2011).  

   Para melhor explicitar o tratamento algorítmico que daremos a nosso 

trabalho, ao não verbal, vamos mostrar a forma como o algoritmo aparece em 

PÊCHEUX e LÉON (op.cit). No texto “Análise Sintática e paráfrase Discursiva” 

(original de 1986), ao tratarem do papel da sintaxe no tratamento algorítmico de 

um corpus, os autores falam do ponto de vista da Análise Automática do 

Discurso (doravante, ADD), na qual a produção de sentido é posta em “várias 

sequências em relação” (PÊCHEUX e LÉON, op.cit, p.167). Para tanto, os 

autores falam sobre a análise do corpus que se dá por três etapas.  

A primeira etapa prevê a segmentação do corpus em sequências 

discursivas autônomas (doravante, SDA) para que o fio discursivo seja rompido 

e possa ser tratado como uma entidade independente. Tal rompimento do fio 

discursivo considera as ligações interfrásticas — conectivos (conjunções), 

anáforas, elipses — as marcas de enunciação (modo, aspecto e tempo) e os 

determinantes.  

Na segunda etapa, é necessária a divisão do corpus em uma quantidade 

de SDA para que seja estabelecida uma fórmula da SDA que: 
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Permite guardar os traços da 

argumentação intradiscursiva é 

constituída de índices de frases 

acompanhadas de suas marcas 

formais de enunciação e de ligações 

sintáticas que as religam. (PÊCHEUX 

e LÉON, op.cit, p. 167) 

 

 Na terceira etapa, a análise sintática da frase é realizada seguindo os 

preceitos teóricos da teoria chomskyana em “Aspects”. Nessa visão, 

acontecem as ligações horizontais e verticais, as proposições e as paráfrases 

sintáticas. Há, nesse processo, ligações, eixos horizontais, verticais e as 

paráfrases sintáticas que são postas para abordagem das questões sintáticas e 

discursivas.  

O eixo vertical compreende as proposições da frase, a “lógica da 

sintaxe”, enquanto o eixo horizontal guarda traços do fio discursivo, como 

afirma a leitura de SOUZA (2013) sobre o texto de PÊCHEUX e LÉON (op.cit). 

Quanto às paráfrases sintáticas, podemos dizer que são estruturas que teriam 

uma proximidade de sentido a ponto de uma substituir a outra. Para PÊCHEUX 

e LÉON (op.cit), há entre as paráfrases sintáticas diferenças de sentido 

chamadas de “espelhamentos”.  

É por todos esses procedimentos, etapa a etapa no tratamento 

discursivo do algoritmo, que os autores, PÊCHEUX e LÉON (op.cit), buscam 

estabelecer uma possível lógica da interpretação, produção de sentidos, entre 

os dois eixos que se cruzam, um vertical e um horizontal que deixam traços 

sintáticos no domínio da intradiscursividade. 

Depois de apresentarmos a proposta de PÊCHEUX e LÉON (op.cit), 

cabe um esclarecimento mais refinado sobre o tratamento algorítmico ao 

elemento não verbal, bem como a noção de sintaxe que adotamos neste 

trabalho.   

Assim, dizemos que o corpo do vendedor ambulante informal é o 

elemento não verbal que estamos a analisar. Há uma sintaxe, vista como 

ordem de si e per si no corpo desse vendedor em situação de informalidade 

que o significa e pela qual ele é significado. Nosso esforço, enquanto analistas 
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do discurso, não como hermeneutas, é o de trabalhar com os deslizamentos de 

sentido, no jogo com a materialidade dos sentidos, com os gestos de 

interpretação.  

O tratamento algorítmico aqui é ressignificado, por efeito metafórico, e 

visto como uma leitura sobre o elemento não verbal que oferecerá caminhos às 

questões lançadas nesta pesquisa. Como afirmáramos, buscamos 

compreender pelo tratamento algorítmico ao elemento não verbal, a 

constituição da sintaxe da corp(oralidade) presente no corpo do vendedor 

ambulante informal que atua na SuperVia. Tal proposta se diferencia da de 

PÊCHEUX e LÉON (2011).  

A noção de algoritmo aqui se desvencilha da esfera lógico-matemática 

de onde é oriunda para receber outro sentido, já que a AD é uma ciência 

humana, não exata, que lida com a interpretação, não do sentido real, mas com 

o real do sentido.   

A sintaxe, por sua vez, aqui não está veiculada à visão, nem da tradição 

dos estudos gramaticais, nem à maneira como percebe a Linguística estrutural 

ou formal. Não estamos no âmbito da sistematização de estruturas para nelas 

encontrar argumentos (internos e externos) projetados pelo predicador verbal, 

por exemplo. Não estamos tratando a sintaxe como postula a teoria 

chomskyana.  

No nosso caso, não tomamos o eixo vertical que bem serviria a um 

estudo de estruturas sintáticas da linguagem verbal, linguisticamente 

classificadas, descritivas e analisadas. Estamos nos referindo, por efeito de 

sentido, embora a noção de PÊCHEUX e LÉON (2011) seja tomada como 

referência, ao elemento não verbal: o corpo do vendedor ambulante informal, 

mais especificamente.  

O tratamento algorítmico voltar-se-á, assim, para a arquitetura do não 

verbal que está presente e é significada pelo corpo do vendedor ambulante 

informal nos carros dos trens da SuperVia. Dizemos que seu corpo não o 

representa, mas o significa. O corpo do vendedor informal que vende diversos 

produtos nos carros dos trens da SuperVia é dotado de uma arquitetura do não 

verbal que o envolve, sendo as formas como ele se veste, sua maneira de se 

portar, sua postura e o seu atravessar pelos carros do trem entrelaçam 
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sintática e discursivamente a sintaxe da corp(oralidade) pela qual ele se 

significa.  

O corpo desses vendedores ambulantes informais aparece, como 

veremos, por meio de imagens. O nosso olhar analisou essas imagens que 

foram tomadas exclusivamente para este estudo. Como aponta SOUZA (2013), 

e assim seguimos sua diretriz, como adiante será mostrado, ler uma imagem é 

compreender como essa se significa ideologicamente como efeito discursivo. 

Assim, fazer a leitura de uma imagem não é segmentá-la em partes, mas 

analisá-la discursivamente, não negligenciando o seu dizer sócio-histórico, 

político-ideológico.  

Seguindo por esses caminhos, trabalharemos com os seguintes 

movimentos de significação: o silêncio na/da SuperVia, devido às duas 

posições ideológicas e discursivas opostas e em confronto. De um lado, a 

SuperVia silencia os vendedores ambulantes não credenciados por interdição 

ancoradas na lei e, de outro, a posição do sujeito vendedor ambulante que é 

silenciado e se mostra resistente. Quando os ambulantes são silenciados, eles 

continuam significando pelo não verbal.  
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2.1. Constituintes à esquerda como estratégia de venda  

 

O presente capítulo exibe o ponto de partida, quando realizamos a 

análise elemento do verbal (SALLES, 2011). Posteriormente, mostraremos 

como o estudo se desenvolveu, voltando-se para a análise do não verbal. 

Sendo assim, o objetivo é o de apresentar as discussões apresentadas no 

trabalho de mestrado de SALLES (2011) que motivaram a presente 

investigação.  

A origem da pesquisa de SALLES (op. cit) deu-se no início do ano de 

dois mil e sete, quando foram percebidas pelas viagens realizadas nos carros 

dos trens da SuperVia, do Centro ao subúrbio da Cidade do Rio de Janeiro, a 

utilização de duas estruturas como estratégias de venda que se disputavam no 

mesmo lócus.  

Como forma de retratar o cotidiano das estações de trem, tomamos 

como elucidação um trecho da letra da canção Encontros e Despedidas, 

composta por Milton Nascimento e Fernando Brant, interpretada pela cantora 

brasileira Maria Rita:  

 

“[...] Todos os dias é um vai e vem 

A vida se repete na estação 

Tem gente que chega pra ficar 

Tem gente que vai pra nunca mais 

Tem gente que vem e quer voltar 

Tem gente que vai e quer ficar 

Tem gente que veio só olhar 

Tem gente a sorrir e a chorar 

 

E assim, chegar e partir 

São só dois lados 

Da mesma viagem 

O trem que chega 

É o mesmo trem da partida 

A hora do encontro 

É também de despedida 
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A plataforma desta estação 

É a vida deste meu lugar [...]” 

 

Destacamos dentre os versos da canção: “[...] A plataforma desta 

estação / É a vida deste meu lugar [...]” como a representação do vendedor 

ambulante que faz dos carros dos trens o revelar de sua significação enquanto 

forma-sujeito.  

A letra da canção transmite a ideia de como funciona diariamente a 

estação de trem, onde a vida de muita gente se encontra, acontece e se repete 

nas plataformas superlotadas. Para muitas daquelas pessoas, o trem pode ser 

apenas um meio de transporte que as leva para o trabalho, estudos ou 

diversões e afins. Para nós e para a importância que a este trabalho será dada, 

o espaço da SuperVia e seu cotidiano têm uma significação particular, política 

e ideológica.  

Como forma de ilustrar o dia a dia do que acontece nas plataformas da 

SuperVia, bem como no interior dos carros dos trens pelos quais passei e 

viajei, farei uma breve narrativa, onde tudo começa quando o trem anunciado 

pelo locutor chega, de leve, arrastando-se sobre os trilhos de ferro. Ele, o trem, 

para e as portas se abrem. Todos os passageiros saem rapidamente e os 

outros entram. Um caos aparente é notado para quem realiza sua primeira 

viagem em um trem ao encontrar vários vendedores ambulantes em um curto 

carro de trem. Eles disputam a venda aos gritos, uns com microfone, outros 

apostam em suas potências vocais. Ao fundo da gritaria, outros vendem CDs e 

DVDs tocando no mais alto volume em um frenético vai-e-vem.  

O caos aparente se torna ordem, pois os passageiros, ao entrarem em 

um carro trem, esperam encontrar os vendedores ambulantes legalizados, ou 

não, comercializando os mais diversos produtos, das mais diferentes marcas a 

preços baixos em um ritmo de concorrência de venda pela sobrevivência. 

Assim é um carro do trem com todos os passageiros e ambulantes que o 

dividem: o homem engravatado, que resolveu utilizar o trem para fugir do 

engarrafamento, compra água gelada de um ambulante despersonalizado, à 

forma da lei, que está usando chinelos de dedo, bermuda, camiseta e boné. 

Eles se cumprimentam, um sorri para o outro e o vendedor agradece a 

preferência. Simplesmente, convivem em relação de conivência. 
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Nesse breve relato, insere-se a pesquisa de SALLES (2011) intitulada, 

Constituintes à esquerda como estratégia de venda, que se fundamentou nos 

arcabouços teóricos da Sociolinguística laboviana e no Funcionalismo para 

estudar duas estruturas de constituintes à esquerda utilizadas por vendedores 

ambulantes nos trens urbanos da SuperVia, no trajeto Central do Brasil – 

Japeri, na cidade do Rio de Janeiro.  

A estrutura da dissertação exibe, primeiramente, as distintas 

perspectivas abordadas nas gramáticas tradicionais sobre as definições de 

tópico e das estruturas equativas, obviamente não classificadas com tais 

nomenclaturas. Ficou comprovado que as gramáticas de CUNHA (1976), 

ROCHA LIMA (1992), RIBEIRO (1998), CIPRO NETO & INFANTE (2006) e 

BECHARA (2006) apresentam os ordenamentos sintáticos, porém prescrevem 

a ordem dita canônica, sujeito - verbo - objeto (SVO), como forma padrão para 

o português. O trabalho levou em consideração os estudos sobre o português 

brasileiro e europeu, não somente em relação à proeminência de sujeito, mas 

também à proeminência de tópico lançadas por PONTES (1987), baseada nas 

análises de LI & THOMPSON (1976).  

Sobre os conceitos de tópico na literatura linguística, a pesquisa buscou 

compreender os mecanismos que envolviam a estrutura de organização e de 

função das sentenças e que posição ocuparia o tópico. A explicação iniciou-se 

em conceitos que remontam a Antiguidade Clássica de Platão e Aristóteles em 

que a visão considerava a sentença dividida em duas partes, ónoma e rema, 

atualmente, vistas na tradição como sujeito e predicado.  

Em linhas gerais, após a apresentação das propostas de alguns autores, 

CHAFE (1976), PEZATTI (1998) e (2006), PONTES (1987), bem como os 

trabalhos de VASCO (1999) e o de BELFORD (2006), observamos que 

caminhos foram possíveis para a definição de tópico. Ficou evidente que o 

constituinte poderá ocupar a posição sintática de tópico na relação sintático-

semântica e, em alguns casos, pragmática. Por outro lado, a análise mostrou 

que alguns autores postulam que uma relação entre o tópico e a sentença é 

puramente semântica.  

Quanto às estruturas equativas, a pesquisa considerou a varredura em 

compêndios gramaticais e também na teoria linguística, adotando os trabalhos 

de CASTILHO (2010) e de HALLIDAY (1994). As estruturas contempladas 
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eram as que competiam e que nelas se pudesse realizar a análise 

Sociolinguística no tratamento estatístico dos dados. As tipologias estruturais 

abordadas na pesquisa foram classificadas em Equativas de Constituinte à 

Esquerda (doravante, EQEs) abaixo em (1) e (2). Para nomear as estruturas 

com Topicalizações de Objeto Direto, (TOPs), foi seguida a proposta de 

PONTES (op.cit.), exibidas em (3) e (4):  

 

(1) Cinquenta é o picolé Moleka.  

(2) Quatro é a sombrinha.  

(3) (Cerveja) bem gelada eu tenho.  

(4) (Água) geladona bebe.  

 

Para analisar os exemplos (3) e (4), utilizamos o status informacional do 

SN, considerado de acordo modelo proposto por PRINCE (1979). Foram 

utilizados os conceitos de evocado (a entidade é uma vez ocorrida no texto ou 

se estiver disponível no contexto de situação), novo (a entidade introduzida 

pela primeira vez no discurso) e inferível (entidades identificadas por inferência, 

a partir de uma informação anterior), ao lado da noção de evocado por gatilho 

(aquela dada pelo entrevistador).  

No exemplo (3), o termo: “cerveja” seria a entidade evocada, ou dada 

pelo contexto, assim como “água” em (4). Essas seriam entidades velhas 

exibidas quando o vendedor ambulante atravessava os carros dos trens. 

Outros fatores linguísticos e extralinguísticos foram levantados e analisados, 

mesmo o fator idade não estatisticamente não selecionado pelo programa 

Goldvarb (2001). O programa estabelece os cálculos em valores percentuais e 

também em pesos relativos. Ao final das rodadas, o programa exibiu a 

significância dos grupos de fatores como motivadores ou não do fenômeno 

estudado.  

Os fatores intra e extralinguísticos selecionados para as rodadas foram: 

status informacional do sintagma nominal (doravante, SN), diferencial de 

Marketing, peso do SN, gênero, escolaridade e idade. Como o fator idade não 

foi apontado pelo programa como relevante à análise, foi necessário realizar 

outras rodadas com cruzamentos entre a idade e a escolaridade, a idade e 
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gênero e escolaridade e gênero. Todas as rodadas apresentaram resultados 

significativos ao nosso olhar como pesquisadores. 

As TOPs e EQEs foram consideradas como construções que não 

veiculavam tópicos, mas como constituintes à esquerda, traço que as 

mantiveram sintaticamente similares e que possibilitou a análise de cunho 

variacionista. 

Os resultados apontaram que ambas as estruturas atuavam como 

estratégia eficaz de venda. Em linhas gerais, o destaque foi para as EQEs que, 

por terem menor peso de SN, são de fácil processamento e exigem menos 

esforço cognitivo. Esse fato mostrou que o produto, o preço ou a qualidade 

veiculados pelas EQEs, à esquerda da sentença, tornaram-se proeminentes e 

favoreceram os propósitos comunicativos, mesmo em um contexto imerso nas  

pressões da inexorável fiscalização.  

No capítulo de que tratava as questões, objetivos e hipóteses que 

nortearam a pesquisa, foi citado, sucintamente, um ponto não analisado como 

merecia. A situação colocada questionava a atual conjuntura do mundo 

globalizado onde vivemos, repleto de múltiplos avanços tecnológicos, no qual o 

Brasil se insere. Todavia, históricos problemas sociais ainda são vividos no 

país, como, por exemplo, a situação das ainda elevadas taxas de desemprego 

e outras relativas à educação precária ou insuficiente que afetam os setores 

socioeconômicos.  
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3. Mudança de perspectiva: leitura do não verbal nas formas do silêncio 

 

 Compreendemos que a atual pesquisa exigiu uma mudança de 

perspectiva para o objeto de estudo de que tratamos por conta de seu 

desdobramento e nova ótica teórica. Entendemos também que a visão 

Sociofuncionalista não tem como premissa o trabalho com a questão 

discursiva, político-ideológica, como a AD se propõe. Entretanto, nada impede 

que um cientista funcionalista ou sociolinguista utilize a proposta da AD que se 

lança teoricamente como entremeio para o tratamento político dos dados. 

Antes de falarmos sobre os rumos da presente pesquisa, exibiremos 

uma parte da canção Rodo Cotidiano do grupo O Rappa e, em seguida, 

faremos alguns apontamentos.  Seguem alguns dos versos: 

 

“[...] Sou mais um no Brasil da Central  

Da minhoca de metal  

que corta as ruas  

da minhoca de metal  

como um Concorde apressado  

cheio de força  

voa, voa pesado que o ar  

e o avião, o avião, avião  

do trabalhador  

 

[...]  

 

O espaço é curto  

quase um curral  

na mochila amassada  

uma vidinha abafada [...]” 

  

Notamos que os versos da canção são fortes críticas à SuperVia que 

acontecem de forma não citada, mas compreendida como “Brasil da Central” 

pelo jogo da linguagem, pelo trocadilho.  
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Certamente, a avaliação do letrista tem um fundo histórico, marcado por 

uma época em que a malha viária de ferro era plenamente desatendida e 

sucateada. Interessante é notar como o foco é homem trabalhador, aquele que 

vai ao seu trabalho de trem, mas não há como afirmar que a referência ao 

vendedor ambulante é inexistente. Embora o dizer em versos tenha silenciado 

a forma-sujeito vendedor ambulante, ele lá também está.  

O silêncio permeia a canção e é utilizado como forma do dizer e a 

avaliação realizada do espaço do carro do trem se significa pelas imagens que 

o texto verbal cria. São sequências em que não se sequem uma linearidade 

esperada. Há uma forma de significar pelo caos, pela desordem. São cenas 

que mostram um ir e vir do dizível. Há uma costura que faz, pelo zigzag, o texto 

da canção surgir.  

As metáforas mostram como o trem é caracterizado: “minhoca de metal” 

que divide a cidade e “cortas as ruas” ou o trem visto como um “Concorde 

apressado”, “avião do trabalhador” que segue arrastado, que voa pesado, no 

real do sentido, uma ironia ao comparar implicitamente o avião ao trem, já que 

ambos são meios de transportes, mas são utilizados por classes sociais 

economicamente divergentes.  

A utilização do vocábulo “curral” significa onde a massa humana é 

diretamente afetada: “na mochila amassada / uma vidinha abafada”. O termo 

“curral”, irônico e pejorativo, significa também a fusão, a composição da 

situação em que há sujeiras pelo chão, que para nós são traços das vendas, a 

significação do corpo não mais lá do ambulante. Significa que lá, no carro do 

trem, as pessoas se alimentam, todas juntas, uma pressionada pela outra, 

“curral”. 

Naqueles versos a imagem da população aparece diminuída, carregada 

pela “minhoca de metal”, estreitamente ligada à imagem do “curral” onde ficam 

presos os animais em um espaço curto, abafado como o eu poético tece 

ligando ao carro do trem.  Há uma referência a terra pelos termos “minhoca” e 

“curral”. A “minhoca”, no caso, faz sua trilha sob a terra, terra essa onde fica 

por cima o “curral”.  

Notamos também os traços de semelhança sonora no fim das palavras, 

como em: “amassada” e “abafada” rimam como forma de protesto e fomentam 

à falta de dignidade e conforto dos passageiros. As palavras “rodo” e 
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“cotidiano” que formam o título da canção, revelam o ato de ser puxado à força, 

violentamente e todos os dias. Esse é o desenho, como mostra a letra da 

canção, pelo qual o trabalhador brasileiro é retratado, significado. Nessa 

situação também incluímos o cotidiano vivido pelos vendedores ambulantes 

que trabalham informalmente nos trens da SuperVia.  

No estudo de SALLES (2011), como já falamos, a análise centrou-se em 

duas estruturas que, em variação linguística, funcionavam para as relações de 

compra e venda. Um dos objetivos era o de entender as informações que tais 

estruturas carregavam para a compreensão do contexto de uso que as 

determinavam. As formas de oralidade como anúncios compreendiam as 

limitações impostas pela fiscalização: os ambulantes precisavam comercializar 

escondidos, fugindo da ação repressora, para não perderem suas mercadorias.  

Os atuais rumos da pesquisa remontam a condição dos vendedores 

ambulantes que não conseguem se inserir no mercado de trabalho formal e 

que, por isso, lançam mão de alternativas criativas para sobreviver. A 

continuidade desse estudo pretende compreender os aspectos relevantes que 

não fizeram parte do trabalho SALLES (op.cit.). Trabalharemos o elemento não 

verbal que significa pelo corpo dos ambulantes silenciados. O silêncio, como 

adiante será discutido, acontece por interdição legal.  

O estudo atual discute como as relações de venda acontecem pela 

relação de silêncio e de silenciamento, onde a lei exerce a interdição, que 

adiante serão discutidas em pormenores.  

Entendemos que a análise do elemento não verbal levará em conta a 

representação e significação do espaço da SuperVia atado ao corpo dos 

vendedores pela (in)visibilidade porque necessitaremos explicitar não apenas a 

constituição daqueles, mas também as formas como se dão o enlace entre o 

corpo do vendedor ambulante e o espaço da SuperVia.  

Isso significa dizer que a posição discursiva onde o vendedor ambulante 

se inscreve é vista aqui como uma FD que evoca sentidos. Para tanto, será 

apresentada a empresa SuperVia por meio de uma descrição sobre a origem 

do trem e sua importância para o Brasil. Faz-se necessário compreender quem 

é o vendedor da SuperVia e quem é o vendedor jurídico que estão imersos, 

lado a lado e diferentemente, no mundo do trabalho. Atreladas à questão, há 

duas posições ideológicas e discursivas opostas e em confronto: a da lei 
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mediada pela SuperVia e a dos vendedores ambulantes na situação de 

informalidade.  

Todos os pontos levantados à análise não poderiam ser amplamente 

discutidos somente pelos vieses das teorias Funcionalista e Sociolinguística. 

Não cabe a essas correntes teóricas atribuir um tratamento político aos rumos 

que a pesquisa enveredou.  

Na corrente laboviana, que cerca e atribui aportes à Sociolinguística, a 

relação entre o uso da língua e a sociedade mantém relações, o que permite a 

postulação dos elementos externos que afetariam o sistema interno da língua.  

A Sociolinguística, à moda tradicional, trabalha com variáveis do tipo 

dependentes e independentes. Se fôssemos pensar nessas variáveis, 

elencaríamos como variáveis independentes, por exemplo, o silêncio, a 

memória, o meio urbano, as questões sociais e econômicas, a idade, o gênero 

e a escolaridade podem motivar a variação e a mudança. Porém, aqueles não 

são entendidos como fatores pertencentes à linguagem, seriam 

extralinguísticos, portanto. A questão se daria, como se fosse possível, no caso 

dessa pesquisa, em tratar a questão do silêncio numericamente e em dados 

percentuais, calculados por programa estatístico. 

Por outro lado, a AD pressupõe uma relação de constituição entre a 

história, a geografia local, os aspectos socioeconômicos e a linguagem: não 

existe sujeito sem língua/linguagem e sem ideologia. Sendo assim, a 

continuação do presente estudo com a AD se torna viabilizada.  

A contribuição da AD para esse estudo compreende que há entre os 

vendedores ambulantes e onde significam, pelo silêncio, a relação de 

constituição, de corp(oralidade), de um estar plenamente atado ao outro.  

Trata-se de uma questão do corpo, de ordem do corpo. Uma ordem que 

não é imposta, previsível e matemática, mas de um sistema do corpo de si e 

per si que receberá um tratamento algorítimico próprio, distinto do aplicado por 

PÊCHEUX e LÉON (2011). Uma das questões que colocamos é a do espaço 

da SuperVia como uma FD que permite discutir o funcionamento da linguagem 

e, ao mesmo tempo, a linguagem utilizada como tecnologia para a 

compreensão do fenômeno.  

 Como parte da mudança de perspectiva na qual o presente estudo 

enveredou, trataremos, a seguir, do que cerca o corpo do vendedor ambulante 
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- credenciado e não credenciado. Falaremos sobre a questão da informalidade 

e/no mundo do trabalho, um panorama sobre o trem e sua origem, a SuperVia 

e o perfil dos vendedores ambulantes que comercializam produtos nos carros 

dos trens da SuperVia.  
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3.1. A informalidade e o mundo do trabalho 

 

Para dar início à descrição de como são, comportam-se e de como os 

vendedores ambulantes significam nos carros dos trens da SuperVia, faremos 

um breve percurso sobre determinados fatos históricos concernentes à 

economia e que envolvem as profundas modificações ocorridas no mundo do 

trabalho.  

Destacamos, de acordo com KREIN & WEISHAUPT PRONI (2010) 

appud TOKMAN (1995), uma abordagem sobre a informalidade ligada à 

pessoa física, no cenário da América Latina, a qual está: 

 

[...] relacionada com a lógica da 

sobrevivência em um contexto 

econômico adverso, no qual um 

excedente estrutural de mão-de-obra 

pressiona o mercado de trabalho, 

tornando a oferta de “bons empregos” 

insuficiente; [...] (KREIN & 

WEISHAUPT PRONI, op.cit, p.10) 

 

KREIN & WEISHAUPT PRONI (op.cit), mais adiante, continuam argumentando 

sobre a questão da informalidade: 

 

Pode-se acrescentar, ainda, outra 

forma de perceber e caracterizar o 

setor informal, que o entende como 

sinônimo de ilegalidade (de certo 

modo, corresponde ao que na Europa 

é chamado de “economia 

subterrânea”). Neste enfoque, o que 

motivaria a informalidade seria o não 

pagamento de impostos federais ou 

municipais, assim como o não 

cumprimento da legislação trabalhista. 
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E, muitas vezes, a informalidade tende 

a ser explicada como resultado da 

imposição de regimes jurídicos e 

administrativos que impõem altos 

custos e dispêndio de tempo para o 

processo de formalização. (KREIN & 

WEISHAUPT PRONI, 2010, p.10) 

 

Cabe destacar que não serão aqui debatidos os conceitos sobre o setor 

informal pela sua dificuldade de compreensão. Consideraremos as questões 

que permeiam a informalidade do trabalho: vendedores ambulantes que 

trabalham sem carteira assinada e que são entes despersonalizados perante a 

lei. 

A nossa abordagem tem a finalidade de compreender alguns fatores que 

possibilitaram as práticas de trabalho informal, mais especificamente, no 

cenário da economia brasileira.  

Embora o setor de trabalho informal tenha, de certa forma, contribuído 

para a diminuição do desemprego, a fonte de renda gerada em muitos casos é 

baixa, como no caso dos trens onde há elevada competitividade entre 

vendedores ambulantes. O grande e grave problema do mercado informal de 

trabalho, do qual participam os vendedores ambulantes da SuperVia é a 

ausência de proteção jurídica.  

Uma retrospectiva sobre os relatos históricos mostra que as relações 

que envolviam o trabalho e os trabalhadores passaram por profundas 

modificações no mundo. Todas essas transformações têm suas origens na 

inserção dos aparatos tecnológicos no mundo do trabalho. Desse modo, não 

podemos deixar de citar que a década de setenta vivenciou uma nova crise no 

sistema capitalista em que a organização do trabalho foi modificada devido à 

reestruturação nos mecanismos de produção na flexibilização dos mercados e 

nos processos de trabalho (ANTUNES, 1995).  

Para atender à crise econômica e às grandes demandas, fez-se 

necessário, por exemplo, adotar, no caso do Toyotismo, tecnologias que 

reduzissem o número de trabalhadores e aumentassem cada vez mais o 

sistema de produtividade. A adoção das máquinas não exigia mão de obra 
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humana além da que a pudesse operar. Não havia a necessidade de ter em 

uma empresa mais operário a maquinário, mas sim, o contrário. A técnica 

recebe o nome de polivalência que, além da alta exigência produtiva em 

precárias condições de trabalho, gerou desempregos e fez aumentar a 

informalidade.  

Nos termos de KARL MARX (2001) surgiu o Exército industrial de 

reserva. A expressão que recobre os trabalhadores desempregados está ligada 

ao contexto das máquinas nas indústrias e à consequente redução do número 

de trabalhadores.  

Encontramos no trabalho de MELO & TELES (2000) o relato de que na 

década de setenta, com o programa de pesquisa da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), a questão da informalidade foi iniciada no âmbito das 

ciências sociais ao divulgar o importante estudo sobre a economia do Quênia 

[OIT (1972)] no qual havia dois tipos de mercados de trabalho concomitantes e 

que se sobrepunham: formal e informal.  

De acordo com os autores, no ano seguinte, foi realizado um estudo 

semelhante na América Latina sobre a situação do emprego na República 

Dominicana [OIT (1973)]. Os estudos colaboraram para o entendimento dessas 

profundas transformações pelas quais as relações de trabalham passaram.  

Podemos dizer que há um reflexo deste processo no Brasil que, na 

década de oitenta, apresentou altos índices de desemprego. À época, a 

desestruturação no trabalho foi causada pela economia estagnada e 

acumulada, com vistas a sanar a dívida externa.  

Na década de noventa, a situação era de industrialização elevada no 

Brasil, tal como em outros países. Entretanto, não se manteve aqui a relação 

de igualdade nos desenvolvimentos sociais tanto quanto houve na economia.  

MELO & TELES (op. cit) mostram que a situação de informalidade 

caracterizada nos anos noventa não pode ser definida apenas como fenômeno 

temporário nas principais regiões metropolitanas do Brasil, mas sim como fato 

comprovado.  

Segundo CHAHAD & POZZO (2013), os principais fatores que 

desfavoreceram a situação do mercado de trabalho no Brasil na década de 

noventa e que contribuíram ao crescimento da informalidade, foram:  
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(a) instabilidade macroeconômica, 

deixando baixo e volátil o ritmo de 

crescimento econômico; (b) 

intensificação do processo de 

mecanização agrícola; (c) forte 

reestruturação industrial com 

enxugamento de postos de trabalho, 

uma vez que foi realizada no contexto 

de uma ampla abertura comercial, com 

câmbio sobrevalorizado, e altas taxas 

de juros reais; (d) forte crescimento da 

PEA, com implicações para as 

oportunidades de emprego; e (e) 

queda na taxa de investimento total, 

seja no setor privado, mas, 

principalmente, no setor público. 

(CHAHAD & POZZO, 2013, p.01) 

 

Atualmente, há na conjuntura nacional certo avanço no crescimento da 

economia e na distribuição de renda que se tornou mais amplo. CHAHAD & 

POZZO (op.cit) argumentam que  

 

[...] A redução da informalidade foi 

outro fato auspicioso na economia 

brasileira, qualquer que seja a medida 

adotada para aferi-la. Hoje as 

estatísticas indicam um mercado 

formal maior que o informal, mas ainda 

representam cerca de 40 milhões de 

trabalhadores nesta situação. 

Ademais, os dados indicam que a 

redução da informalidade ocorre nos 

grupos mais engajados na força de 

trabalho (homens, brancos e mais 
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educados) e não nos grupos mais 

vulneráveis (negros, mulheres, não 

qualificados e etnias); [...] (CHAHAD & 

POZZO, 2013, p.30) 

 

Mesmo assim, há no país sujeitos que não possuem remuneração fixa 

por não conseguirem vender suas forças de trabalho. Eles sobrevivem à 

margem da sociedade e em condições de subemprego que caracteriza a 

informalidade do trabalho nos países em desenvolvimento. Por outro lado, 

temos também que dizer que há ganhos na informalidade como o não 

pagamento de impostos, a proximidade e certa fidelidade estabelecida entre o 

que vende e o que compra.  

Vendedores ambulantes são constantemente alvos de preconceitos e de 

violências morais por parte da fiscalização que retém suas mercadorias e que 

confundem informalidade com criminalidade. A informalidade nesse caso é 

considerada aceitável e justa para os ambulantes e passageiros dos trens, mas 

é inaceitável, julgada e interpretada como ato criminoso pela fiscalização 

ancorada no que prescreve a lei.  

Todas as questões levantadas mostram que as origens das crises no 

sistema de trabalho — pelas lacunas geradas no seio do capitalismo — no 

espaço desenvolvimentista e nacional, além dos evidentes fatores de exclusão 

social e de precariedade em geral, fermentaram o crescimento vertiginoso da 

miséria e da informalidade nas cidades, mesmo em uma atual circunstância 

que revele a redução da informalidade.  
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3.2. Panorama sobre a origem do trem  

  

O trem não é meramente um meio de transporte como tantos outros que 

coexistem mundo afora. Uma busca pelos caminhos da história revela que a 

criação de ferrovias e o surgimento dos trens trouxeram modificações 

importantes.  

As transformações que cercam os trens não somente afetaram 

diretamente o modo de vida do homem do campo (que foi deixando o espaço 

rural rumo à cidade), como também colaboraram no desenho da construção do 

espaço urbano. O trem, atravessando a cidade como hoje vemos, foi alterando 

veementemente as relações e a geografia da vida humana no espaço citadino.  

Anterior à criação do trem, o mundo caminhava a passos largos, em 

uma lentidão que não viabilizava a circulação de produtos e de passageiros via 

terra. Pelo mar era possível realizar grandes transportações, como nas naus 

portuguesas. Entretanto, não havia como precisar as datas de entrega, já que a 

velocidade das naus dependia da força dos ventos. (C. f. COSTA & CARARO, 

2008). 

RODRIGUEZ (2004) busca remontar a memória do trem e conta a 

origem e história do transporte por trilhos que se deu no século XVI. Antes do 

trem propriamente dito, havia transporte terrestre dependente dos animais até 

o desenvolvimento do maquinário industrial: 

 

O uso da tração animal foi um precursor 

natural para esse meio de transporte, 

antecipando o pleno uso do transporte 

ferroviário a partir do final do século 

XVIII, quando a Revolução Industrial, na 

Inglaterra, propiciou a descoberta da 

utilização da energia do vapor para 

mover máquinas, logo depois aplicada 

também para o transporte sobre rodas. 

(RODRIGUEZ, 2004, p.12) 
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A locomotiva experimental, precária e pesada em 1804, idealizada pelo 

inglês Richard Trevithick conseguiu puxar dez toneladas de carvão em cinco 

vagões, sem ajuda animal, marca historicamente a origem do trem. A invenção, 

que veio anos mais tarde substituir os animais, foi chamada de cavalo 

mecânico. (C. f. CARARO (2008); RODRIGUEZ (2004)).  

Antes da criação da locomotiva de Trevithick e da fabricação da primeira 

locomotiva a vapor, a Bluncher em 1814, pelo também inglês George 

Stepheson, CARARO (op.cit) revela que: 

 

Tudo começou em 120 a.C., com um 

invento egípcio para aproveitamento 

do calor gerado pelo aquecimento da 

água. Mas foi só no final do século 

XVII que o físico francês Denis Papin, 

conhecido como o “pai da panela de 

pressão”, conseguiu aproveitar a força 

gerada pelo aquecimento da água, 

capaz de movimentar peças a vapor. 

(CARARO, 2008, p. 25) 

  

A história do trem no Brasil está ligada ao Imperador Dom Pedro II que, 

adepto das inovações, estimulava as criações e acompanhava as construções 

das estradas férreas.  

Muito mais que um meio de transporte, a via férrea criada pelo 

Imperador significou para o Brasil a passagem do Império à República, o que 

marca historicamente o país, como salienta BECCARI (2008, p.08): “A história 

desta ferrovia se confunde com a própria história da implantação do trem de 

ferro no Brasil”. BECARRI (op. cit) relata que foi D. Pedro II que entregou a 

concessão a Irineu Evangelista de Souza em 1854 para a construção da linha 

férrea. Em 1855, o Imperador, visando integrar o país por trilhos, assinou um 

contrato com o Edward Price, engenheiro inglês, para tocar tal projeto.  

A malha ferroviária, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, impulsionou 

transformações na vida da população carioca e fortaleceu os laços aos 

avanços para desenvolvimentos porvindouros. Essa era a ideia principal do 
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irmão de Teóphilo Ottoni, o engenheiro mineiro Christiano Benedicto Ottoni, pai 

das Estradas de Ferro no Brasil, que foi o primeiro a ocupar o cargo de diretor 

da Companhia da Estrada de Ferro Dom Pedro II. Ele era um homem visionário 

que acreditava no projeto de, pelo trem, viabilizar um Brasil pronto para o 

futuro. (C.f. BECARRI, 2008) 

CARARO (op.cit) conta que a locomotiva número um, a Baroneza, 

correu pela estrada de ferro Petrópolis, posteriormente, Estrada de Ferro Mauá. 

A estrada de ferro ligava Porto da Estrela em Mauá até Fragoso em Magé, 

ambos locais localizados na cidade do Rio de Janeiro. Adiante, em 1889, após 

a Proclamação da República, a Estrada de Ferro D. Pedro II recebeu outra 

denominação: Estrada de Ferro Central do Brasil, como nos dias de hoje.  

CASTRO (2008) alega que, tanto a criação, quanto o desenvolvimento 

das malhas ferroviárias no Brasil, estão ligados ao café, sendo impulsionados e 

financiados por investidores nacionais e estrangeiros. MARINS (2008) mostra 

que tal riqueza advinda do café justifica a criação da histórica expressão 

Barões do café — a família Prado, que eram ricos fazendeiros donos de 

escravos, de cafeeiros e de ferrovias.  

Avançando no percurso histórico das ferrovias no Brasil, a Rede 

Ferroviária Federal S.A (RFFSA) foi criada, em 1957. Nela foram incluídas a 

Estrada de Ferro Central do Brasil, além da Estrada de Ferro Leopoldina e da 

Rede Mineira de Viação (RMV).  

Na década de oitenta, foi construída a Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos, a antiga e extinta CBTU, no ano de 1984. Em 1992, a RFFSA é 

incorporada ao Plano Nacional de Desestatização (PND), sendo em 1996, por 

meio de leilão, a Estrada de Ferro Central do Brasil passada para M.R.S 

Logística. Em 1997, a CBTU passou a ação de trens para o Estado, sob o 

nome de Flumitrens. Por fim, em 1998, a empresa SuperVia Concessionária de 

Transportes Ferroviários S./A se torna a empresa responsável pelo transporte 

de passageiros na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. 
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3.3. SuperVia 

 

A SuperVia é uma empresa que opera, após a privatização, o serviço de 

trens urbanos que circulam pela Região Metropolitana da cidade do Rio de 

Janeiro, por meio de uma concessão a ela cedida desde o final da década de 

noventa, mais precisamente, desde o ano de mil novecentos e noventa e oito.  

 

 

 

(FIGURA 01: Central do Brasil) 

 

A imagem acima ilustra a estação Central do Brasil. Dela saem as linhas 

férreas de uma malha viária de duzentos e setenta quilômetros, divididos em 

oito ramais e mais onze municípios que atravessam a Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. Ao total, há cento e duas estações. Segundo os dados 

disponíveis no site da SuperVia, são transportados, em média, seiscentas e 

vinte mil pessoas nos dias úteis.   

De fato, no fim da década de noventa, a situação dos trens que 

circulavam pelo Rio de janeiro era demasiadamente precária. Não havia 

regularidade da chegada ou saída dos trens. Os trens eram velhos e em 

péssimo estado de conservação. Muitas pessoas viajavam ou com as portas 

abertas, o que sinalizava a iminência de graves acidentes ou sobre os trens — 

os surfistas do trem — o que resultava em acidentes e em mortes.  
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Hoje, segundo a empresa, o serviço tem melhorado. Entretanto, 

percebemos que há ainda com alguns pontos a ajustar: trens lotados, panes no 

sistema, trens descarrilados, atrasos, entre outros. Como forma de melhoria, a 

empresa alega que foram comprados, ao longo do ano de dois mil e doze, 

trinta trens novos vindos da China, entre outros que ainda serão adquiridos 

pelo Governo do Estado.  
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3.4. Perfil dos vendedores ambulantes nos trens da SuperVia   

 

Há, em língua portuguesa, duas maneiras distintas para denominar as 

pessoas que vendem produtos de modo formal ou informalmente nos espaços 

a céu aberto na cidade, a saber: “camelô” e “vendedores ambulantes”.  

A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, estabelecida por 

portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002, identifica as ocupações 

referentes às atividades no mercado de trabalho. Na forma da CBO, seja 

“camelô” ou “vendedor ambulante”, ambos os termos remetem-se aos que têm 

permissão (permissionários) de ponto fixo possuidores de licença 

governamental para as práticas de venda, sendo por mobilidade (ambulante, 

no sentido de caminhar) ou não. No caso, consideramos os vendedores 

ambulantes que não têm aval dos órgãos do governo. 

A palavra camelô é a forma de uso popular cuja origem vem da língua 

francesa camelot e tem como significado, segundo o dicionário Houaiss (1998, 

p. 304): “mercador que apregoa e vende na rua objetos de pouco valor”. O 

termo vendedor ambulante também se refere ao significado aproximado dado 

ao termo camelô, sendo que aquele é a expressão utilizada na forma da lei.  

Falaremos, mais detalhadamente, sobre a questão legal, em uma parte 

das nossas análises (cf. 5.2), da informalidade e da criminalidade que 

envolvem diretamente os vendedores ambulantes considerados clandestinos, 

informais, na melhor forma para tratá-los. Partiremos, para tanto, da leitura do 

documento legal: o artigo 40, do Decreto nº1.832, de 04/03/1996 que trata do 

transporte e dos passageiros, restringindo a comercialização de produtos nos 

carros dos trens a vendedores autorizados. O esmiuçar desse ponto ajudará 

na compreensão de como o vendedor ambulante descredenciado é 

enquadrado juridicamente. 

 Um vendedor ambulante descredenciado ou em situação de 

informalidade que vende na SuperVia é urbano e vive às voltas com o que é 

considerado legal e ilegal. O fato é que a cidade, bem como a SuperVia, 

permitem a existência restrita, a contragosto, daquele vendedor ambulante. 

Esse modo de pensar deixa evidente que o panóptico falhou porque não deu 

conta de controlar, entrando o ambulante informal pelas brechas. Ele, como 

uma forma de se encaixar na grande cidade, impõe sua mobilidade e enfrenta 
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o instituído. São duas posições em conflito: a do vendedor não credenciado e 

da Instituição.   

A cidade ilegal é, ao mesmo tempo, 

uma concessão da cidade legal, mas é 

persistência, no sentido da luta pela 

cidade, do direito à cidade. (SILVA, 

2008, p.153) 

 

Um volta para o passado, rompendo os muros do tempo, temos a forma 

de venda de produtos que era feita pela voz do mercador. O homem que 

vendia pelas ruas, como veremos em Braudel, vem desde a Idade Média. O 

vendedor ambulante faz de seu vozear a sua força para o trabalho. A venda 

pelo som da voz, incluindo rimas e entonações, foi a maneira encontrada para 

encantar e atrair clientes.  

De fato, anunciar algo sonoramente para a venda sempre foi o ato de 

denunciar, proclamar, de se tornar atraente. Essa forma foi relatada pelo 

célebre poeta e ícone do Modernismo, Mário de Andrade (1989). O gênio 

modernista brasileiro pensa o pregão como melodia, algo cantado a partir do 

que já era conhecido popularmente. O gosto do poeta pelo popular não era 

gratuito. Ele defendia o que era genuinamente brasileiro e o que tinha a cara do 

povo: a busca e o resgate pela identidade nacional. Na visão pós-vanguardas 

europeias, o apreço era o olhar para a terra, para um Brasil multicultural, rico e 

capaz de fazer arte, um pregão, pelo seu próprio conteúdo e criação, pela 

antropofagia, sem a necessidade de fazer cópia da arte europeia.  

Na linhagem de falar sobre a figura do vendedor ambulante popular que 

saía a proclamar, criativa e improvisadamente, pelas ruas, os seus produtos, 

TINHORÃO (2005), utilizando-se da definição do The Concise Oxford 

Dictionary of Current English, que ele põe entre parênteses, argumenta sobre o 

pregão: 

 

De todas as manifestações musicais 

do povo das cidades o pregão 

continua até hoje como das menos 
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estudadas e documentadas, quer na 

parte da música, quer na das letras. 

Criação sonora de profissionais livres 

– vendedores e compradores dos mais 

variados objetos, doceiros, baleiros, 

sorveteiros, ou pequenos artesãos, 

como amoladores, consertadores de 

guarda-chuvas e panelas etc. – o 

pregão pode ser apontado como uma 

das formas mais antigas de 

publicidade do tipo jingle, considerada 

a origem mesma dessa palavra 

inglesa, que inclui, entre seus 

significados, o da “repetição de 

palavras de som igual ou semelhante, 

especialmente para chamar a 

atenção”. (TINHORÃO, 2005, p. 59) 

 

Os vendedores ambulantes informais da SuperVia trabalham face às 

estratégias de sobrevivência em um contexto de serem patrões e empregados 

de si mesmos. Seus corpos, imersos na condição non sense, saem e ganham 

uma forma de significar, pelo silêncio, pela (in)visibilidade. Fora da situação 

non sense, ele vai, ideologicamente, constituindo-se em corpo-sujeito vendedor 

ambulante informal. 

As relações de trabalho desses ambulantes estão no desenvolvimento 

de seus próprios negócios. O que se pode chamar de renda, os lucros obtidos 

nas relações de vendas, são variáveis e inconstantes. O salário, no caso, é a 

exceção. O próprio sistema das relações de trabalho os classifica na condição 

de sujeitos assalariados. Aqui também vemos a(s) linha(s) de fuga.  

Diante da condição de sujeitos assalariados por meio do comércio 

ambulante, cabe questionar se a prática é recente nos espaços dos grandes 

centros urbanos.  

Quanto a esse ponto, mencionamos o trabalho de DANTAS (2005), que 

fez uma reflexão sobre o comércio ambulante que se apropriou do espaço 
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público de Fortaleza (CE). O autor cita o historiador francês, BRAUDEL (1985), 

que analisou o mercador como praticante de venda no contexto medieval dos 

séculos XIV ao XVIII.  

Os mercadores ou bufarinheiros medievais, estigmatizados como 

contrabandistas, transportavam no pescoço ou nas costas suas mercadorias. A 

descrição nos conduz imediatamente à forma análoga como os ambulantes da 

SuperVia carregam seus produtos à venda.  

Embora da Idade média aos dias de hoje o comércio ambulante tenha 

outra configuração porque se tornou muito mais complexo e porque houve a 

constituição de outro sistema econômico e de outra formação de sujeito. 

Contudo, não há como desvencilhar a imagem que esse ambulante causava no 

passado da forma como hoje parece ser visto. Isso toca na questão de o 

vendedor ambulante ser notado como um estrangeiro, como uma ameaça que 

vem de fora na memória social.  

Em um texto posterior, DANTAS (2009), ao dizer que a vida do comércio 

ambulante está atada à cidade, compreende o comércio informal como 

fenômeno histórico e crescente no espaço urbano. Tal fenômeno não era uma 

característica de países em desenvolvimento, nem é colocado como recente, 

mas já havia sido citado no livro O Cortiço de Aluísio de Azevedo e nos 

poemas de Adolfo Caminha.  

Esses apontamentos, mesmo poucos, envolvem a história do comércio 

ambulante na cidade do Rio de Janeiro, seja pela pintura ou pela literatura, 

ajudam-nos a elucidar e a entender a atuação das práticas de venda como 

migratórias, ou até mesmo realizadas paralelamente, das ruas para os carros 

dos trens da SuperVia.  

A questão e sua historicidade nos conduzem a dizer que o Estado falhou 

e tem falhado nesse aspecto. Se os vendedores ambulantes são aqueles que 

perderam a ocupação formal, ou buscam a venda informal como uma opção de 

sobrevivência, eles ainda são considerados em situação de subemprego.  

Cabe ressaltar que o subemprego é uma conjuntura econômica que 

marca, efetivamente, digamos, o não lugar de quem trabalha nessa situação. 

Não podemos afirmar que o subemprego é uma forma de emprego, pois 

aqueles que estão nesse caso não têm vínculos com a Previdência Social, não 

dispondo, portanto, dos direitos trabalhistas como salário, licenças, décimo 
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terceiro, férias, entre outros. Ao mesmo tempo, o subemprego não é 

desemprego total, somente se considerado na esfera da formalidade, já que a 

pessoa trabalha e obtém determinada renda, mesmo que não seja contribuinte 

na forma da lei.   

 

 

 

(FIGURA 02: Vendedor ambulante informal) 

 

A imagem acima mostra um vendedor informal exibindo suas 

mercadorias, pendurando-as no gancho do trem para vendê-las. Uma corrente 

de ferro é utilizada como suporte aos produtos que ficam em sacos plásticos 

transparentes presos por nós à corrente. No ato da venda, o ambulante puxa o 

saco plástico que facilmente se desprende da corrente e entrega a mercadoria 

para o cliente.  

Ele carrega no ombro uma bolsa grande e preta para guardar e 

esconder os produtos. Se há alguma fiscalização, a corrente é colocada na 

sacola. Observamos que ele está vestido com roupas simples, com bermuda e 

camiseta.  

Tal como o homem da imagem, tantos outros são assim socialmente 

reconhecidos por movimentarem a economia urbana com a venda de produtos 

originais, falsificados, de qualidade duvidosa ou até possivelmente 
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contrabandeados, como adiante falaremos, a preços acessíveis nas opções de 

varejo em locais públicos e privados nos centros das grades cidades.  

Como dissemos, a cidade legal faz concessão à cidade ilegal. De acordo 

com as leis em vigor, além de ocuparem posições não autorizadas, os 

vendedores ambulantes sonegam impostos e podem comprometer a saúde 

pública ao oferecerem à população alimentos em péssimas condições de 

conservação.  

 Os vendedores ambulantes de que tratamos neste trabalho são homens 

e mulheres de diversas faixas etárias que trabalham no contexto de 

informalidade nos carros dos trens da SuperVia. Antes da análise que iremos 

realizar, falaremos sobre o perfil destes vendedores ambulantes.  

Para tanto, utilizaremos os sujeitos analisados na abordagem 

Sociofuncionalista de SALLES (2011) que contemplou cento e vinte quatro 

homens e vinte e oito mulheres, em um total de cento e cinquenta e dois. Em 

resumo, os sujeitos da amostra, sendo a maioria do gênero masculino e de 

pouca escolarização, foram distribuídos pelas variáveis gênero, idade e nível 

de escolaridade do 1º ao 4º e 5º ao 9º anos do Ensino Fundamental (E.F). 

Quanto à variável idade, os sujeitos foram dispostos em grupos em anos, a 

saber: 15 a 24; 25 a 49; 50 ou mais. O corpus utilizado no estudo foi constituído 

de forma aleatória nos termos de “dados dispersos” (MOLLICA, 1989 e LEAL E 

MOLLICA, 2006), cuja intenção foi a de capturar as estruturas de constituintes 

à esquerda tal como na fala espontânea.  

O trabalho de SALLES (op.cit), que é visto aqui como continuidade, não 

apresentou um tratamento político aos dados, nem aos sujeitos. A pesquisa 

realizou uma análise, como já dito, fundamentada nos arcabouços teóricos da 

Sociolinguística laboviana e no Funcionalismo. A filiação entre as duas 

correntes teóricas, o Sociofuncionalismo, permitiu depreender as relações entre 

o sistema da língua mediante aos propósitos comunicativos e seu uso no 

espaço dos carros dos trens. As sentenças de constituintes à esquerda, bem 

como a relevância das variáveis intra e extralinguísticas serviram como 

explicações às ocorrências levantadas.  

O trabalho de SALLES (2011) mostrou, por meio das estruturas de 

constituintes à esquerda, em variação linguística, que eram motivadas pelo 

efeito comunicativo imposto pelo uso da língua, como os vendedores 
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ambulantes nos carros dos trens da SuperVia ousavam com tais estruturas 

inovadoras por meio da oralidade, fosse com o verbo ser na forma “é”: 

“Cinquenta é o picolé Moleka” / “Quatro é a sombrinha”, fosse com o verbo ter 

ou beber: “(Cerveja) bem gelada eu tenho” / “(Água) geladona bebe”. O que é 

interessante observar nas ocorrências está no fato de a sintaxe da língua 

presente naqueles anúncios estar de alguma forma ligada ao pregão, pois 

parece evocar uma memória discursiva histórico-ideológica.  

Já o vendedor ambulante da SuperVia que estamos estudando não é o 

mesmo, o mesmo corpus que aparece em SALLES (2011). O corpus foi 

ressignificado. Agora, o vendedor ambulante da cidade, do carro do trem 

significa de outra forma quando é silenciado. Por não poder ter mais voz, ele 

vai se expressando ali, no carro do trem a sua urbanidade, a sintaxe que o 

significa, a sintaxe da ordem discursiva, a corp(oralidade) .  

Tomando o trabalho supracitado como ponto de partida, dispositivos de 

análise pertencentes à AD serão considerados. Assim, o estudo, como será 

adiante visto, receberá novo tratamento, sendo ressignificado por meio da 

introdução às perspectivas em análise. Levaremos em conta de que modo 

acontece nos carros dos trens da SuperVia as relações com o corpo, o 

silenciamento, o flagrante, a questão da delinquência e da individualização e 

individualismo, a memória e os atravessamentos.  

As discussões sobre a expansão do emprego formal no Brasil 

consideram um relevante ciclo de empregabilidade desde 2004. O Banco 

Central do Brasil, seguindo as pesquisas e os dados estatísticos levantados 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) relata que o aumento da 

formalidade ocorreu devido às oportunidades no mercado de trabalho vigente.  

Ao contrário do que possa ser pensado, não é proibido vender produtos 

nos trens da SuperVia. Na forma da lei, é proibida a venda informal no interior 

dos carros dos trens. O vendedor jurídico que nomeamos neste estudo se 

refere ao vendedor que não sofrerá interdição legal administrativa no comércio 

de mercadorias.  

Cabe mencionar que os vendedores ambulantes credenciados não 

oferecem nota fiscal, como exige a lei nº4.729, de 14 de julho de 1965 aos 

passageiros, no caso, clientes, quando compram quaisquer produtos. O fato de 

não oferecerem notas fiscais aos clientes, faz com que pensemos na 
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impossibilidade de troca, caso algum produto esteja danificado, ou seja, do 

desejo de o consumidor trocar uma mercadoria por outra de mesmo valor. Se 

há consumidor, deveria fazer valer a validade da Lei Federal 8.078/1990, a lei 

do Código de Defesa do consumidor. Tal documento legal cerca o cliente de 

direitos, o que não percebemos nas vendas desses ambulantes credenciados.  

Pensando sobre outro aspecto, qual seria a diferença entre os 

ambulantes jurídicos e não jurídicos? O perfil do vendedor jurídico, ou entes 

personalizados na forma da lei, não é muito diferente do não jurídico no 

sentido de que ambos trabalham em condições precárias e dividem o mesmo 

espaço.  

A diferença entre eles é que, de um lado, os legalizados ou 

credenciados têm amparo legal, não sofrendo nenhum tipo de coação ou 

constrangimento, enquanto que, por outro lado, os não autorizados passam 

por todas essas situações, além de terem suas mercadorias apreendidas e de 

serem expostos aos passageiros.  

Outra característica que os diferencia está nas formas como os 

autorizados se vestem que os fazem significar, além de algum tipo de 

uniforme, de outro modo: pelas palavras, pela oralidade. A maioria usa 

camiseta, bermuda, boné, chinelos de dedo e um colete referente à empresa 

ou ao produto que vendem.  

Outros vestem uniforme completo: calça ou bermuda, tênis, boné e 

seguem um padrão de cor. Por exemplo, alguns vendedores de picolé utilizam 

um carrinho com rodinhas. Os vendedores de doces, geralmente tipos de 

chocolates de uma mesma empresa, carregam um cesto vazado de metal com 

alças que são sustentadas ao corpo pelo pescoço. A imagem é semelhante tal 

como DANTAS (2005) relata pela citação de BRAUDEL (1985) em que os 

mercadores da era medieval carregavam ao pescoço ou nas costas suas 

mercadorias. Isto revela a historicidade destas relações da mercadoria com o 

corpo dos vendedores ambulantes.  
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(FIGURA 03: Vendedor ambulante credenciado) 

 

A imagem acima é do fotógrafo Eduardo Naddar. O vendedor Sidney 

Miranda na imagem parece muito satisfeito com seu trabalho. Ele é um 

vendedor credenciado dos produtos da marca Nestlé. A notícia cujo título é 

“Grandes empresas investem em vendas nos trens” foi publicada no dia doze de 

junho de 2011 pelo jornal Extra em sua página de internet. A matéria ressalta 

que trabalhar de modo credenciado é uma forma de sair da clandestinidade e 

não nega que vender nos carros dos trens é uma mina de ouro.  

No texto da notícia, ele diz que consegue receber até dois salários 

mínimos ao final do mês, o que nos leva a pensar que ele trabalha por 

comissão pelo quanto consegue vender. Entretanto, a renda que um vendedor 

informal consegue alcançar é muito maior em relação aos lucros do não 

credenciado. Um dos motivos para tanto está no preço dos produtos. Por 

exemplo, uma barra de chocolate da marca Nestlé pode custar até metade do 

valor se comprada com um vendedor informal, que acabava vendendo em 

maior quantidade e lucrando mais. 

Fica evidente que a SuperVia reconhece tais lucros e que também 

deseja adquirir parte deles. Assim, permite, por meio de amparo legal, que 

empresas credenciem vendedores ambulantes e paguem tributos.  

É nesse jogo político que se inserem tanto o vendedor jurídico ou 

credenciado, quanto o não jurídico ou informal. O relacionamento entre os 

vendedores credenciados e despersonalizados também é um ponto 

interessante a se destacar, visto que ambos, no mesmo espaço do carro do 

trem, vendem, à vezes, os mesmos produtos. Os vendedores ambulantes 
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credenciados que vendem jornais, chocolates, chips de telefones celulares, 

entre outros, utilizam coletes que têm na parte da frente uma bolsa canguru 

para guardar o dinheiro.  

 
 

 
 

(FIGURA 04: Vendedor ambulante informal e credenciado) 

 

Na imagem acima, dois vendedores ambulantes conversam 

descontraídos no carro do trem em movimento. Eles parecem se conhecer.  

O diálogo entre ambos mostra que não existe relação conflituosa, já que 

não são concorrentes. Quando ambulantes percebem que um outro está 

vendendo o mesmo produto no mesmo espaço, há conflitos verbalizados. Há 

casos em que os ambulantes brigam fisicamente não no espaço da SuperVia, 

mas nas ruas próximas às estações. No caso apresentado pela imagem, a 

situação é de amizade, uma relação de harmonia. 

 A caixa de papelão mais ao fundo da imagem pertence ao homem que 

está em pé. O assunto entre eles estava relacionado às vendas. O vendedor 

não jurídico expressava sua satisfação por ter conseguido vender além do 

esperado para um dia de trabalho.  

O vendedor de colete e boné vermelhos estava contando as moedas 

que ficaram no fundo de sua mochila. Ele dizia que o jornal não tem muita 

procura: “— muita gente não gosta de ler não”, em suas palavras — e que, 
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quando vendia balas (provavelmente na informalidade) tinha lucros muito 

maiores: “— passageiro gosta de doce”, dizia ele. 

Como estamos falando sobre o corpo como forma de linguagem, 

traçaremos um percurso histórico não linear, mas primordialmente ligado à 

relação com os sentidos que cercam o corpo e que o constituem. Tal volta na 

história que faremos buscará depreender o corpo não apenas como forma 

biológica, mas multifacetada.  
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4. Os sentidos nos corpos históricos 

 

 

4.1. Corpo e corporeidade 

 

Olhar para o corpo é também compreender sua multiplicidade que pode 

ser verificada no diálogo entre distintas áreas do conhecimento, como fala 

COUTO (2002): 

 

O corpo exige múltiplos sentidos, 

olhares, teorias, interações de 

saberes. (COUTO, 2002, p.467) 

 

Ao pesquisarmos a palavra corpo no português, percebemos que essa 

tem sua origem no latim, na grafia corpus, que significa algo material em 

oposição ao vocábulo anima, a alma que o habitava e o regia. A forma poética, 

por assim dizer de conceituar o corpo na língua latina, embora suscite 

indagações, permite transparecer a existência humana que vive e significa em 

um corpo que tem materialidade simbólico-histórica nele expressa.  

A tentativa de falar sobre o corpo em sua totalidade e sua história é uma 

prática perigosa que corre o risco de apagar ou de não tratar pontos 

consideráveis. Nosso trabalho retrata um percurso histórico que justificará as 

nossas análises.  

A interpretação que aqui se seguirá lança mão dos acontecimentos 

históricos que nos servirão ao objeto de estudo em tela: uma visão sobre o 

corpo histórico e suas interdições na história. O que não pode deixar de ser dito 

é que, ao ponderarmos sobre o corpo, estaremos nos remetendo ao sentido de 

humanidade e a sua inerente subjetividade. 

Pensando no nível do significado histórico da palavra corpo, o termo em 

questão é polissêmico e assumiu diferentes sentidos, como podem ser vistos 

nos campos científico, social e histórico-cultural. Por exemplo, nas pesquisas 

científicas, a palavra corpus e sua forma plural corpora são grafadas como 

eram no latim e significam hoje um conjunto (quantidade) de dados de muitas 
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ordens (imagens, língua falada ou da modalidade escrita, entre outros) que 

poderão ser submetidos a diversas análises.  

No nível social, cada sociedade, de acordo com sua cultura e época, foi, 

ao longo do tempo, atribuindo múltiplas significações ao corpo. O corpo é 

compreendido por nós como uma materialidade simbólica de sentidos nele 

retidos. Pensaremos o corpo, por meio de efeitos metafóricos, em sua 

discursividade. No nosso caso, o corpo como objeto de estudo revela a 

operação do silêncio pela interdição em recuperação de uma memória 

discursiva, do já-dito.  

No início da nossa pesquisa, havia indagações sobre o corpo como um 

objeto científico que pudesse ser atrelado à linguagem e à evocação de 

sentidos. Às voltas e imerso nesses questionamentos, não foi, 

indubitavelmente, impossível alçar algumas considerações pertinentes sobre a 

origem do corpo no útero materno, uma junção de espermatozóide ao óvulo 

que o fecundou. Se pensarmos em termos de gestação, veremos que, durante 

as etapas da formação de um ser que vai se constituindo no ventre, as células 

vão ganhando forma humana pouco a pouco. Ao nascer, o corpo passa a ter 

uma representação física e sensorial com o mundo que o rodeia.  

Entretanto, não foi essa a abordagem que nos despertou tamanho 

interesse, pois, embora intrigante, não nos dava subsídio em termos de análise 

política no âmbito dos sentidos, da ideologia e da história. O corpo de que 

queríamos tratar não era como a Biologia o vê ou como origem na 

humanidade, mas nos interessou o corpo como uma forma capaz de receber o 

real do sentido.  A nossa visão se remetia a como trabalharíamos questões não 

acessíveis, o silenciamento dos vendedores ambulantes porque interditados 

pela lei, sem que pudéssemos buscar respaldo no plano da oralidade.  

Seguindo por uma outra linha de pensamento, percebemos que SAFRA 

(2001) fala sobre os sentidos de um corpo não biológico, mas que pode ser 

compreendido em sua subjetividade e significação, apontando um ponto 

interessante sobre o que chamou de corporeidade: 

 

Ao falar em corporeidade não estou 

me referindo ao corpo, como é 

estudado pela biologia, mas me refiro 
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ao organismo humano, que  não se 

reduz ao corpo – soma, compreendido 

como o lugar do acontecimento da 

subjetividade, a partir do qual se inicia 

o processo de singularização e de 

aparecimento humano. (SAFRA, op.cit, 

p. 17) 

 

Uma aproximação aos conceitos que cercam a noção de corporeidade 

nos ajuda a entender os sentidos no corpo histórico sobre o qual falaremos. 

Partindo da citação de SAFRA (op.cit) sobre o tema, lançamos também o que 

diz ARAGÃO (2007). Segundo a autora, a corporeidade é mais que simples 

conceito, é um fenômeno que está intimamente ligado à questão sócio-

cognitiva: o homem como sujeito que, imerso em uma dada sociedade, 

interage efetivamente com o meio.  

Nessa relação que se estabelece, não sendo já-dada, podemos dizer 

que a corporeidade contribui à subjetividade e expressividade do sujeito que é, 

essencialmente, um ser histórico. Sendo assim, esse corpo histórico é mais 

que carne e ossos. Ele vai a um nível superior de não passividade: ele constrói 

sua existencialidade, significa-se e é significado. É sobre esse corpo que 

falamos: um corpo ligado à sensibilidade e ao vivido, ao experimentado, não 

um corpo visto sob a lógica puramente racional. Falamos sobre o corpo 

protagonista, como assim diz NÓBREGA (2009): 

 

O corpo expressa a unidade na 

diversidade, entrelaçando o mundo 

biológico e o mundo cultural e 

rompendo com o dualismo entre os 

níveis físicos e psíquicos. Com meu 

corpo, atuo no mundo. (NÓBREGA, 

2009, p.68) 

 

MOREIRA (2002), ao analisar a corporeidade, não perde a importância 

do aspecto histórico. O corpo é carregado de imagens, signos, tatuagens 
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históricas, sendo essas co-construídas pelos sujeitos. Ao nosso interpretar, o 

homem nasce como corpo biológico e, ao ser interpelado pela ideologia, é 

modificado pelos sentidos, pela história, em uma relação multidimensional no 

ato de se mover.  

Em síntese, a corporeidade é entendida como o corpo não fragmentado, 

não puramente biológico. A noção de corpo é total (não dividido), inserindo-se 

no jogo da significação e interagindo dialeticamente entre si e com outros 

corpos na posição discursiva em que se inscreve. A noção de corporeidade 

ganha formato no relacionamento do corpo com sua matéria que o inscreve no 

mundo das sensibilidades. Quando o sujeito é interpelado pela ideologia 

apreende modus vivendi e assim vai se constituindo em corpo-sujeito.  

Partindo da ideia de corporeidade acima retratada, traremos as formas 

como o corpo significava e como era visto e interditado na história. Para 

tentarmos remontar uma possível história sobre o corpo e sua corporeidade, 

esboçaremos um perfil de escrita marcado pelo e ir e vir para costurarmos os 

sentidos na nossa interpretação.  

Voltar-nos-emos, para tanto, primeira e resumidamente, aos 

apontamentos sobre os corpos escravizados na Antiguidade e no Brasil 

Colônia. Em seguida, virá o corpo como era visto na Antiguidade Clássica por 

médicos e filósofos. Posteriormente, o corpo será mostrado como concebido na 

perspectiva da Idade Média, incluindo o olhar sobre a mulher tida como bruxa, 

um corpo herege, seguido do corpo indígena e do corpo racional. Mais à frente, 

falaremos do corpo moderno ao corpo contemporâneo e da relação entre o 

corpo e a cidade moderna com seus flagrantes e atravessamentos. Por fim, 

trataremos do corpo antes do corpo e do corpo entendido como forma de mídia 

e linguagem.  

 

 
 



   75 

4.2. Corpo escravizado 

 

É árdua e complexa, mas inevitável e relevante para esse estudo, a 

tarefa de reflexão sobre um assunto tão polêmico e vasto como a escravização 

do corpo, sob as rédeas de um dominus, já que estamos discorrendo sobre 

algumas aparições do corpo na História.   

É trágico reconhecer que inúmeras civilizações e povos do passado 

foram submetidos à escravidão. Tal prática, inaceitável, mas infelizmente 

veraz, faz ativar no nosso imaginário as imagens de tortura e de opressão, o 

som das correntes arrastadas e os gritos de dor no clamor pela liberdade.   

Não há como dizer quando exatamente a escravidão começou, mas há 

razões que explicam sua existência no cenário mundial, como acontecia no 

Egito antigo. A cultura escravagista teve, provavelmente, sua origem por meio 

da percepção que o homem fez acerca do poder do uso da sua força de acordo 

com os seus interesses sociais, políticos e econômicos. Como a figura humana 

exercia certo domínio e poder sobre a natureza onde vivia, também iniciou a 

utilização de sua capacidade de governo sobre os outros homens que julgaria 

aptos para tanto.  

Para todos os efeitos, exercer poder sobre o outro para escravizá-lo não 

é algo positivo. Se recordarmos o que diz o texto bíblico, Cam, filho de Noé, por 

ter visto o corpo nu de seu pai que dormia bêbedo, recebeu dele uma maldição 

de ter os seus descendentes escravizados. Essa narrativa foi utilizada por 

algumas crenças religiosas para justificar a escravidão sofrida pelos negros 

africanos, já que esses possivelmente descendiam de Cam.   

Os escravos da antiguidade na Mesopotâmia eram oriundos de fontes 

semelhantes como os homens escravizados por acúmulo de dívidas. Havia 

também os prisioneiros de guerras e outros eram comprados pelas mãos de 

mercadores. MELLO (2003) levanta a miséria como uma fonte de escravidão 

em que os fatores ligados à economia eram o central motivo.  

Os homens da baixa Mesopotâmia vendiam seus corpos para ser 

escravizados, como era o caso dos hebreus, em que a autovenda era um ato 

de subsistência. Tal prática de escravidão fazia parte da vida cotidiana e o 

legislador seguia uma lei baseada em passagens do texto bíblico.  
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A perspectiva que traremos a seguir tece, relativizando, as conexões 

entre ocorrências históricas e visões de teóricos que guiarão a nossa 

interpretação. Não se trata, portanto, de firmar um compromisso de trazer toda 

a História cultural que envolve a escravização dos corpos humanos no mundo 

através dos tempos. Nosso objetivo não é o de tornar a narratividade histórica 

como algo simplório e lacunar, mas é o de elencar alguns acontecimentos, pô-

los em evidência.  

A relação do corpo submetido àquele que o dominava, a divisão 

hierárquica entre a posição do senhor e a de seu servo, já estava presente no 

mundo antigo possivelmente desde o período pré-histórico.  

Segundo JOLY (2008), documentos de 2000 a.C, procedentes da 

Suméria, na Mesopotâmia,  relatavam a presença de escravos. Esse fato real 

comprova a que escravidão é antiguíssima na história da humanidade. O autor 

levanta uma questão importante, que ainda carece de maiores estudos, para 

explicar o motivo que fazia com que homens livres se colocassem como 

escravos, prisioneiros de uma escravidão voluntária na Roma antiga.   

Por falar em Antiguidade, JOLY (2004) remonta a prática da escravidão 

no Império Romano, baseando seus estudos em como Tácito, um homem 

político, historiador e orador, construiu a metáfora da escravidão na cultura e 

política de Roma. O autor encontra na obra tacitiana os traços que evidenciam, 

não apenas as críticas de ordem política ao império de Roma, mas também 

como essas críticas compuseram a retórica na obra de Tácito.  

Não faremos aqui uma revisão integral da obra de JOLY (op.cit), mas 

pinçaremos pontos de interesse ao corpo escravizado do qual estamos a tratar. 

Verificamos que o autor aponta no texto de Tácito a diferenciação feita entre 

dois tipos de corpos escravizados: o seruus e mancipium. O primeiro era um 

termo mais utilizado para nomear um indivíduo escravo de um senhor definido, 

que punia seu oprimido com formas de tortura física. Já a segunda terminologia 

se voltava frequentemente para o escravo que era uma propriedade e era 

menos usada para designar negativamente um homem escravizado ou liberto.  

Os apontamentos feitos a partir de Tácito, revelam questões éticas e 

políticas do Estado que cercavam o corpo escravizado. Assim, JOLY (2004) diz 

que: 

 



   77 

[...] Em primeiro lugar, portanto, Tácito 

adota uma concepção ética da 

escravidão, no sentido de que é um 

dado comportamento que define o 

estado do escravo.  

       Em segundo lugar, como forma de 

controle, a escravidão aparece como 

uma relação de dependência cuja 

manutenção oscila entre o emprego da 

violência e da coerção legal e o 

recurso da cooptação por meio de 

benefícios, como a concessão de 

liberdade. No primeiro caso, o Estado 

é alçado como o principal agente; no 

segundo, o dominus tem uma função 

preponderante [...] (JOLY, 2004, 

p.105) 

 

A leitura feita a partir dos apontamentos de JOLY (op. cit) nos permite 

compreender que a escravidão não era uma regra uniforme nas cidades-

estados. Ela acontecia, por exemplo, no Império Romano, mas com rigidez e 

duração variáveis, de acordo com cada região.  

Em síntese, a leitura da obra deixa evidente que a metáfora da 

escravidão exerceu fortes influências na política da Roma Imperial e 

contaminou toda aquela sociedade cultural e economicamente. Importante 

destacar também são os sentidos da liberdade no jogo de interesses políticos 

em que a figura do escravo era importante à posição social e política de seu 

senhor e que a liberdade, para ser validada, tinha de estar vinculada à 

dependência. Daí, a força da metáfora da escravidão na retórica tacitiana. 

 Como mostramos de forma sucinta, a escravização dos corpos vista até 

agora não está relacionada à quantidade de melanina na pele de um ser 

humano. A noção de racismo, que abarca uma forma de pensar na 

superioridade da pele clara em relação à pele mais escura, provavelmente, 
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segundo os autores, não estaria no pensamento da Antiguidade.  PAIVA (2011) 

mostra que: 

 

[...] nem sempre as representações e 

as imagens construídas sobre os 

africanos, sobretudo os negros, foram 

pejorativas e desqualificativas, como 

parece ter-se tornado comum a partir, 

talvez, dos séculos XIV e XV [...] 

(PAIVA, op. cit, p.70) 

 

Mais adiante, PAIVA (op. cit), explica que: 
 

[...] Antes do século XIV, textos 

importantes sobre os povos africanos 

não veiculavam imagens tão 

marcadamente depreciativas [...] 

(PAIVA, op. cit, p.70) 

 

PAIVA (op.cit) cita o que a dominação selvagem dos mouros (homens 

de pele escura) na Península Ibérica e outros a eles associados, como os 

“mulçumanos, turcos, negros e o tráfico de escravos para a Europa” (PAIVA, 

op.cit, p.70).  

Segundo o autor, possivelmente, por conta das suas práticas violentas, 

criou-se neles uma imagem pejorativa da pele escura. A exceção seria o rei 

Baltazar, um homem de pele negra que, quando o menino Jesus nasceu, foi 

seguindo uma estrela para encontrá-lo e presenteá-lo. O rei Baltazar se 

diferenciaria por sua feição evocar os soberanos negros africanos cristão-

católicos.  

Apoiando-se nas argumentações de Lord Cromer e de Lord Bryce, 

MELLO (2003) faz considerações importantes que tentam elucidar a origem do 

preconceito racial e escravização dos negros.  

Partindo de Lord Cromer, o autor alega que não é impossível se pensar 

que havia alguma forma de animosidade à cor da pele na Antiguidade. Porém, 
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a questão da coloração que gere apelos preconceituosos é moderna e poderia 

ser explicada pelos seguintes motivos: na Antiguidade qualquer povo poderia 

ser escravizado. Por outro lado, em uma visão do mundo moderno, o peso da 

escravidão recaiu sobre um único povo: os africanos de pele negra.  

Tomando a visão de Lord Bryce, considerada mais adequada para Mello 

(op. cit), o autor mostra que havia uma inimizade na relação entre fenícios e 

gregos, mas que, não foi encontrada qualquer ojeriza direcionada aos africanos 

de pele negra no Império Romano.  A problemática envolvendo a questão racial 

ganhou força, seguramente, com a Revolução Francesa.  

 

[...] Fica muito difícil, portanto, 

estabelecer critérios precisos para 

uma divisão de águas a respeito das 

discriminações raciais, principalmente 

contra o negro. Talvez seja mais 

seguro afirmar que, embora exista 

algum vestígio de preconceito num 

passado mais remoto, foi somente 

após a Revolução Francesa que ele se 

intensificou na Europa [...] (MELLO, 

2003, p.21) 

 

Durante o século XII, o corpo coberto de pele negra aparecia de um 

modo simpático nos textos narrativos feitos pelo geógrafo Idrîsî7 de origem 

mulçumana, a partir das terras africanas que visitou. PAIVA (op. cit) traz o 

relato para deixar evidente que a visão sobre a pele escura não era pejorativa.  

Pelo contrário, a imagem descritiva não permite entender uma relação direta da 

cor da pele a algo que fosse diabólico.  

O autor relata que “os habitantes da África Central, da África Ocidental, 

da África Setentrional, da “Terra dos Negros”, do Maghreb, de Ifrîqiyya, do Mali, 

de Ghâna, da Abissínia, da Núbia” (PAIVA, 2011, p. 71) foram qualificados 

positivamente como povos cheios de coragem e bravura. Eram homens 

arrojados, talentosos e industriosos.   

 
_________________________________________________ 

7Abu ‘Abdallâh Muhammad b. Muhammad b. Idris al-‘Alî bi-amr Allâh al-Idrîsî. 
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Chama a atenção, sobretudo, o destaque que é empregado às núbias, 

figuras femininas com seus corpos perfeitos, de extraordinários encantos, 

avaliados subjetivamente ao gosto da noção de beleza considerada pelo 

geógrafo e pela sociedade à época. No texto, as mulheres de Núbia surgem 

com tamanha formosura física que despertava desejo. Caso alguém quisesse 

comprar uma escrava núbia, tinha que pagar com alto valor monetário.  

As escravas núbias possuíam corpos tão irretocáveis que atraíam a 

nobreza egípcia que as vinha buscar para os laços de casamento e procriação. 

Para ratificar tais afirmações, vale a leitura dos trechos que, embora revelem 

pontos de preconceito, selecionamos da narrativa de Idrîsî, que foi traduzida de 

uma versão francesa8, trazida por PAIVA (op. cit): 

 

As mulheres são aí de uma grande 

beleza e elas são excisadas. Elas são 

de um extrato nobre que não é dos 

negros. Em todas as localidades do 

território núbio as mulheres são de 

beleza perfeita: elas têm os lábios 

finos, a boca pequena, os dentes 

brancos e os cabelos lisos. [...] Não há 

mulheres mais desejadas para o 

casamento que elas. É por isso que o  

preço de uma escrava dessa região 

alcança trezentos dinares ou um 

pouco menos. Essa perfeição faz que 

os príncipes do Egito lhes procurem, 

superestimem seu preço e as façam 

mães de seus filhos, em razão do 

prazer que elas lhes dão e da beleza 

sem igual. [...] (PAIVA, 2011, p. 71) 

 

PAIVA (op. cit) fala de outros viajantes que escreveram sobre os corpos 

africanos negros como Ibn Battuta que passou pela “Terra dos Negros”, o 

geógrafo mulçumano e viajante Juan Leon Africano (al-Hasan b. Muhammad 

_________________________________________________ 

8La première géographie de l’Occident, 1999, p. 82-3.  
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al-Wazzân). Esse último, ao falar sobre a Terra dos Negros, fez comentários 

que elevavam os homens negros, mas não se furtou em trazer observações 

que os degenerava, como, por exemplo, chamando os negros de bestas, sem 

inteligência que viviam como animais e sem leis. Segundo PAIVA (op. cit), 

esses relatos sustentaram a teoria da degenerescência nas Américas.  

Arrolada à argumentação, é impossível desvencilhar a representação 

negra deteriorizada na religião cristã. O autor ainda argumenta que a saída 

forçada dos mulçumanos na Península Ibérica em 1492, a batalha de Lepanto 

(1571), na qual os cristãos venceram sobre os mouros, somados à corrente 

expansão do catolicismo pelo Novo Mundo, foram pontos que colaboraram 

para a construção da imagem deteriorizada do homem negro africano pelos 

séculos XIX e XX.  

Embora a Península Ibérica e a Europa, no Velho Mundo, recebessem 

antes homens negros da África para escravizá-los, os navegadores 

portugueses, indo pelo mar, pelas costas, foram os primeiros a narrar os 

contatos que estabeleceram com os africanos, levando-os para a Europa e 

estabelecendo, assim, o tráfico e o comércio de escravos.  

Chegando à colonização europeia na América, o achamento do Novo 

Mundo, encontramos os africanos que foram trazidos como escravos pelos 

colonizadores. O cenário das Américas era diferente em vários aspectos em 

comparação com o Velho Mundo e a vivência também assumiu outra 

coloração.  

De acordo com PAIVA (op.cit), quando cita o sujeito de pele negra que, 

embora ainda escravizado, humilhado e à mercê das vontades de seus 

senhores, a gravidade que a sua cor escura de pele causava na Europa não 

ganhou a mesma força no processo de colonização americana. Nem os que já 

estavam aqui, os índios, também pele escurecida, receberam os mesmos 

rótulos pejorativos que os africanos haviam recebido. A força do Novo Mundo 

não eliminou, mas, levemente, suavizou a imagem negra das cargas que 

recebera, talvez pela necessidade de povoar.  

Assim deu-se a mestiçagem nas Américas e no Brasil. Os corpos que 

povoaram o Novo Mundo: negros, índios e europeus que construíram uma rica 

mestiçagem, mesmo consolidada na base da pirâmide social e econômica, 

complexa e pluricultural.  
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No Brasil, a terra bebeu muito o sangue dos escravos que eram 

açoitados e teve que ouvir os gritos de dor advindos das chibatas.  

Durante a escravatura brasileira declarada, como fora explícita no Brasil 

Colônia, o sistema de governo impôs ao corpo escravo uma condição 

animalizada. Era um corpo silente e interditado e deveria ser invisível. A forma 

sujeito-negro era formada por um corpo sem voz, sem nome na História. Todos 

os escravos formavam um só corpo como se fossem seres amalgamados. 

Eram anônimos que desejam a liberdade e que lutaram com a força de seus 

cantos e de seus braços pelo fim do regime servil que os mantinha cativos.  

Escravizar o corpo era uma prática no Brasil colônia. Sobre essa 

afirmativa, CARVALHO (2002) revela que: 

 

[...] Toda pessoa com algum recurso 

possuía um ou mais escravos. O 

Estado, os funcionários públicos, as 

ordens religiosas, os padres, todos 

eram proprietários de escravos. Era 

tão grande a força da escravidão que 

os próprios libertos, uma vez livres, 

adquiriam escravos. A escravidão 

penetrava em todas as classes, em 

todos os lugares, em todos os desvãos 

da sociedade: a sociedade colonial era 

escravista de alto a baixo. [...] 

(CARVALHO, 2002, p.20) 

 

Os homens e mulheres escravizados trabalhavam horas a fio, mas não 

possuíam direitos nem formas de renda. Não havia regras que garantissem 

segurança e salubridade. Como sabemos, a grande maioria não tinha acesso à 

habitação dignamente humana, nem à alimentação adequada, nem ao 

vestuário. Os corpos escravizados somente viviam para cumprir ordens de 

seus senhores e sofriam as torturas nos troncos e senzalas.  

As campanhas abolicionistas pelo mundo juntaram esforços de várias 

partes para que não houvesse mais pessoas escravas.  Os EUA, por meio de 
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lutas e guerras intensas e com muitas mortes, conseguiu, oficialmente em 

1868, libertar seus escravos.  

No Brasil, a libertação foi tardia, sendo o derradeiro na América.  

Somente em 1831, a Câmara dos Deputados brasileira promulgou a lei que 

visava acabar com o tráfico de escravos que chegou ao fim apenas em 1855. 

Somente no dia treze de maio de 1888, a Lei Áurea — a Lei João Alfredo, foi 

assinada pela Princesa Isabel, a Regente do Império, em uma tarde de 

domingo. 

Entretanto, na contemporaneidade onde vivemos, após cento e vinte e 

seis anos da abolição da escravatura, esses sentidos persistem e o peso 

desses carregam as vozes do preconceito, da moral degenerada e inferior, 

parecem residir no imaginário humano. 

Há outras formas de escravidão, como o trabalho escravo pelo mundo e 

no Brasil no século XXI. A escravidão dos corpos não tem mais uma cor de 

pele definida. Se pensarmos em deslizamento de sentido, a situação dos 

vendedores ambulantes, em sua maioria descendentes de povos africanos que 

foram escravizados, encontramos semelhanças no sentido de terem seus 

corpos silenciados, interditados, como os corpos escravizados foram. Não seria 

tolo supor que os corpos desses ambulantes sejam escravizados pelas suas 

condições de vida e de trabalho. 

Regressando ao que dissemos no início sobre os corpos escravizados, 

não há como precisar a data oficial da escravidão desde a antiguidade, mas é 

possível mostrar pontos históricos que não negam a sua existência.   

Podemos dizer que somos, todos, mestiços em geral, candidatos à 

escravidão não de um senhor diretamente, mas de um sistema que, de tão 

bem engendrado, tenta incansavelmente nos manipular e que manipula a 

muitos. A força dos sentidos históricos que vieram com a escravidão nos faz 

pensar que ainda são muitas as injustiças sociais a serem corrigidas no país.   

Na nossa interpretação, a questão do corpo escravizado é importante ao 

que estamos aqui pelo tratamento político dado ao elemento não verbal, com 

vistas a construir, a partir dos registros da memória oficial nos relatos da 

História, o sentido que estamos tecendo sobre a sintaxe da corp(oralidade) que 

não simploriamente abarca o sujeito vendedor ambulante da Supervia, mas 

constitui o seu dizer. Um dizer da invisibilidade que, como já dissemos, dá-se 
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pelo silêncio, silenciamento e interdição legal. Trata-se de um dizer marcado 

pela individuação e individualização como veremos em HAROCHE, 1992) e 

que adiante será discutido.  

 

 



   85 

4.3. Corpo herege 

 

O corpo herege se remete à forma-corpo ligada à alma, em uma relação 

não pacífica. O corpo, posto como inferior, reclamava por sentidos, ao passo 

que, para a alma, toda a sublimação era legitimada. Veremos então como o 

corpo era concebido na Antiguidade, passando pelo tempo até a Idade Média. 

Em Hipócrates (460 - 379 a.C), que era um médico grego e é 

considerado o pai da medicina, o corpo e o mundo não estariam conectados 

pelo viés do sobrenatural, como cria a população grega. Não havia, para ele, 

uma saúde que viesse das práticas de magia e o corpo, por si mesmo, se 

recuperaria das doenças. Tal pensamento convivia ao lado dos rituais 

praticados pela população grega que acreditava em forças divinas mágicas 

efetuando as curas nos corpos doentes. Na nossa interpretação, havia uma 

noção de corpo para si. 

SANT’ANNA (2004) conta que, para Platão (347 - 427 a.C), o ser 

humano não estaria análogo ao cosmo. O corpo humano seria constituído 

pelos quatro elementos — terra, água, fogo e ar. Platão sublinhou a existência 

de três almas: a imortal que está na inteligência e segue o movimento perfeito 

dos astros celestes e as duas mortais, sendo uma no ventre e a outra alojada 

no coração. Na ótica de Platão, o corpo seria o que aprisiona a alma, o corpo 

cárcere, e a doença se desenvolveria quando houvesse desequilíbrio entre a 

alma imortal e o corpo.  

A abordagem de Aristóteles (384 - 322 a.C.) não era muito distinta da de 

Platão que foi seu mestre. A autora diz que, para Aristóteles, o corpo estaria 

ligado aos astros. O corpo é ligado à alma e é composto de alma e matéria, o 

corpo pela alma. A alma teria uma identidade que só a ligaria a certo corpo e o 

modelaria, não vagaria de um corpo a outro, como pensava Platão.  

Para o médico Galeno (129 - 199(?) d.C.), pai da Anatomia, o corpo era 

como uma máquina criada pelo divino e operada por ele. O pensamento de 

Galeno, segundo SANT’ANNA (op.cit), foi referência na Idade Média, 

principalmente no Ocidente onde se firmou o cristianismo.  

LE GOFF e TRUONG (2006) argumentam que embora a maioria dos 

historiadores citasse homens e mulheres, não falava do corpo como se aqueles 

fossem desencarnados. O olhar então se volta sobre a História do corpo, o 
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corpo apagado pela História tradicional. Os autores retomam a civilização e a 

sociedade na Idade Média, considerando os séculos do V ao XV e do XV até o 

XVIII porque acreditam que o corpo tenha sua origem histórica e significativa 

na Idade Média e que há influência daquele na formação do corpo da 

sociedade Ocidental.  

LE GOFF e TRUONG (op.cit) nos permitiram formular a ideia do corpo 

atravessado por um paradoxo. Havia uma tensão entre o corpo e a alma, além 

das que estavam dentro do corpo. Citando o Papa Gregório Magno (nascido 

em aproximadamente 540 d.C - 604) o corpo é a abominável vestimenta da 

alma. O termo abominável estava ligado aos pecados praticados que, como 

inimigos do homem, conduziriam à punição do inferno eterno.  

Grande pensador e escritor da sociedade medieval foi Michelet. Ele 

publicou a obra O Povo (1837) na qual buscou retratar a vida cotidiana do povo 

francês, envolvendo, na maneira como narrou, um detalhamento das formas de 

trabalho, das relações interpessoais e as angústias vividas, ou seja, um 

tratamento que abarcou uma análise sócio-cultural. Percebe-se na sua escrita, 

romantizada, traços atuais e reflexos. Um deles é, sem dúvida, um apreço pela 

centralidade do homem como um ser genuinamente histórico. E, como tal, a 

História em si não faz sentido sem a ação humana.  

E por falar sobre ação do homem na construção de sentidos históricos, 

não poderíamos nos esquivar da noção de maldição que foi imputada ao corpo. 

O corpo amaldiçoado carregava desejos e vontades mundanos existentes e 

praticados pela tentação. Todas essas condenações (a morte, a dor e o 

trabalho) foram herdadas do pecado original cometido por Adão e Eva no 

paraíso do Éden. De acordo com uma leitura possível do texto bíblico, as 

causas do pecado foram o orgulho e a curiosidade diante do que fora proibido.  

A Igreja teria transferido a maior parte da culpa para Eva que foi 

convencida pela serpente, sendo a imagem da mulher subjugada e as partes 

de seu corpo consideradas ignóbeis, como o ventre, por exemplo. Os autores 

também mostram o martírio vivido pelo corpo durante a Quaresma (expressão 

de santificação), como forma de purificação dos atos pecaminosos praticados 

durante o carnaval pela entrega total do corpo do homem aos desejos carnais. 

O texto bíblico aponta outro ponto acerca do corpo amaldiçoado, além 

das partes como: o ventre, as mãos e os órgãos sexuais. É a imagem do corpo 
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morto. Essa é uma prova de que houve o pecado original, já que Adão foi 

criado para ser eterno e nunca experimentar a morte física. Por isso, a repulsa 

da sociedade medieval ao corpo morto, cadáver. A religião criou diversas 

formas de se livrar dos males trazidos pelo corpo pecaminoso. Um deles seria 

mortificá-lo com o cilício, um cordão com pontas de arame que puxado sobre a 

pele causava intensa dor e sangramento.  

Paralelo a esse sentido e a ele oposto, tem-se o corpo visto como 

elemento da habitável santidade divina. A comparação entre corpo como 

Templo, no qual a sua acepção de Templo do Espírito se referia ao Santo 

Deus, O criador dos céus e terra, o Todo poderoso representado pelo símbolo 

da pomba branca, a marca da pureza do Espírito Santo. O nascimento de 

Jesus, mais especificamente a morte de Cristo pela crucificação faz parte de 

uma promessa feita por Deus para resgatar as ovelhas desgarradas pelo 

pecado original.  

O corpo do Salvador da humanidade representa o corpo santificado. 

Partes do corpo como a cabeça e o coração são, portanto, nobres. Cristo é a 

cabeça da Igreja e fala ao coração dos homens, sendo a única forma de 

escapar do sofrimento perene o ato de renegar as vontades do corpo (como as 

práticas sexuais) e se religar somente aos preceitos do divino. Segundo os 

autores, a imagem do cadáver gerava repulsa e também glorificação. Todos os 

que foram religados, salvos, cristãos e de santos milagreiros depois de mortos, 

tinham seus os corpos venerados.  

A origem da mulher como bruxa está, possivelmente, ligada a uma 

época remotíssima em que a natureza era um grande enigma e as forças 

autônomas regiam o universo: chuvas e tempestades, ventos fortes e fracos, 

as sementes que germinavam na terra, o correr dos rios, o voo das aves, as 

ondas dos mares e as marés, os dias ensolarados e quentes, tempos de frio 

extremo e de nevascas; o anoitecer e seus mistérios, pontos luminosos no céu, 

ervas que davam aroma e sabor aos alimentos, plantas que curavam feridas e 

outras que eram puro veneno, vegetais que serviam para o sustento, entre 

tantos outros exemplos.  

Todas essas ações provocam indagações no homem: quem controlava 

tais forças e como as controlar ou usá-las a favor da humanidade? Entretanto, 

a quem caberia a função de governar sobre o mundo? Foi nascendo pelo 
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decorrer dos séculos uma tentativa de não somente compreender os 

fenômenos naturais, bem como dominar a natureza.  

A Igreja, desde sua origem e expansão pelo mundo, mostrava 

preocupações quanto às formas de heresia e visava ao combate de tais 

práticas. Esse era o caso das mulheres que dominavam a arte de curar 

doenças por meio de elementos naturais e que também atuavam como 

parteiras, o que as rotulava como hereges, mas sem que isso causasse perigos 

à Igreja. Pela tradição do texto bíblico, a figura masculina, não a feminina, 

personificada em Adão, recebeu a incumbência por Deus para realizar uma 

função de máxima autoridade, de domínio, de governo sobre o mundo.  

TELLES (2008), na tentativa de verificar as figurações da imagem da 

bruxa em suas origens, traz o mito Esplendor – o Sepher Há-Zoar (in.: 

SICUTERI, 1985, p.14). A narrativa mitológica fala sobre a deusa sumero-

babilônica, a Senhora Divina Lilith, da tradição esotérica judaica.  

Segundo o mito, a primeira mulher criada por Deus e que viveu no 

paraíso com Adão seria Lilith, a imagem personificada do belo e perfeição no 

feminino, mas que vivia em conflitos constantes com o autoritarismo de Adão.  

Ela não tinha um perfil submisso e não permitia que Adão deitasse sobre 

ela, pois ambos seriam feitos do mesmo material: o barro. Depois de muitos 

desentendimentos, Lilith não aceita mais viver no paraíso, seguindo para o Mar 

Vermelho. Com a partida de sua esposa, Adão pede que Deus a faça 

regressar. Então, um anjo é enviado até a deusa e ordena a sua volta, 

inutilmente. Por ter descumprido as ordens divinas, Lilith foi tragicamente 

castigada por Deus a viver exilada e obrigada a devorar os filhos que gerasse. 

Como Adão ficou sozinho e infeliz no Éden, Deus fez Adão adormecer, retirou 

dela uma costela e criou Eva para ser sua companheira.  

Segundo TELLES (op. cit), compreendemos que a imagem de Lilith está 

imersa na raiz da cultura ocidental judaico-cristã e patriarcal. Lilith é o perfil de 

uma mulher que não tolera autoritarismos e desigualdades entre os gêneros 

masculinos e femininos. Por esse motivo, a personagem sumero-babilônica, 

recebeu um opróbrio, sendo um arquétipo do mal por ter feito uma afirmação 

de si mesma, de seus desejos e vontades e da não submissão sexual ao 

homem. Como parte de seu castigo, a deusa, caso criasse ou gerasse algo, 

teria que se silenciar, devorando aquilo que tinha produzido. Ela teve seu ato 
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criativo tolhido. Ela não poderia criar sua própria história por ser prisioneira de 

uma maldição imperdoável: a desobediência a Deus.  

Citando HILLMAN (1994), TELLES (op.cit) estabelece questões que 

envolvem Eva e Lilith. A primeira esposa do primeiro homem, criada pelo barro, 

como Adão, seria uma criação autônoma sem vínculos que a tornasse posse 

ou algo a ser possuído. Ela sem medo do que poderia enfrentar fora do que era 

perfeito, o Éden, vai em busca de uma nova vida para que pudesse ser 

realmente quem era. Sua personalidade auto-afirmativa e decisiva estaria 

ligada a sua formação enquanto mulher e dona de si. Eva, por outro lado, seria 

a representação profunda da dependência. Ela seria o fruto da inconsciência 

porque foi formada pelo sono e costela de Adão. Eva seria naturalmente 

submissa e serva ao corpo e mente de onde veio. Seria o caso de uma 

predestinação física e psicológica.  

A leitura do mito permite entender que, ao contrário de sua sucessora, 

Lilith teve seu corpo e sua aparição silenciados no texto bíblico. Ela foi tornada 

sombria, como uma mulher que representaria a essência bruxa na inquisição 

católica: uma mulher condenada que quer ser criadora, governar as forças da 

natureza e manter laços com a espiritualidade, deve ter seu corpo interditado, 

silenciado e devorado pelo fogo como uma forma de purificação.  

Parece consensual para os historiadores que, na civilização medieval, 

havia na Europa uma crença generalizada sobre o perfil criado para designar a 

mulher bruxa de aldeia que era herege, adoradora das forças malignas, 

adivinhadora do futuro e praticante de rituais de magia, pelo fato de manipular 

a natureza divina na produção de xaropes, amuletos, poções e unguentos.  

Segundo a lenda popular milenar com a qual hoje lidamos sob a forte 

influencia hollywoodiana, a imagem folclórica da feiticeira remete a um 

imaginário em que ela é uma mulher diabólica e dissimulada, de corpo não 

venusto, com verruga no nariz e aparência envelhecida. Ela vive nas sombras 

com seus gatos pretos, usa roupas escuras e tem uma vassoura para voar.  

O perfil estereotipado foi criado e difundido, provavelmente, para 

interditá-las e silenciar seus corpos, colocando tais mulheres menores e 

amaldiçoadas, desprezíveis como fora a figura mitológica de Lilith.  
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Embora houvesse bruxos, o estigma bruxa cristalizou-se, 

fundamentalmente, na figura feminina e a taxava como um ser antropofágico e 

feiticeiro, fazendo-a um motivo de escória na visão de uma sociedade cristã.  

Elas, as ditas bruxas, eram caçadas, aprisionadas, torturadas e 

assassinadas pela acusação de práticas frequentes de feitiço que eram 

utilizadas para finalidades ora benéficas ora maléficas. Essas mulheres eram 

queimadas em fogueiras, em praça pública, na forma de espetáculo social de 

cunho corretivo e moralizante para todos aqueles que cometiam ou os que 

pensavam em praticar atos hereges. 

O significado de bruxaria não era o mesmo em toda a Europa. 

Entretanto, ao olhar da Igreja, a tal herege era vista como uma figura 

essencialmente diabólica que lidava com instrumentos criados pelo Divino para 

elaboração de poções e mantinha conexão entre os planos espirituais e 

mundanos, confirmando em si uma heresia à moda contracatólica. A Igreja, no 

auge de seu triunfo, conhecia e já distinguia a magia negra da magia branca, 

sendo a magia branca irônica por utilizar os elementos sagrados. (Cf. LOYN, 

1997). 

Outro ponto sobre a forma-sujeito bruxa está ligado à sensualidade. A 

mulher medieval também era acusada de ter forte inclinação para gozar os 

prazeres sensuais sem limites, sendo totalmente entregue à lascívia e a 

concupiscência por ter pacto com o demônio. Somados aos atributos do 

diabolismo e da sensualidade, a ideia de bruxas horrendas e repulsivas que 

cavalgavam em vassouras faz parte da época medieval (LOYN, op. cit).  

Todos os elementos atribuídos às mulheres não somente as 

amaldiçoavam, mas também lhes conferiam poder.  Mais uma vez, o paradoxo 

se faz presente na caracterização bruxa medieval, gerando na História a 

construção da imagem feminina que mesclou aspectos do terror, do enigma e 

da sedução, materializados em seu corpo bruxa. A força dessa contradição 

criou um retrato que, por ser ideológico, carrega, no caldeirão mágico e 

histórico, seus sentidos até os dias de hoje no imaginário mundial.  

Quanto à questão da Santa Inquisição Católica, é indispensável que 

falemos sobre a heresia que a fundamentou. Tomemos RICHARDS (1993): 
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O sistema da inquisição capacitou os 

bispos a disciplinar seus rebanhos 

pronta e autoritariamente, e as 

vantagens do sistema tornaram-se 

claras para as autoridades na Itália, 

Espanha e França, onde foi 

introduzido. Mas ele nunca chegou à 

Inglaterra, onde prevaleceu o sistema 

júri. Todavia, tanto na Inglaterra 

quanto no continente, a justiça tornou-

se a justiça do rei e cessou de ser um 

assunto de decisão comunitária. 

(RICHARDS, 1993, p.23) 

 

Em um primeiro momento histórico, aproximadamente, desde o Concílio 

de Calcedônia (451) até o início século XII, a Igreja não exercia pleno combate 

às práticas desligadas à ordem ortodoxa. Em 1184, a bula Ad Adolendum foi 

elaborada para impor uma ortodoxia uniforme. Para execução da ordem 

clerical, os bispos deveriam realizar investigações (inquisitio) todos os anos nas 

dioceses onde dirigiam.  

LOYN (1997) retrata que o tribunal do Santo Ofício, instalado em 1231, 

era uma instituição formada pelos tribunais da Igreja Católica voltados à 

investigação, perseguição e julgamento para todos os acusados de se desviar 

das normas de conduta prescritas. Todas e quaisquer atitudes não 

consideradas cristãs deveriam ser condenadas nos autos judiciais, mesmo que, 

muitas vezes, sem provas concretas ou por qualquer avaliação subjetiva 

baseada em associação ao orgíaco, as pessoas eram autuadas.  

Em 1484, o papa Inocêncio VIII faz com que a heresia seja uma prática 

de bruxaria, obviamente, apoiado pelo Clero. Naquela época, a inquisição 

medieval mais branda era o ato de excomungar os hereges.  

Em um outro olhar voltado à questão do corpo e seus sentidos no 

contexto da medievalidade, MICHELET (1966) apresenta uma simbologia da 

imagem da feiticeira e da feitiçaria, sem considerar radicalmente ou criar uma 

historiografia. O autor reconstrói sua visão em La Sorciète (traduzido do 
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francês para o português como A feiticeira), originalmente de 1862. No texto, o 

corpo simbólico da bruxa é posto em uma relação dialógica com o social onde 

conviveu, lutou e sofreu.  

O dialogismo traçado na obra esboça um corpo bruxa ideológico e 

significado pelo atravessamento histórico que o silenciou. Como antes 

pudemos ver, a prática herege era altamente condenada e a imagem corpo-

sujeito da bruxa foi apagado brutalmente pelo fogo da inquisição, cujas cinzas 

foram levadas pelos ventos para ser esquecidas. Todavia, esse silenciamento 

atravessa um dizer, já que significa e se significa.  

Michelet buscou, na obra supracitada, trazer pelas cinzas dos tempos a 

reconstrução desse silêncio sob um olhar romantizado. Sem dúvidas, ele 

enalteceu a figura feminina medieval e a configuração da imagem feiticeira 

como aquela que ama a vida de modo inenarrável e a natureza a ama. Um 

amor imenso a fez buscar maneiras para prolongar a duração da vida, da 

existência.  

Somados a esses aspectos, a mulher tinha a sensualidade em seu corpo 

como uma propriedade natural para emanar sedução, provocação e perigos 

tatuados à flor da pele. Ela era a que fazia o bem e vendia receitas milagrosas, 

como as para a esterilidade. Representou, por outro lado, a figura da libertina 

que ajudava a outras mulheres a cair na vida desregrada, nas beberagens 

funestas. As injúrias faziam parte da imagem feiticeira: 

 

[...] As feiticeiras foram chamadas de 

sujas, indecentes, impudicas, imorais. 

No entanto, os primeiros passos nesse 

sentido foram, por assim dizer, uma 

feliz revolução no que é o mais moral, 

a bondade e a caridade. Por uma 

perversão monstruosa de ideias, a 

Idade Média, considerando a carne, na 

sua representante (amaldiçoada desde 

Eva), a Mulher, como impura. A 

Virgem, exaltada como uma virgem, e 

não como Nossa Senhora, longe de 
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exaltar a mulher real, tinha a rebaixado 

ao colocar o homem no caminho de 

uma escolástica pureza em que se ia 

valorizando  o sutil e o  falso9. […] 

(MICHELET, 1966, p.86) 

 

 A representação com ultrajes nos mostra um outro modo como a 

feiticeira era vista na pele de uma mulher sem higiene, de corpo sujo. Dentre 

todos os insultos configurados a sua forma significante, ela não escapa a uma 

análise e interpretação como ser paradoxal. Seja bela, amante da natureza, 

seja suja e diabólica.  

Outro ponto, além das feiticeiras, que podemos levantar sobre a análise 

do corpo é o corpo sujo, dissimulado, não por causa das máculas pecaminosas 

ou práticas hereges ou feitiçarias, mas atrelado à ausência das práticas de 

higiene, presente na história social do homem europeu medieval.  

TEIXEIRA FILHO (2005), ao analisar o corpo e higiene na Idade Média, 

evitando a perspectiva dualista corpo-alma, sugere o termo corpo-suporte, 

referindo-se ao corpo-monstro, visceral e profanado pela prática do pecado.  

Citando VIGARELLO (1996), o autor mostra que havia alguma prática, 

mesmo que precária, de higiene corporal na Idade Média, em que a ênfase da 

limpeza era dada ao rosto e às mãos porque eram as partes sem roupa, mais 

próximas ao olhar do outro. Não há como, naquele cenário, desvencilhar a 

importância do ato social do vigiar que estava, de certa forma, ligada a roupas 

limpas, penteados, maquiagens e perfumes que dissimulassem a imagem do 

corpo sujo. 

_________________________________________________ 

9Tradução livre do trecho em francês: “[...] On appela les sorcières sales, indécentes, impudiques, 

immorales. Cependant leurs premiers pas dans cette voie furent, on peut le dire, une heureuse révolution 

dans ce qui est le plus moral, la bonté, la charité. Par une perversion d’idées monstrueuse, le moyen âge 

envisageait la chair, en son représentant (maudit depuis Ève), la Femme, comme impure. La Vierge, 

exaltée comme vierge, et non comme Notre-Dame, loin de relever la femme réelle, l’avait abaissée en 

mettant l’homme sur la voie d’une scolasti-que de pureté où l’on allait enchérissant dans le subtil et le 

faux. [...]” (MICHELET, 1966, p.86) 
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4.4. Corpo índio 

 

Enquanto na Europa, na Idade Média, a imagem do corpo sujo era 

forjada por vestimentas, o corpo índio era limpo, banhando-se nas águas da 

mata virgem que deslumbraram, sem dúvidas, os navegantes portugueses no 

dia vinte e um de abril de 1500, quando a expedição de Cabral chegou à 

América e, aportando no litoral da Bahia, achou o Brasil. 

 Os navegantes depararam-se pelo olhar com a imagem espantosa, para 

eles, de uma natureza desconhecida e nua sem as construções elaboradas e 

erguidas pelas mentes engenhosas e mãos humanas. Havia na natureza 

virgem e aprazível os corpos nus, livres de dogmas religiosos e de todas as 

culpas. Era a visão do lócus amoenus encarnado nas árvores, nas plantas, nas 

flores e nos animais.       

O olhar significa e significou. Foi por esse olhar do homem que veio de 

fora, o estrangeiro português, que o fez notar as diferenças sobre o que viu nas 

terras brasileiras. Ele não avistou só um solo desconhecido do Novo Mundo, 

mas percebeu um sítio de muitas possibilidades e rentabilidades que poderia 

ser explorado, manipulado e interditado.  

Como esse homem não se identificava com a configuração dos hábitos e 

culturas que viu, logo buscou formas de impor seu modo de viver para dominar 

tudo a seu redor.   

Ao gosto do olhar português, a situação era de confronto entre corpos 

diferentes: do índio, isento da roupagem europeia e que precisava de salvação 

e o corpo do europeu, aquele que veio trazer tudo o que faltaria ao selvagem: a 

língua de proveito, a cultura com ditames e moralidade, a religião que 

abominava as práticas de feitiçaria e que verdadeiramente o conduziria ao 

divino e ao paraíso, em síntese, a imposição de uma civilização propriamente 

dita.  

Pero Vaz de Caminha, escrivão oficial da corte, escreveu a el rei D. 

Manuel I a carta relatando que a terra era interessante nos aspectos político, 

econômico e religioso à corte, não fugindo das impressões que ele e os demais 

tiveram pelo olhar sobre o corpo indígena logo na primeira página da carta: 
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[...] Eram todos pardos, todos nus, 

sem coisa alguma que lhes cobrisse 

suas vergonhas [...] A feição deles é 

serem pardos, maneira de 

avermelhados, de bons rostos e bons 

narizes, bem-feitos. [...] Andam nus, 

sem nenhuma cobertura. Nem 

estimam de cobrir ou de mostrar suas 

vergonhas; e nisso têm tanta inocência 

como em mostrar o rosto. [...] 

(CAMINHA, 1500) 

 

AMANTINO (2011) analisa a carta, retratando a História do corpo no 

Brasil, mostrando que havia um apelo por parte dos navegantes para que os 

índios utilizassem algum tipo de pano para cobrir a nudez, mas era o pedido 

em vão. Havia também na carta a comparação do corpo de uma índia ser 

formoso em detrimento aos corpos das europeias.  

Como relatado, eram corpos belos, inocentes, limpos e livres de 

qualquer dogma religioso católico. Por outro lado, mesmo diante de tamanha 

beleza, o corpo indígena nu causava repúdio aos representantes da Igreja.  

 Na carta, há também outros pontos críticos como os rituais de 

antropofagia e a prática de feitiçaria. A imagem do índio é distinguida em dois 

grandes tipos: o canibal que matava para se alimentar da carne de seres 

humanos e o guerreiro Tupi que não era considerado um canibal porque não 

tirava vidas para se nutrir. Ele assassinava os seus inimigos na aldeia com um 

golpe de tacape por ato de vingança, contudo, não os comia. Somente toda a 

tribo deveria devorar o corpo morto do oponente. O guerreiro, após ter 

completado sua missão de exterminar o adversário, recebia a imortalidade e se 

casaria e seria honrado com prestígios políticos. (Cf. CARNEIRO DA CUNHA, 

1990).   

Diante de tais práticas cometidas pelos índios, cabiam aos padres 

jesuítas a incumbência de catequizar os índios e de instruí-los pela 

supervalorização da ideologia europeia e pela desmoralização dos costumes e 

crenças nativas. Todos os índios, que não eram domados devido a suas forças 
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e resistências, eram candidatos à escravidão ou ao extermínio. Era urgente, 

naquele olhar de fora, interditar tais corpos, cobrindo-os com os tecidos da 

colonização.  

AMANTINO (op.cit) revela que, para o padre Nóbrega, que atuou no 

processo de catequização dos índios, impedir a nudez era fundamental para a 

catequese, sendo impossível o índio chegar a Deus sem ceroulas, um artigo de 

vestuário em falta nas terras brasileiras. Não era somente a nudez que 

incomodava, mas também outras questões, como as relativas à poligamia e à 

homossexualidade.  

Era também essencial interditar a prática sexual dos corpos indígenas 

que acontecia com quem queriam, sem local e momentos reservados. Era 

condenável e de tamanha estranheza, para o homem português, ver que o 

índio não compreendia que deveria haver uma localização distanciada e 

privada para a intimidade entre os casais. O homem europeu não buscava 

respeitar os costumes da tribo, mas visava à imposição de sua cultura como 

correta aos incorretos.  

E, nessa linha de raciocínio, fica claro perceber que a poligamia e a 

homossexualidade feminina e masculina incomodavam por demais os 

religiosos, figurando-se em graves tipos de pecado, contrário ao 

relacionamento aceito pelo divino, o ato sexual monogâmico entre um homem 

e uma mulher.   

Corroborando a essa visão, a carta do padre Pero Correia, também 

atuante na catequização, datada de 1551, aos padres que estavam em África, 

faz referência ao que chamou de sodomia, a prática homossexual das índias 

descritas e suas maneiras masculinizadas pelas quais seus corpos 

significavam.  

É interessante trazer, sobre a sexualidade indígena, o relato 

antropológico que fala da sociedade guaiaqui feito por CLASTRES (1974), 

citado por AMANTINO (op.cit).   

Naquela coletividade guaiaqui, as pessoas aprendiam a oposição sexual 

entre homens e mulheres que se significavam pelo campo simbólico do arco e 

do cesto. Um caçador possuía um arco que o significava como viril, guerreiro e 

como homem. Ele não podia nem devia tocar no cesto que era próprio da 

esfera feminina. O cesto marcava o símbolo da feminilidade e estava ligado 
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também à fertilidade. A mulher, da mesma forma, não devia tocar no arco. Se 

ela o fizesse, seria mais grave ainda porque provocaria o azar na caça, uma 

desordem que traria infortúnios e a quebra do equilíbrio na natureza.  

Entretanto, havia dois casos de homens que não estavam de acordo 

com essa oposição. Um, era um homem viúvo, que se comportava como um 

caçador sem sê-lo. Ele carregava um cesto por causa da não habilidade com o 

arco. Era constantemente humilhado e não conseguia se casar. O outro, 

portava-se como mulher, tinha seu cesto e mantinha relações sexuais com 

outros homens, sem ser condenado.  

Na conclusão de CLASTRES (op. cit), o primeiro era motivo de chacota 

por não ter modos femininos e nem ser caçador, não tendo assim uma posição 

social definida.  Já o outro, era respeitado por ter seu topos mulher.  

As imagens, do homem (guerreiro, não guerreiro e feminino) e da 

mulher, são interessantes a nós pela questão da metáfora da mulher e do 

homem feminino com os seus cestos, dos guerreiros com seus arcos, do 

homem sem arco e com cesto porque se significam pelo silêncio e pelos seus 

corpos.  

O importante na breve análise que fazemos para esse trabalho é a 

discussão que propomos sobre o corpo, no caso, do índio no Brasil colonial. 

Trata-se de índios que não nasceram brasileiros, mas se tornaram por força do 

processo de colonização e tiveram seus corpos indígenas pudorizados pela 

Igreja e pelo reino português e que, sob o olhar dos religiosos catequéticos, 

foram interditados de múltiplas formas.  

Outro ponto que destacamos é o corpo visto paradoxalmente. De um 

lado, a pureza edênica, o exótico e inocente pronto para ser catequizado. De 

outro, a imagem do índio como ser degenerado, antropofágico, feiticeiro, 

preguiçoso; um corpo selvático.  
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4.5. Corpo racional 

 

Regressando à Europa e retomando análise do olhar sobre o corpo 

europeu medieval, remeto-me à visão renascentista, apoiada na essência de 

modernidade que se iniciou na Idade Média.  

Foi a renascença que permitiu ao homem desvelar o mundo e intervir 

nele. A visão do homem tinha profundo interesse em perceber como o corpo 

representava e significava subjetivamente na esfera social e no campo das 

artes. Houve, sem dúvidas, um olhar artístico e acurado dos grandes mestres 

como Leonardo Da Vinci, Caravaggio e Michelangelo que revelou para a 

humanidade, por meio de estudos incessantes baseados na anatomia das 

formas humanas e na fisiologia, as obras de estima e de valor supremos que 

perpassam e resistem através dos tempos.  

O Renascimento, séculos XV e XVI, aponta a continuação de uma 

transição voltada ao desvelar mais profundo do eu e do todo. Sendo um 

prolongamento, não foi de maneira abrupta do pensamento medieval ao que 

conhecemos como era da Idade Moderna. Foi tal visão de modernidade que 

fez ressurgir a Antiguidade clássica, não ao estilo ipsis litteris, todavia como 

uma fonte de um modelo idealizado, ressignificado para as renovações 

culturais, científicas e artísticas, frente às correntes transformações sociais.  

BURCKHARDT (1860), em Die Kultur der Renaissance in Italien: Ein 

Versuch (A cultura do Renascimento na Itália: um ensaio), defende que a 

semente da modernidade estaria na renascença pelas noções do 

individualismo e da subjetividade humana lá presentes. A leitura da obra acima 

permite depreender um modo de pensar do homem que veio se desenvolvendo 

e que o permitiu resolver suas questões interiores, não exclusivamente 

apoiadas no dogmatismo religioso, mas também na estética da arte. Não mais 

interessava totalmente ao homem as questões que envolviam a salvação da 

alma, nem a aplicação de uma ação furiosa do divino para concertar a 

humanidade pecadora.  

A razão, como ganhou mais força no período renascentista, configurou-

se na manifestação do espírito humano e na sua plena capacidade para 

questionar, por meio de si mesmo, tudo a sua volta. Tal prática foi delineando o 

perfil subjetivo do homem moderno e enfraquecendo, não somente o comando 



   99 

das forças políticas católicas, como também o campo da espiritualidade: a 

tríade pecado – arrependimento – santidade pregada pela Igreja.    

Ao tecer esses apontamentos, não estou afirmando que houve uma 

cisão entre o homem medieval e renascentista. Não há como dizer que toda a 

humanidade abandou a fé cristã por completo, que não havia traços de 

subjetividade e que não se questionava antes. Também não há como afirmar 

categoricamente que os traços da Antiguidade grego-romana eram inexistentes 

na cultura da Idade Média. O que aqui interessa discutir na cultura do 

Renascimento, por meio dos apontamentos teóricos e históricos, são as 

questões que desenharam o corpo.  

Na linha desse continuum, é inegável dizer que o autor deixou de trazer 

uma síntese histórica da renascença que sinalizasse um norte para futuro. 

BURCKHARDT (op. cit) a compreendeu não como um período para denunciar 

as mazelas humanas. Entretanto, o autor a percebe como um momento em 

que a descoberta de um homem, de um corpo e do um mundo novos 

ampliaram-se, movidos pela racionalidade na busca pelas formas do belo 

harmônico que envolveram aspectos sociais e a criação nas artes. O Estado e 

o homem figurariam como obras de arte. Na Itália, as forças motrizes 

geradoras daquela consciência teriam seus alicerces em uma visão política 

instável e anárquica que surgia somada à volta na História de Roma.   

 Interessa dizer que a questão da subjetividade foi remodelando o 

corpo que circulava socialmente. Na perspectiva da renascença, segundo 

NÓBREGA (2007): 

 

[...] buscou uma síntese entre o 

microcosmo e o macrocosmo. Essa 

síntese desfez-se e idealismos e 

empirismo passaram a configurar-se 

como posições excludentes que 

separam a razão e o coração, o corpo 

e a mente, o pensamento e o gesto, 

entre outras dicotomias próprias da 

modernidade. [...] (NÓBREGA, op.cit, 

p. 81) 
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O indivíduo foi ganhando força, destaque, luminosidade e elegância. O 

comportamento refinado revelava a forma como as pessoas se vestiam, o uso 

de perfumes e a linguagem apurada às reuniões mostravam o valor positivo, 

pessoal e intelectual de cada uma delas. O perfil do homem exibia a imagem 

de um corpo personalizado para ser bem visto e singularizado ao extremo. 

Estaria uma possível gênese da imagem do corpo na sociedade parisiense do 

século XVIII, como adiante será falado.  

Ainda no breve contexto que marcou a passagem da Idade Média para a 

Moderna, o filósofo René Descartes (1596 - 1650), considerado como fundador 

da Filosofia Moderna, discorreu sobre o corpo, sob a lente mecanicista ou 

organicista. O dualismo cartesiano egrégio, como é conhecido, separava o 

corpo da alma. O homem seria constituído por uma substância que pensa, que 

raciocina - a alma - e pelo corpo, que distinto da alma estaria ao serviço pleno 

da razão.  

A racionalidade espelharia o conhecimento verdadeiro, não guiado por 

sensibilidades das relações empíricas. Sua célebre conclusão cogito, ergo sum 

— penso, logo existo, possui duas interpretações que evidenciam a lógica 

racionalista: tenho um corpo em que vivo e existo porque tenho linguagem. 

Para o filósofo, a alma movimentando o corpo iria provavelmente induzi-lo a 

erros.  

Se no dualismo proposto, a alma e o corpo foram, de fato, separados, há 

tentativas de compreender a alma atada ao corpo, o corpo social. ROCHE 

(2004) relata que o corpo na sociedade parisiense do século XVIII “é um 

ausente que se mascara debaixo das roupas, que se faz calar e que se 

disciplina” (p.216).  

O fato de alguém ter o seu corpo limpo, sem sujeitas, suores ou maus 

odores, significava ter um apreço pelas aparências e, ao mesmo tempo, seria 

conceber a relação condicional: a alma estaria limpa se o corpo estivesse 

limpo. A exterioridade revelaria a interioridade, em que o asseio do corpo 

atuaria como reflexo da alma, mesmo sendo a água e os utensílios para 

armazená-la artigos raros, de luxo, não voltados à população de escassa ou de 

nenhuma renda.  
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 O livro Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders (1985), O perfume - 

A história de um assassino, traduzido para o português, escrito pelo historiador 

alemão Patrick Suskind e posteriormente transformado em uma produção 

cinematográfica em 2006, é um romance que trata, no plano ficcional, porém 

lançando mão de elementos históricos ligados à questão das superficialidades 

sociais e a higiene do corpo, de uma visão recriada da cidade de Paris no 

século XVIII.  

O autor, ao considerar a problemática ligada às questões da falta de 

higiene corporal, que afetava a vida da Europa diretamente e há bastante 

tempo, une o consequente e latente mau cheiro que impregnava as ruas, a 

cidade e os corpos parisienses, à técnica de perfumaria exercida pelos 

verdadeiros artesãos especializados na criação dos bons odores.   

O autor utiliza os fatos históricos que remontam uma memória oficial e 

cria uma memória alegórica e as vai tecendo em um movimento discursivo 

duplo: a história oficial serve como base, um pano de fundo para a história 

ficcional que será contada. O autor que se coloca ao mesmo tempo como 

historicista e romancista, estabelece, na relação entre as duas memórias (a do 

domínio no real da história e a da criação ficcional), um jogo entre uma história 

imaginária paralela que se constitui por meio da oficial.  

Na narrativa paralela, e entre as tantas personagens que aparecem no 

livro, é apresentado o paradoxal, o protagonista Jean-Baptiste Grenouille. Cabe 

agora fazer uma análise dessa personagem e explorar alguns de seus traços 

interessantes. Ele é definido como um serial killer, um homem apagado, 

silencioso e silenciado pela história por sua insignificância e como sem odor em 

seu corpo. Entretanto, ele detém uma capacidade única e inimaginável para 

sentir cheiros diversos, bons ou ruins, a ponto de identificar, decodificar e atar 

os aromas, as notas de materiais ora pútridos, azedos, ora de odores 

agradáveis.  

Incansável e obstinado, Jean-Baptiste busca realizar o suprassumo de 

sua criação, que seria um perfume perfeito que o colocasse como um 

idolatrado deus. Em sua crença, ele sairia do non sense para o plano da 

significação.  

Movido pela ardência de um desejo incontrolável, Jean queria ser o 

criador de um perfume que enfeitiçasse o mundo, unindo o todo em uma só 
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carne pelo olfato. Para atingir seu ideal, ele sai à caça de corpos, conseguindo, 

no total, vinte e seis mulheres que foram capturadas sem deixar vestígios. Ele, 

silenciosamente, tira a vida de todas, uma a uma, para, por meio de um 

processo artesanal e de grande fôlego, retirar delas, de seus corpos, tudo de 

que precisava.  

Seu plano era o de desatar daqueles corpos mortos, das suas peles, as 

suas almas aprisionadas para criar um cheiro que o atasse aos homens.  Ao 

final, com um ingrediente necessário, o perfumista elabora um odor mágico, 

sobrenatural, mas que não fazia sentido para ele porque o perfume não podia 

enfeitiçá-lo.   

O poderoso perfume enlouquecedor, de tão inebriante, foi capaz de 

desencadear nas outras pessoas uma paixão pelo devorar do corpo, 

interditando-o. As atitudes de mastigar e de engolir a carne de um que viveria 

dentro do outro, mediadas por uma paixão canibal, antropofágica, estabelecem 

uma relação de sentido, em nossa interpretação, com um sujeito, interpelado 

pela ideologia, que buscar retirar do corpo a solução para conter ou disfarçar 

um odor ruim do corpo.  

Assim, entendemos que a personagem criada por Suskind, além de ser 

fruto de uma época crítica, caótica e até mesmo dita suja, é capaz de se 

significar pelo silêncio, pelo silenciamento e pela (in)visibilidade, e non sense 

constituindo-se ideologicamente em corpo-sujeito vendedor ambulante 

informal. 
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4.6. Do corpo moderno ao corpo contemporâneo 

 

O corpo simbólico, metafórico é histórico. Os sentidos são históricos, 

como temos afirmado. Isso significa que ele, o corpo, tem os seus sentidos 

guardados e transmitidos. Embora seja remetido a antigas ideias, o corpo é 

sempre novo, ressignificado, contemporâneo, como o entendemos na posição 

de COUTO (2002): 

 

O corpo atravessa todos os discursos, 

mas não se dissolve. Parece guardar a 

possibilidade de ser um território de 

preservação do humano, o lugar de 

insondáveis mistérios ainda a serem 

investigados e desvendados, pois as 

técnicas utilizadas para o 

aperfeiçoamento corporal, os 

progressos conquistados são 

acompanhados de novas incertezas, 

impotências e riscos. (COUTO, 2002, 

p. 468) 

 

A questão da alma desatada e dominante do corpo ainda sobrevivia no 

século XIX, já que os sentidos são históricos. A noção da alma sobre o corpo 

visto, sob uma abordagem dualista, corpo e alma, matéria e espírito, foi 

colocada em xeque por Nietzsche.  

Na concepção metafísica que guiou gênios pensadores e filósofos, o 

corpo era decomposto em partes distintas como se cada uma delas mantivesse 

uma relação hierárquica na qual o espírito, ligado à razão, regeria o corpo, por 

seu turno, biológico e fisiológico, foi posto em um segundo plano.  

Era preciso romper com tais crenças cristalizadas, a imperalidade da 

mente, que conferiram à superioridade máxima da razão, do intelecto em 

detrimento da imagem do corpo, mínima postulada. Na concepção de 

Descartes, sua mente era algo que pensava, enquanto seu corpo não era 
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capaz de pensar, mesmo o significando enquanto persona encarnada. Sua 

alma, autônoma e inteligente, poderia viver sem seu corpo.  

Esse modo de exaltar a psyché versus Sôma foi o que legou a regência 

da consciência e que estabeleceu, efetivamente, a negação do corpo e o 

rotulou como elemento positivo e afirmativo. Em outras palavras, era 

necessário reconhecer a experiência vivida e os desejos de um corpo que 

existe no mundo e para o mundo.  

Não cabia mais uma versão que sublimasse algo, a alma como res 

cogitans que fosse para o além-mundo. Era fundamental ver o homem não em 

partes, mas dotado de forças antagônicas. Nietzsche trouxe um corpo que não 

é um ser fixo. Ele é, sobretudo, ação, movimento no jogo dos sentidos e da 

História.   

O corpo não é algo instável que se vê inerte ao mover-se. Porém, é uma 

força-potência, é incorporação que se estabelece. É um ato de constituir-se em 

corpo, é incorporação. Era, então, urgente teorizar que o corpo era mais do que 

res extensa. O corpo, ao se significar, transmite significados: o corpo como 

linguagem, o corpo com os seus desejos, o corpo como elemento da 

significação.  

NIETZSCHE (1992) promoveu destaque a discussão e reflexão, 

problematizando e dando novos rumos à dualidade metafísica de Descartes. 

Na obra: Assim Falou Zaratustra, é iniciada uma crítica de Zaratustra em forma 

de diálogo aos metafísicos que desprezavam o corpo: 

 
 

[...] Eu sou todo corpo e nada além 

disso; a alma é somente uma palavra 

para alguma coisa do corpo; o corpo é 

uma grande razão, uma multiplicidade 

com um sentido, uma guerra e uma 

paz, um rebanho e um pastor. 

Instrumento do teu corpo é, também, a 

tua pequena razão, meu irmão, à qual 

chamas ‘espírito’, pequeno 

instrumento e brinquedo da tua grande 

razão. [...] (NIETZSCHE, 1992,  p. 51). 
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Em nossa leitura, ao colocar o império da alma metafísica como 

pequena razão, Nietzsche, por meio da discursividade, apoiando-se na força do 

“eu”, como em “Eu sou todo corpo”, promove um jogo em que a razão fica em 

uma posição inversa em relação ao corpo. Para ele, o corpo impera e, ao 

governar, utiliza a consciência para articular seus desejos, suas ações. O corpo 

é a própria experiência que lidera, que analisa, que julga e que sente.  

Ao tocarmos em tal ponto, não podemos nos esquecer de que os cinco 

sentidos (audição, olfato, paladar, tato e visão) são utilizados pelo corpo na sua 

percepção do estar no mundo. Os sentidos são o corpo e não entidades 

absolutas, divididas e que o governam. Para o autor, a intuição dos sentidos 

nos é inconsciente e parte daquilo que são percepções prontas, isto é, das 

experiências já adquiridas.  Todas essas colocações permitem entender e 

interpretar o corpo como múltiplo e, ao mesmo tempo, uno. Não seria 

equivocado dizer que o corpo é, indubitavelmente, uma soma de tamanha 

importância sócio-histórica. O ato de desfavorecer o potencial do corpo seria 

como renegar o ser humano e suas vivências, suas formas de significação que 

são simbólicas, enquanto corpo histórico. 

O tratamento dado ao corpo até agora, para nós, não são recontagens 

descritivas de fatos do passado. Os acontecimentos históricos são vistos como 

evidências que reclamam sentidos. No caso da nossa pesquisa, notamos que a 

interdição ao corpo é histórica, como mostramos na época da Idade Média até 

a formação da sociedade moderna, como aparecerá em seguida na abordagem 

foucaltinana. A nossa tentativa é a de mostrar como o corpo figurou no 

passado e como tal evidência serve a nossa reflexão para entender como os 

corpos dos vendedores ambulantes são interditados pela fiscalização da 

SuperVia . 

Nossa compreensão sobre o corpo atravessado pela interdição se 

voltará agora para as colocações feitas por Foucault no livro Vigiar e Punir: 

nascimento da prisão (1999). A leitura da obra deixa evidente a aproximação 

discutida por Foucault (op.cit) com os apontamentos dessa pesquisa.  

No livro, o autor revela as relações ideológicas dos sistemas de governo 

existentes e a lógica estabelecida por este poder/saber que o homem exerce 

sobre o outro. As formas de poder tratadas pelo autor visam à disciplina e 
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marcam a sociedade moderna. Tais mecanismos de forças são impostas pelo 

poder e se dão no jogo entre a interdição e a coerção realizadas pela prática 

punitiva. 

 A análise foucaultiana permite verificar como o corpo social é 

atravessado pelo poder e, assim, corpo submisso pela ideologia das forças e 

mecanismos de poder. Interessa-nos acrescentar a esta análise o panoptismo 

que o autor insere no terceiro capítulo, na terceira parte intitulada: Disciplina. 

FOUCAULT (op.cit), sobre o panóptico como sistema de controle e vigilância, 

menciona que: 

 

[...] Ao nível teórico, Bentham define 

outra maneira de analisar o corpo 

social e as relações de poder que o 

atravessam; em termos de prática, ele 

define um processo de subordinação 

dos corpos e das forças que a utilidade 

do poder deve majorar fazendo a 

economia do Príncipe. [...] 

(FOUCAULT, op. cit, p. 231-232) 

 

Em sequência, o autor define que: 

 

[...] O panoptismo é o princípio geral 

de uma nova “anatomia política” cujo 

objeto e fim não são a relação de 

soberania mas as relações de 

disciplina. [...] (FOUCAULT, op. cit, p. 

232) 

 

Trazemos o conceito de panoptismo foucaultiano para este estudo por 

deslizamento de sentido. Os vendedores ambulantes em situação de 

informalidade, vigiados para serem punidos pela ação da fiscalização da 

SuperVia, são disciplinados pela vigilância por intermédio da possível 
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visibilidade. Entretanto, os ambulantes se significam pelo mecanismo de 

(in)visibilidade. Foucault (op.cit.) mostra o funcionamento do panoptismo: 

 

[...] O Panóptico funciona como uma 

espécie de laboratório de poder. 

Graças a seus mecanismos de 

observação, ganha em eficácia e em 

capacidade de penetração no 

comportamento dos homens; um 

aumento de saber vem se implantar 

em todas as frentes do poder, 

descobrindo objetos que devem ser 

conhecidos em todas as superfícies 

onde este se exerça. [...] 

(FOUCAULT, op. cit, p.228) 

 

A imagem do panóptico é formada em círculo, como um anel, por uma 

torre central com celas em volta. Nessas celas ficavam os detentos (o louco, o 

operário, o escolar e o doente) solitários e excluídos da sociedade. A função da 

torre é criar uma ideia de vigilância constante. Instaura-se a relação uma 

sujeição real do detento em uma situação ficcional e a prática do poder fazia 

com que os detentos fossem disciplinados.  

Os detentos sentem que são vigiados, mas não podem ver quem os 

vigia. Foucault, citando Bentham, fala sobre os poderes visível e inverificável 

que cercam o panóptico. O poder visível atuaria quando o detento tivesse a 

visão daquilo que o espia. O poder inverificável atuaria sobre o detento que não 

tem ciência se realmente é observado, mas deve acreditar que está sendo 

monitorado todo o tempo. No jogo entre ambos os poderes, o efeito do poder 

nas instituições panópticas controlaria os detentos sem violência, sem 

correntes atadas aos seus corpos. A força disciplinar advinha pelo controle do 

olhar.  

No caso desse estudo, não há avisos pelos sistemas de rádio da 

SuperVia exclusivamente dirigidos aos vendedores ambulantes informais que 

os impeçam de vender. Os vendedores ambulantes não credenciados se 
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sentem em todos os momentos vigiados, monitorados, não transitando com 

tranquilidade e já que há câmeras espalhadas, tentam burlar o panóptico. 

Como a estação de trem da Central do Brasil tem longa extensão e sempre 

está lotada de passageiros que caminham em diversas direções, não há como, 

muitas das vezes, perceber presença ameaçadora da fiscalização. É um jogo 

conflitante em que não se sabe onde a ameaça está localizada. A incerteza 

constante faz com que os ambulantes precisem ficar em vigília, pois se forem 

pegos vendendo, em flagrante, terão suas mercadorias retidas. A fiscalização, 

por seu turno, tem que fazer a ronda para observar, vigiar e flagrar para, assim, 

ter autoridade para puni-los.  

Só haverá punição se a venda for oral. Para fugir da penalidade, o corpo 

que se significa como vendedor ambulante é uma forma criativa e satisfatória. 

Esse corpo carrega em si a materialidade da linguagem do silêncio, que é 

significação. Há um jogo. Há uma relação do simbólico com o político e queremos 

compreender como esse político, apartidário, está simbolizado no corpo do 

vendedor ambulante que vende nos carros dos trens da SuperVia e como esse 

vendedor se significa e é significado. O silêncio é a marca da(s) linha(s) de fuga.  

Para a melhor compreensão dos sentidos históricos contemporâneos 

que cercam o corpo, faz-se interessante à pesquisa o apoio em algumas 

formas de olhar e de repensar em torno da forma-corpo. Dessa forma, 

lançaremos mão de conjunturas, não só as que cercam a economia capitalista, 

mas também as de ordem sócio-cultural que, a nosso ver, colaboraram à 

construção da imagem sobre o corpo como é hoje encontrada.  

Como temos visto pelos sentidos que cercaram o corpo, 

compreendemos a supervalorização da alma, da mente humana e a 

secundarização do corpo através da História. À moda de Platão, a supremacia 

do mundo das ideias ou inteligível como o que detém o verdadeiro 

conhecimento frente ao mundo sensível no qual estaria o corpo: material, não 

pleno e imperfeito.  

O sistema produtivo do capitalismo deu outra face ao mundo, ao corpo 

no sentido de tê-lo modificado nas relações com a sociedade e com o trabalho. 

No âmbito da produção, tínhamos o artesão, por exemplo, que era dono de sua 

criatividade e de uma certa liberdade para criar e produzir.  
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Na ótica capitalista, o sistema de produção industrial gerou uma divisão 

do trabalho que visava somente ao lucro. O homem, um ser potencialmente 

criativo, foi reduzido a um simples corpo não orgânico, alienado, que produzia 

em série, mecanicamente como se fosse totalmente manipulável semelhante a 

um aparelho, uma máquina.  

O fenômeno da globalização, histórico-social pelo qual passamos, 

estabelecido plenamente no século XXI e intimamente ligado ao capitalismo, 

afeta diretamente a significação do papel do corpo subjetivo na 

contemporaneidade.  Como diz BAUMAN (1999): 

 

A “globalização” está na ordem do dia; 

uma palavra da moda que se 

transforma rapidamente em um lema, 

uma encantação mágica, uma senha 

capaz de abrir as portas de todos os 

mistérios presentes e futuros. Para 

alguns, “globalização” é o que 

devemos fazer se quisermos ser 

felizes; para outros, é a causa da 

nossa infelicidade. Para todos, porém, 

“globalização” é o destino irremediável 

do mundo, um processo irreversível; é 

também um processo que nos afeta a 

todos na mesma medida e da mesma 

maneira. Estamos todos sendo 

“globalizados” — e isso significa 

basicamente o mesmo para todos. 

(BAUMAN, 1999, p. 07) 

 

Talvez a palavra mais adequada para definir essa interdependência 

globalizante seja uma falsa interligação e acúmulos, associados, obviamente, 

ao neoliberalismo.  

A era globalista, se assim a pudermos nomear, foi uma necessidade 

criada para atender a ordens da economia capitalista dos países 
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economicamente abastados. Tais países produtores, de alto consumo interno, 

precisavam expandir suas vendas. A saída foi a tentativa de atrair novos 

consumidores para novas comercializações em outros pontos do planeta. Os 

países mais ricos, ao venderem seus produtos, puderam alargar suas 

economias e difundir suas culturas. O desenvolvimento dessa prática global 

gerou a ideia de um mundo integrado.  IANNI (1998) expõe o que entende por 

globalização, voltando-se mais para o aspecto histórico, político da sociedade:  

 

A globalização do mundo pode ser vista 

como um processo histórico-social de 

vastas proporções, abalando mais ou 

menos drasticamente os quadros sociais 

e mentais de referências dos indivíduos 

e coletividades. Rompe e recria o mapa 

do mundo, inaugurando outros 

processos, outras estruturas e outras 

formas de sociabilidade, que se 

articulam e se impõem aos povos, tribos, 

nações e nacionalidades [...] (IANNI, 

1998, p. 1).  

 

 A marca principal da globalização foi, calcada no avanço tecnológico, o 

estabelecimento de uma nova ordem mundial que articula e comanda as 

sociedades, as economias, as culturas e as políticas. A tecnologia de ponta 

estabeleceu uma vasta rede de comunicação e uma veloz transmissão de 

dados que rompem com as distâncias e com fator tempo.  

O tempo, como fator importante da vida humana, que dava a sensação 

de que demorava a passar, foi ressignificado como tempo real que pode ser 

interpretado como o tempo do agora, o que passa ligeiro. Se antes uma 

simples carta poderia demorar meses para chegar ao seu destinatário, hoje, 

uma mensagem via telefone celular, tablet, iPhone ou qualquer outro tipo de 

máquina que atue como um computador pode chegar a frações de segundos 

do emissor ao receptor, não importando a distância. Foi pela força da revolução 

eletrônica que tem criado os aparelhos, viabilizando a progresso nas 
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comunicações. Todo o fluxo acelerado e contínuo de informações veiculadas e 

estocadas em servidores ou nuvens tem obviamente como suporte os recursos 

da informática e da internet por meio dos aparatos tecnológicos que a cada dia 

se atualizam.  

A pressão pelo atualizar, imposto pela globalização, põe os corpos em 

movimento, mesmo que estejam imóveis. Na grande oferta de sites, aplicativos, 

entre outros aparatos tecnológicos e excessos da nova era, há uma tentativa 

de aproximação dos corpos virtualmente por meio desses recursos, como se 

um encontro à distância substituísse a relação corpo a corpo.  

Em meio aos excessos, percebemos que há uma demasia informativa 

de todos os tipos, da mais insignificante até a mais importante. O fato é que o 

exagero de informações sufoca o homem contemporâneo que não consegue 

absorvê-lo completamente.  

O mundo globalizado, a chamada era da hiperconectividade, vem dando 

máximo valor a toda e qualquer informação. Se, de fato, estamos imersos e 

integrados na sociedade do saber, por conta de um acesso maior a 

informações, precisamos entender o que seria a qualidade desse saber.  

Como a ideia é a falseada integração entre povos, raças e nações a 

comunicação precisa acontecer em tempo real e deve cruzar o planeta. Tudo 

tem de ser urgente porque não há tempo para esperar nem a se perder. O 

envio de múltiplas informações deve ser aberto e pleno, ultrapassando todos os 

limites, todas as barreiras.  

Estamos em um mundo da aparente não fronteira, onde sujeitos de 

diferentes línguas, climas e bandeiras esperam a transmissão de contínuos 

dados, sejam textos (palavras e imagens), sejam sons. IANNI (op.cit), sobre a 

maleabilidade das novas configurações territoriais, faz a reflexão:  

 
Os territórios e as fronteiras, os 

regimes políticos e os estilos de vida, 

as culturas e as civilizações parecem 

mesclar-se, tensionar-se e dinamizar-

se em outras modalidades, direções 

ou possibilidades. As coisas, as gentes 

e as idéias movem-se em múltiplas 
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direções, desenraízam-se, tornam-se 

volantes ou simplesmente 

desterritorializam-se. Alteram-se as 

sensações e as noções de próximo e 

distante, lento e rápido, instantâneo e 

ubíquo, passado e presente, atual e 

remoto, visível e invisível, singular e 

universal. Está em curso a gênese de 

uma nova totalidade histórico-social, 

abarcando a geografia, a ecologia e a 

demografia, assim como a economia, 

a política e a cultura. (IANNI, 1998, p. 

1). 

 

As atualizações operam na otimização da vida na cidade e favorecem as 

tarefas cotidianas e facilitam o progresso econômico do mundo do trabalho 

com a entrada de produtos importados e a exportação de bens de consumo 

nacionais. Contudo, produziu o desemprego através da modernização das 

fábricas e das empresas com o advento de máquinas que produzem mais em 

menos tempo e, consequentemente, reduzem custos, não faltam, não chegam 

atrasadas, não tiram férias, nem adoecem. Se quebrarem, podem ser 

facilmente substituídas.  

No âmbito das relações sociais, na era da informatização globalizada, a 

condição humana em sua subjetividade individual está ligada inevitável e 

infelizmente à sociedade de consumo. O modo como o consumismo se deu foi 

e é corrosivo porque está preso ao vazio existencial que deve ser preenchido, 

mas que jamais o é. A ideia é a de que sempre se pode acumular mais e mais 

produtos, em uma relação de somatório de quantidades. Isso inclui também 

acumular amigos em redes sociais na busca em ser aceito pelo coletivo.  

FROMM (1987) discute a relação entre “Ser” e “Ter” no mundo ocidental. 

O “Ter” é o sentimento de possessão de tudo: do outro, de si e de bens 

materiais, em um mundo global, mas fechado em si. Basta ter um computador 

para que o corpo se isole conectado à rede, fechando-se para a realidade ao 

redor.  
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Na realidade artificial do “Ter”, os valores e qualidades são dados pelo 

que alguém possui, seja um corpo magro, um automóvel luxuoso ou uma 

propriedade milionária, em que o preço dos objetos passa a receber um status 

insigne. O “Ter” inclui-se também em ter mais sucesso que os outros a 

qualquer custo ou ter uma vida profissional admirável.  

E o que seria o “Ser” em meio à futilidade sufocante do “Ter”? Podemos 

compreender o “Ser” em plena crise por não estar em um mundo aberto a 

avaliá-lo respeitosamente pelo que é realmente enquanto ser pensante e 

singular, enquanto um ser plural com seus defeitos e passível de erros. Seria 

então, o “Ser” algo para ser devorado na sociedade do consumo. Um objeto 

descartável e que pode ser devorado pelos olhos inconscientes que o deseja e 

quer ter o que ele possui. Poderíamos inserir no contexto a ideia de mundo 

cada vez mais líquido, como teorizou Zygmunt Bauman. 

A partir da definição da Enciclopédia britânica, BAUMAN (2001) toma a 

noção de fluidez e o que as suas características indicam e a veste 

metaforicamente de sentidos para significar a Modernidade: 

 

O que todas essas características dos 

fluidos mostram, em linguagem 

simples, é que os líquidos, 

diferentemente dos sólidos, não 

mantém sua forma com facilidade. Os 

fluidos, por assim dizer, não fixam o 

espaço nem prendem o tempo. 

Enquanto os sólidos têm dimensões 

espaciais claras, mas neutralizam o 

impacto e, portanto, diminuem a 

significação do tempo (resistem 

efetivamente a seu fluxo ou o tornam 

irrelevante), os fluidos não se atêm 

muito a qualquer forma e estão 

constantemente prontos (e propensos) 

a mudá-la; (BAUMAN, 2001, p.08) 
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É sobre tal liquidez que BAUMAN (op.cit.) tece crítica à situação que ele 

mostra ser um verdadeiro fracassado: a civilização na humanidade. Bauman 

não fala do corpo subjetivo diretamente como aqui temos feito, mas de sua 

visão do todo, da sociedade por ele tratada como fluida. E como estamos 

falando de forma-sujeito, do corpo, a contribuição do autor a esse estudo é 

coerente na medida em que falamos de sujeitos e sua relação com o mundo de 

hoje.  

Segundo Bauman, a sociedade Moderna passou por um processo de 

dissolução que atingiu diversas esferas. Se aliarmos a liquidez dita por Bauman 

à questão dos efeitos da globalização na atualidade, podemos estabelecer 

relações de sentido com o apreço à coisificação humana presente na 

mutabilidade constante e acelerada, não somente dos pequenos grupos, mas 

também das instituições sociais.  

Para Bauman, o mundo de antes seria algo sólido, rígido que estaria 

passando para um estado moderno de formato efêmero, cuja força pela 

mudança de forma é tamanha. A era da Modernidade para Bauman teve início 

a partir de modificações no mundo ocidental no século XVII, indo até o 

desenvolvimento da sociedade industrial.  

A Modernidade em dissolução, como foi tratada pelo autor, está, a nosso 

ver, presente nos dias atuais, o que pode ser visto no fortalecimento do 

consumo e na extrema fragilidade das relações sociais. Refletindo a partir de 

Bauman argumentamos que a imagem do corpo líquido é a que desliza de toda 

a sua importante ontogênese histórica para ser vulgarmente despersonalizada 

como um objeto digestível, consumível e descartável.   

Esse sentido assumido pelos sujeitos na contemporaneidade é 

possivelmente atrelado à ilusão de o sujeito achar-se dono do dizer e dos 

sentidos. Se ele pensa ser origem do sentido, ele o dá. Entretanto, como 

dissemos, os sentidos são históricos e caminham pelos tempos. Então, o 

homem consumista que se coisifica, o corpo coisificado, tem, provavelmente, 

sua origem encontrada em uma época pretérita em que a alma tinha máximo 

valor, mas o corpo era visto como mero suporte da alma, res extensa, como 

mostramos na Antiguidade Clássica, por exemplo, na voz de Descartes: penso, 

logo existo.  
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Analisando o caso do corpo coisificado por outro prisma, temos o culto 

ao corpo, tal como é popularmente conhecido. O corpo é venerado por uns e 

coisificado por outros. Esse é um retrato, paradoxal, do corpo nos dias de hoje 

e, sem dúvida, uma crítica cruel, mas válida no sentido de haver um jogo da 

exclusão em que se evita o descarte no lixo social. Isso tem a ver com um 

mundo cheio de muitas novas molduras, velhas e novas, nas quais os corpos 

deveriam se acomodar para ter outros novos formatos: uma falha na 

constituição da liberdade plena, a nosso modo de ver.             

Não entraremos aqui neste trabalho em todas as questões levantadas 

por Bauman, mas, panoramicamente, no que versa sobre o equilíbrio instável 

da liquidez entre indivíduo e a sociedade para que possamos acrescentar 

sobre o corpo contemporâneo.  

Para o autor, o dito poder político, no caminho da fluidez, foi perdendo a 

sua temível e tirânica força. A instabilidade, os poderes que eram da sociedade 

e do poder público passaram para o corpo do indivíduo, a esfera privada. A 

responsabilidade é dada pela conscientização de que cada uma tem que fazer 

algo pelo social para evitar fracassos. Nessa linha de raciocínio proposta por 

Bauman, o corpo individual, por não conseguir ver o todo, teria uma 

ofuscamento para os problemas de ordens social e política. Uma possível 

saída para o autor (se saídas para tanto existem), seria a luta por uma 

sociedade legitimamente independente que seria, então, livre.  

No século XX, antes da visão baumaniana sobre a liquidez social, surge 

a Psicanálise com Freud. Os que o sucederam escreveram sobre as relações 

dos sujeitos com as pulsões. Na sua obra original de 1905, Três ensaios sobre 

a teoria da sexualidade, Freud fala sobre sexualidade e lança o conceito de 

pulsão que era aberto a interpretações e que gerou polêmicas. Em: O futuro de 

uma ilusão (1978) e em: O mal - estar na civilização (1930), Freud mostrou que 

o elemento basilar no qual as sociedades se apoiavam, eram forjadas pelo 

recalcamento, pelo controle das pulsões e pelo dogmatismo religioso. 

Não é de se estranhar que haja entre Bauman e Freud um diálogo no 

que tange à civilização atual. Bauman, na introdução intitulada O mal-estar – 

moderno e pós-moderno, de seu livro O mal-estar da pós-modernidade (1998), 

escreveu sobre o título do livro de Freud O mal-estar na civilização: 
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É sob esse título que o provocador 

desafio de Freud ao folclore da 

modernidade penetrou em nossa 

consciência coletiva e, afinal, modelou 

o nosso pensamento a propósito das 

consequências – intencionais e não-

intencionais – da aventura moderna. 

(BAUMAN, op. cit, p.07) 

 

Em Freud, o inconsciente e a sexualidade foram pontos explorados para 

a compreensão dos estudos que ainda não havia sobre a alma humana. Freud, 

enquanto neurologista, publicou em 1995 com o médico Breuer o artigo: 

Estudos sobre a histeria que é considerado como a semente da psicanálise. O 

autor vê a relação do homem com a religião como um grande problema, por ser 

a religião, para ele, uma ilusão. Sendo associada à coibição e à negação dos 

desejos, a ilusão é vista como uma doença psíquica que afeta o individuo e o 

coletivo.  

 

 

A religião, é claro, desempenhou 

grandes serviços para a civilização 

humana. Contribuiu muito para  domar 

os instintos associais. Mas não o 

suficiente. Dominou a sociedade 

humana por muitos milhares de anos e 

teve tempo para demonstrar o que 

pode alcançar. Se houvesse 

conseguido tornar feliz a maioria da 

humanidade, confortá-la, reconciliá-la 

com a vida, e transformá-la em veículo 

de civilização, ninguém sonharia em 

alterar as condições existentes. 

(FREUD, 1978, p.112).  
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A situação enfrentada pelos corpos individuais era a de conflito entre a 

realização freada de seus desejos, de suas subjetividades, diante da sociedade 

opressora e religiosa. Cabia ao superego como instância de interiorização a 

aquisição das regras sociais prestigiadas que deveriam ser obedecidas pelos 

sujeitos para a formação do cidadão ideal. De fato, o seio social sempre foi 

regido por regras que pretendiam dar conta de comportamentos, ações, 

atitudes e palavras que deveriam ser adequadas no reduto da coletividade.  

Era necessário ter autocontrole que fez por estabelecer a conflitualidade 

advinda da incapacidade humana de adequação. Como não seria diferente, o 

resultado disso foi a formação corpo coagido que deveria se encaixar  na 

tessitura estruturada da sociedade, na qual o corpo seria um fio preso à grande 

malha.  

Nessa visão freudiana, podemos perceber que não havia duas 

realidades, a saber, a individual e a social, mas a junção dessas duas. Todas 

essas relações se deram no plano das instâncias psíquicas e foram 

evidenciadas em um momento histórico do ser individual intimamente ligado ao 

todo, ao social. Ser um corpo social era atuar pela democracia e não viver 

pelos desejos individuais.  

Como dissemos, há nas idéias trazidas por Bauman e Freud uma 

relação dialógica que bem mostram a civilização contemporânea porque 

tratam, sobretudo, do ser humano e seu relacionamento com a cidade, com a 

sociedade que os atravessa.  

Em nosso olhar, as argumentações trazidas por Bauman, a partir da 

leitura que ele fez das obras de Freud, revelam dilemas que cercam o humano. 

Uma síntese possível das leituras das obras de Bauman que aqui citamos 

apresenta a visão do autor sobre a vida contemporânea em seu processo de 

liquidez que é repleta de mal-estares. Temos, por assim dizer, a insegurança, 

incerteza e os incômodos que permeiam o humano na atualidade, que está 

cada vez mais marcado pela individualização. É um modo de viver acelerado e 

inquieto.  

O meio social não seria mais regido pela ordem que evoca solidez, mas 

pela desordem que indica fluidez, estado líquido, das relações descartáveis, da 

mobilidade dada pela tecnologia na era globalizada. A ordem seria algo 
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aparente na sociedade.  Não haveria um desejo de ordem pelos indivíduos, 

mas de extrema liberdade. Contudo, há a necessidade de um sentimento de 

ser livre, de se mostrar socialmente pela divulgação de fotografias e textos nas 

redes sociais em um mundo repleto de insegurança. Temos aí o dito incômodo, 

um exemplo do mal-estar contemporâneo.   

O corpo de que tratamos se constitui e traz em si marcas, regras e 

valores sociais. É carregado de historicidade, de subjetividades, significações e 

que vai além de ser um mero suporte ao sujeito para viver no mundo que o 

rodeia.  

Seja na sua representação na Antiguidade ou como significa na 

contemporaneidade, na nossa interpretação, o corpo não é um organizado 

esqueleto pré-definido, um já-dado, mas algo que se constitui, quando é 

atravessado pela história, pela ideologia, pelo olhar, sobretudo, pela linguagem.  

O corpo de que tratamos, o do vendedor ambulante informal, significa, 

pelo silêncio, como já temos dito e estamos dizendo,  então, compreendê-lo como 

discurso e forma história imersa no seio de uma sociedade contemporânea é 

impetrar como ele produz sentidos.  

Regressando à discussão sobre a totalidade da forma-corpo na 

contemporaneidade, falta tecer considerações sobre a beleza, o corpo-belo. O 

mito de Narciso que também tem a ver com a forma-corpo, pode ter se visto 

como reflexo de uma (in)consciência daquele que supervalorizou a si mesmo. 

Segundo a Enciclopédia e Dicionário Ilustrado de KOOGAN e HOUAISS 

(1998), Narciso ao se ver nas águas de uma fonte, ficou apaixonado por sua 

beleza e, pondo-se em um egocentrismo exacerbado, atira-se nas águas para 

se abraçar, metamorfoseando-se em uma flor, a flor Narciso. Ou podemos 

entendê-lo como um ser que, quando viu uma imagem nas águas que lhe 

despertou um profundo desejo, atirou-se com todo o seu ímpeto voraz.  Ele, 

não fugindo da constatação cruel de que era a si mesmo, não um outro, luta 

para sobreviver ao tentar um abraço.  

Se pensarmos que o mito de Narciso pode se referir ao profundo 

interesse pela beleza, de si e/ou do outro, pela imagem do belo, estaremos 

falando sobre algo ligado à era da plasticidade, um dito mundo plástico, que 

pode ser visto na atualidade: o poder de tração que a beleza está ligado ao 
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sujeito que sente algum desejo pelo seu próprio corpo ou pelo desejo que 

sente ao ver o corpo do outro, quando belo.  

O mito de Narciso se volta a eras pretéritas e produz ainda sentidos nos 

nossos dias. Houve de fato, até o início do século XX, um certo desprezo pelo 

corpo que tem recebido maior enfoque no que tange à aparência. Nessa ordem 

dos sentidos, conseguimos melhor entender que há um paradoxo do 

estranhamento com a natureza do corpo e um desejo para alcançar um corpo 

belo que, para tal, precisa ser modificado em algum aspecto e de alguma 

forma. O estranhamento-desejo nos remete a Narciso. 

Há, portanto, um pensamento globalizante transmitido pela mídia e pelas 

mais variadas tecnologias que pretendem reinventar, recriar o corpo em algo 

novo e impecável. Entretanto, a ideia de cuidar do corpo não nasceu na 

globalização contemporânea do século XIX. CASTRO (2007) conta que 

 

A preocupação com o corpo esbelto – 

sinônimo de corpo saudável – na 

contemporaneidade, pode ser 

compreendida como algo que diz 

respeito à condição do indivíduo na 

modernidade. A ambientação urbano-

industrial dos anos 20 representa um 

importante marco histórico para a 

compreensão do processo no qual a 

corporeidade ganha evidência cada 

vez maior. (CASTRO, 2007, p.24) 

 

Para a autora, foi no século XX, iniciando nos anos vinte, indo pelos 

anos cinquenta, sessenta e oitenta por conta dos dias de descanso ao sol do 

verão. A autora ainda fala sobre um período após a segunda guerra mundial 

em que as propagandas ganharam força e amplo alcance na sociedade.  

CASTRO (op.cit) fala também das revistas e das estrelas de cinema que 

ostentavam sorrisos brancos e cabelos bem cuidados, favorecendo a venda de 

diversos produtos ligados à higiene corporal.  
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Quanto à difusão da moda, cada vez menos rígida e cada vez mais 

polêmica, que envolvia homens e mulheres burgueses, CASTRO (op.cit), apud 

PROST (1992), fala sobre os cortes e os tecidos que, antes pesados, 

passaram a mais soltos, leves, tenros e curtos. Em linhas gerais, na visão 

trazida pela autora, o corpo era algo para ser notado, exposto, ou seja, visto 

por todos e vitrine para todos: os biquínis nos anos cinquenta, minissaia nos 

anos sessenta e o top less dos anos setenta. 

Para dar sustentação à cultura do corpo cada vez mais à mostra, a 

indústria do corpo perfeito-ideal, ao descobrir que enriqueceria, cresceu 

imperiosamente na fabricação de produtos de beleza, na disseminação de 

clínicas de estética e academias de ginástica cada vez mais modernas e 

sofisticadas, na produção editorial de revistas e livros que ensinam a manter a 

boa forma e falam sobre como ter a barriga zero, negativa ou “sequinha”.  Para 

muitos, a culto ao corpo é uma necessidade, um estilo de vida, como aponta 

COUTO (1998): 

 

Para o homem contemporâneo, o culto 

ao corpo e a promoção acelerada das 

transformações na aparência e no vigor, 

são um estilo de vida. As diversas 

etapas do aperfeiçoamento corporal são 

pautas diárias de inúmeros artigos em 

jornais e revistas, matérias de 

reportagens na televisão e no cinema, 

assunto de conferências, pesquisas 

acadêmicas e especulações 

desenfreadas. (COUTO, 1998, p.14 ) 

 

 

Conforme afirma COUTO (1998) na citação acima e pelo que podemos 

ver na nossa vida cotidiana, temos nas bancas de jornais, nos programas de  

televisão e na internet as imagens veiculadas sobre o corpo como uma 

mercadoria que, diga-se de passagem, altamente lucrativa.  
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Os tais corpos de sucesso, magros por excelência, não são reais, nem 

humanos. São capas de revistas manipuladas, majoritariamente, por 

programas que modificam as fotografias. Todos esses artifícios veiculam o alto 

consumo e uma ideia de condicionamento, de adestramento. Na cultura da 

globalização, todos com o mesmo corpo sem gorduras e sem defeitos.  

São inúmeras as cirurgias plásticas que têm sido realizadas no mundo 

para satisfazer a vontade de milhões de pessoas insatisfeitas com o próprio 

corpo e com a chegada da velhice, como mostraremos adiante.  

Além do aspecto que envolve o aprimoramento de técnicas da medicina, 

hoje também vivemos em uma época de retoques em fotografias por meio de 

programas de computador e de sites para retirar manchas da pele, gorduras 

localizadas, cicatrizes, tatuagens, alongar ou diminuir os cabelos, colocar ou 

retocar a maquiagem. É raro alguém postar uma foto pessoal em uma rede 

social que não tenha sofrido múltiplos retoques.   

Em todas essas ações, a natureza do corpo é tratada um como objeto a 

ser moldado para ser como deveria ser em rumo à perfeição.  Ao invés de o 

homem ter se aliado ao mundo natural que o constituiu, a mão humana preferiu 

a manipulação de sua natureza e a imaginação de um corpo extremamente 

tratado.  

A supervalorização de uma vida ficcional, que vem pelo olhar, em um 

corpo irreal parece depreciar a vida real. A questão é que a ideia é global e 

acompanha a economia capitalista.  

Será que poderemos chamar o mundo contemporâneo de fluido por 

conta de suas relações sociais líquidas que focam no indivíduo e nele impõem 

as responsabilidades pelo social, como aponta Bauman? Ou será que todo o 

culto ao corpo advém da conflitualidade, da incapacidade humana de se 

adequar, que coagido, resolve se mostrar, como percebemos a partir de 

Freud? Estamos diante de uma ótica perigosa sobre a realidade como um todo: 

seria uma vida ideal sem dores e medos aquela que é plena e feliz em um 

corpo sem falhas. Um corpo sem defeito seria um corpo jovem e sem gorduras 

ou aparentemente jovial. 

Pelo visto e expostos, há mais questionamentos que certezas que 

cercam a vida, os corpos humanos. Falar sobre o corpo é versar sobre os 

atravessamentos. Ao tecermos tal colocação, fica, então, evidente que não 
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estamos nos limitando ao corpo enquanto elemento puramente biológico, 

repleto de células e de funções, órgãos, carnes, músculos, ossos e sangue. A 

noção de corpo está aliada à proposta de WANDERLEY (1999), em que a 

autora distingue o sujeito bios do sujeito biológico, na qual o sujeito-organismo 

ou sujeito biológico se refere ao corpo como constituição física e a ele pertence 

o patológico, a saúde e a vida. O sujeito bios é aquele que está ligado ao 

simbólico que está no espaço temporal do agora.  

O corpo, enquanto forma-bios, está na cidade e recobre a noção de 

sujeito que se refere “às evidências simbólicas disponíveis que asseguram a 

um sujeito, inscrito historicamente e sujeito a falhas, que ele vive agora” 

(WANDERLEY, 1999, p. 48) 

Cabe dizer que não estamos nos referindo ao corpo como se fosse uma 

potente máquina ou algo a ser modificado para parecer belo. A visão sobre o 

corpo aqui mostrada, como já dissemos, é carregada de sentidos e de 

materialidade histórica, em um jogo do simbólico com o político.  

O intrigante na pesquisa sobre o corpo, desde a Antiguidade Clássica, 

mostra a sua história fortemente marcada por sentidos e interdições de várias 

ordens. O corpo, como vimos, aparece em posição de instrumento de coação e 

de intervenções do homem para que outros homens privem os sujeitos de suas 

liberdades. Não há como desvincular o corpo das relações de poder, nem da 

sua forma histórica.   

A partir de agora, veremos os sentidos no corpo na cidade 

contemporânea, entendendo que ao compreender os traços históricos, 

chegaremos ao político e como o corpo significa e é significado: o corpo do 

vendedor ambulante nos carros dos trens da SuperVia.  
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4.7. O corpo e a cidade contemporânea: flagrante e atravessamentos 

 

Antes de falarmos sobre a relação do corpo com a cidade 

contemporânea com seu flagrante e atravessamentos que se constituem no 

espaço urbano, é importante discutir, trazendo à luz o conceito de espaço, que 

não pertence à Linguística ou à AD, mas à Geografia.  

Circulam na sociedade textos de campos de conhecimento, de gêneros 

e tipos diversos que utilizam o termo espaço em uma relação de sinonímia com 

os vocábulos: ambiente, cavidade, lugar, paisagem, recinto, sítio, território, 

superfície, área, dimensão, duração, extensão delimitada, entre tantos.  

Encontramos, portanto, vários termos ligados ao espaço que possuem 

proximidades entre si, mas que apresentam diferenças, já que não há 

sinônimos perfeitos. Os significados para as noções de espaço os remetem a 

muitas significações que esses conceitos podem ter. Sobre isso, CORRÊA 

(2002) afirma que: 

 

A expressão espaço geográfico ou 

simplesmente espaço [...] aparece 

como vaga, ora estando associada a 

uma porção específica da superfície 

da Terra identificada seja pela 

natureza, seja por um modo particular 

como o Homem ali imprimiu as suas 

marcas, seja com referência a simples 

localização. (CORRÊA, op. cit, p. 15) 

 

Como na atualidade dos estudos geográficos o espaço, dentre outros, 

são conceitos-chave para a Geografia, CORRÊA (op. cit) inicia um trajeto de 

definição de tal termo, partido da geografia tradicional que não incluía o termo 

espaço como ponto principal porque, na perspectiva da tradição, os conceitos 

de paisagem e região receberam mais realce e investigação.   

Os geógrafos que tratavam dessa geografia tradicional eram ligados ao 

pensamento positivista, deixando as atividades humanas e onde se 

localizavam em segundo plano. O homem e sua interação com o meio de uma 
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forma geral e o modo como os sentidos eram construídos nas relações eram 

pontos pouco tratados, quando abordados, eram de modo implícito. CORRÊA 

(op.cit.) relata que: 

 

É preciso considerar o que significou 

para a geografia a concepção de 

espaço que os geógrafos lógico-

positivistas nela introduziram. Trata-se 

de uma visão limitada de espaço, pois, 

de um lado, privilegia-se em excesso a 

distância, vista como variável 

independente. Nesta concepção, de 

outro lado, as contradições, os 

agentes sociais, o tempo e as 

transformações são inexistentes ou 

relegadas a um plano secundário. 

Privilegia-se um presente eterno e, 

subjacente, encontra-se a noção 

paradigmática de equilíbrio (espacial), 

cara ao pensamento burguês. 

(CORRÊA, 2002, p. 22-23) 

 

Como um divisor de águas para a noção de espaço, a década de 1970 

foi marcada pela renovação que trouxe para a Geografia, por meio da 

abordagem centrada no materialismo histórico e na dialética trazida por Karl 

Marx. Nasceu, assim, a Geografia Crítica fundamentada no pensamento 

marxista, no existencialismo e na fenomenologia.  

A visão crítica não visa a considerar o espaço como algo amplo ou ao 

que não tem uma dimensão definida ou como um intervalo de tempo, tampouco 

como considera a Geografia Física ao estudar as relações de interface entre as 

camadas litosfera, hidrosfera e atmosfera. Na perspectiva crítica da Geografia, 

à época, que se movia à frente e nova para o pensamento geográfico, o 

espaço passou a ser visto como algo vindo de um processo histórico-social, 

não imóvel, mas ativo e que se constitui nas relações entre sujeitos.   



   125 

CORRÊA (op. cit), considerando o espaço em sua amplitude, como 

prática social e não como absoluto – em relação aos dados numéricos e das 

proporções, nem como algo criado pelo social, nem como uma localização 

destinada somente para o trabalho - aponta a obra de Heri Lefébvre Espacio y 

Política de 1976 que trata de tais questões. CORRÊA (op.cit) leva em conta a 

importância das ações humanas na construção e transformação do espaço 

onde vivem. 

 

O espaço é concebido como locus da 

reprodução das relações sociais de 

produção, isto é, reprodução da 

sociedade. (CORRÊA, 2002, p. 26 ) 

 

CORRÊA (2002) argumenta que os estudos de Lefébvre, à contribuição 

para a concepção do espaço nos estudos geográficos, inspiraram Milton 

Santos para que discorresse sobre o espaço social.  

Trazendo o pensamento de SANTOS (2009) e o articulando com os 

princípios da AD que aqui estamos contemplando, podemos dizer que o 

homem ao se constituir como sujeito interpelado pela ideologia vai modificando 

a natureza pela técnica e criando o espaço para viver pelo movimento. O 

espaço entra no jogo dos sentidos históricos onde se significa e é significado. 

Assim, o espaço para SANTOS (op.cit) é: 

 

formado pelo resultado material 

acumulado das ações humanas através 

do tempo e pelas ações atuais que hoje 

lhe atribuem um dinamismo e uma 

funcionalidade. (SANTOS, 2009, p.106) 

 

Vale dizer, após trazermos o conceito de espaço que a esse trabalho 

interessa, que não estamos afirmando a invalidade conceitual da Geografia 

Tradicional. A nossa intenção é a de utilizar a noção de espaço tratada na 

Geografia Crítica pela afinidade que esta tem com a questão do espaço urbano 

investigado aqui. Assim, ao elencarmos uma noção de espaço, não estamos 



   126 

corrigindo as correntes teóricas que envolvem o pensamento geográfico, nem 

estamos abrindo um debate à ótica da tradição, nem a colocando em xeque ou 

buscando uma definição única para o conceito de uma área do conhecimento 

com a qual dialogamos.  

A partir de todas essas colocações teóricas vindas da Geografia, 

dizemos que a noção de espaço adotada para esse trabalho não será aquela 

dada pela visão tradicional, porém a que pertence à visão crítica na qual, para 

nós, o espaço urbano é um produto social e histórico. Ele não um já dado a 

priori, mas que é constituído pela transformação humana no dia-a-dia.  

Aliado a nossa visão, HARVEY (1992), compreende o espaço como algo 

afetado pelos sentidos no âmbito do pós-moderno, em que há conexão entre o 

político e o econômico na questão da acumulação do capital. Lendo o autor, 

não há como desvincular o modo de produção para a construção social do 

espaço. Para ele, é preciso sempre voltar ao passado, à História.  

 

Sem saber onde estivemos, é difícil 

saber para onde estamos indo. O 

passado é o fundamento da identidade 

individual e coletiva; objetos do 

passado são a fonte da significação 

como símbolos culturais. (HARVEY, 

1992, p.85) 

 

A nossa interpretação com a de HARVEY (op. cit.) sobre o espaço 

urbano é do espelhamento do duplo afetar: o homem afeta o espaço e o 

espaço o afeta. Esses seriam os atravessamentos no qual o espaço comprime 

o tempo e retém os sentidos; a história expressa os sentidos e atravessa, por 

sua vez, o corpo da cidade. Como veremos, há uma afinidade de constituição 

entre os sujeitos e suas relações urbanas. 

 

“[...] Essa cidade me atravessa [...]”  

(O Nome da Cidade – Caetano Veloso) 
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O espaço para nós é atravessado e atravessa. Ele é um produto do 

deslizamento de sentido que envolve os sentidos, a ideologia e a história. Há 

um enlace entre o corpo e o urbano, como ilustra ORLANDI (2004): 

 

No território urbano, o corpo dos 

sujeitos e o corpo da cidade formam 

um, estando o corpo do sujeito atado 

ao corpo da cidade, de tal modo que o 

destino de um não se separa do 

destino do outro. Em suas inúmeras e 

variadas dimensões: material, cultural, 

econômica, histórica etc. o corpo 

social e o corpo urbano formam um só. 

(ORLANDI, 2004, p.11) 

 

O corpo urbano é atado, assim, atravessado. Atravessar é passar 

através da muralha. O mercador, o vendedor ambulante, está no espaço da 

cidade e faz parte, vive e busca nele sobreviver e é atravessado por ele e o 

atravessa: um duplo atravessamento.  

O mercado ambulante informal onde está o vendedor na SuperVia se 

abriu e se permitiu ao atravessar para viver na selva de pedra contemporânea, 

que é a imagem urbana de hoje.  

Impregnando-se de urbanidade, o vendedor não credenciado, 

contrapõe-se à segregação.  

A cidade, por seu lado, parece se fechar por muros para todos e 

estabelece o caos pelo excesso de concreto, asfaltos, automóveis e alta 

densidade demográfica.  A cidade contemporânea deveria abrir-se, romper as 

suas divisórias para ver o ambulante não como uma ameaça, mas como parte 

dela, como significativamente fala SILVA (2008): 

 

Os muros da cidade contemporânea 

são invisíveis; a muralha se manifesta 

de outra forma, tem outro formato 

construtivo, está ligada a esse nível da 
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urbanidade: é uma muralha que 

mantém a segregação. (SILVA, 2008, 

p. 153).  

 

Para a reflexão sobre o corpo e a cidade contemporânea com seu 

flagrante e atravessamentos, tomaremos, mais uma vez, a questão do sentido 

com ORLANDI (2001): 

 

o sentido, repetimos, é também a 

janela de que se olha. (ORLANDI, 

2001, p.10) 

 

Trazemos à discussão os dois apontamentos específicos presentes na 

obra organizada por Eni Orlandi. O primeiro remete-se ao ensaio Tralhas e 

troços: o flagrante urbano Cidade Atravessada que está no livro: Os Sentidos 

Públicos no Espaço Urbano (2001). O livro é uma coletânea de artigos que 

versam sobre a temática do urbano sob a ótica da AD.  

O segundo volta-se para a questão do corpo tatuado que atravessa o 

espaço urbano, intitulado Textualização do Corpo: A Escritura de si (2004), 

parte do livro Cidade dos Sentidos (2004).  

Os textos tratam de aspectos que compreendem uma nova maneira de 

analisar a linguagem nos laços com a cidade, o sujeito urbano, o político, o 

simbólico e o ideológico. Não foge a essa abordagem a questão de como a 

forma-sujeito atravessa o muro que a cidade lhe impõe. Romper com a 

segregação é o atar-se ao urbano. É sair do non sense para se significar. 

Ao consideramos o texto Tralhas e troços: o flagrante urbano ORLANDI 

(2001), no qual a autora traz a noção de flagrantes (lembretes que evocam 

uma memória discursiva), percebemos que os sentidos são visto como 

narratividade. Os flagrantes são formulados e circulam no espaço urbano que é 

visto como significação histórico-ideológica que reclama por gestos de 

interpretação.  

A proposta da autora é a de pensar as questões reais da cidade, 

constituída pelo clichê e pelo estereótipo, não referentes ao urbano, contudo, 

urbanas. A relação não é posta como lado a lado, mas há uma sobreposição 
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do urbano sobre a cidade em um processo em que o discurso daquele faz 

silenciar o real daquela.  

Os discursos dos sujeitos são entendidos não como externos, mas 

internos a eles porque, ao produzirem seus sentidos no espaço da cidade, 

significam como neles está materializada.  

A autora enfatiza em seu ensaio que a materialidade da cidade ganha 

corpo significativo que tem suas formas que funcionam como flagrantes 

urbanos. Estas são formas do discurso urbano representadas pelo rap — 

tratado como narratividade urbana que lida com o trocadilho —, pela poesia e 

música urbanas, pelos grafitos, pelas pichações e inscrições, pelos outdoors e 

painéis, pelas rodas de conversa e pelos vendedores de coisa-alguma.  

No texto: Textualização do Corpo: A Escritura de si, ORLANDI (2004) 

aponta como os sujeitos no espaço urbano se organizam politicamente em 

relação às palavras que os cercam. Há uma constitutividade entre os corpos 

dos sujeitos nas relações urbanas. O interessante que deve ser destacado na 

análise é a materialização do corpo que, como gesto de interpretação, é 

atravessado e produz seus dizeres. Tais dizeres ficam registrados na pele dos 

sujeitos e falam pelo silêncio.  

No texto, a entrada do corpo dos sujeitos no âmbito do simbólico da 

escrita acontece pela letra. Nesse jogo, entra a questão da autoria. O traço da 

letra é político (o signo é político), com sua materialidade histórica e ideológica, 

marca, por assim dizer, o sujeito em sujeito de discurso, revelando assim, sua 

autoria. O corpo com tatuagem – corpo místico - e piercing são manifestações 

que individualizam. A escritura no corpo evoca ritualidade ocidental: cultura 

letrada e cristã.  

Sendo a letra atada ao corpo – letra incorporada, instaura-se, então, as 

formas de confronto na relação do simbólico com o político. A questão lançada 

pela autora busca entender como o corpo significa em um espaço simbólico 

onde o sujeito está inserido. A tatuagem é uma forma de pertencimento de um 

sujeito a um grupo e, ao mesmo tempo, ao espaço da cidade. A interpretação 

da cidade pelos sujeitos é pelo corpo que os significa. São sujeitos enquanto 

corpo simbólico.  

A autora levanta também a discussão sobre as novas tecnologias da 

linguagem que reorganizam constantemente o trabalho social da interpretação 
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em que o jogo entre a memória de arquivo (institucional) e a memória 

discursiva (esquecimento) produz um impacto que fomenta o modo como o 

sujeito vai marcar seu corpo com a letra.  

Esses movimentos acontecem na cidade pelos excessos de inscrições, 

entendendo que a cidade tem seu corpo próprio e significativo e que nele há 

formas gráficas impressas em seu corpo, como as marcas da publicidade, por 

exemplo.  

São inúmeras as aparições das letras na vida da cidade em formatos e 

formas diferentes: painéis, outdoors, cartazes, placas, pichações, designers 

nas roupas etc. São muitas destas referências que passam dos tecidos para as 

peles. Sendo assim, os sujeitos, como parte da cidade, significam-se 

textualizando seus corpos. Isso só vem a confirmar que os corpos dos sujeitos 

estão atados ao da cidade. São corpos que buscam sair do non sense e se 

significam.  

Os corpos tatuados, que também atravessam a cidade e são flagrantes, 

mostram-se como signo simbólico que, na relação entre a linguagem e os 

outros sujeitos, significam-se pelo silêncio. Em ambos os textos, os 

atravessamentos produzem seus sentidos: quando o sujeito vendedor 

ambulante informal dos trens da SuperVia é atravessado, atravessa a cidade. 

Ele significa e é significado pelo flagrante urbano e pelo silenciamento.  

A seguir, buscaremos compreender melhor o corpo antes do corpo, 

corpo que está no espaço da cidade que é atravessada pela SuperVia. Em 

seguida, olharemos o flagrante como um processo de formulação dos sentidos 

no qual a aparição e a circulação do corpo dos vendedores ambulantes 

anuncia a venda antes que essa seja declarada.  
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4.8. Corpo antes do corpo 

 

Entender a significação da forma material do corpo pela invisibilidade, 

como aqui pretendemos, não é a busca, através do formato do corpo ou pelo 

tamanho das partes daquele, que revele traços de personalidade, reações e 

emoções.  

Quando falamos da linguagem do corpo, não estamos nos referindo a 

uma visão que esquadrinhe qualquer cura física ou mental pela observação do 

exterior que venha a espelhar o interior. Não há de nossa parte um diálogo com 

os estudos científicos de uma outra ordem que demonstrem a acuidade da 

força do pensamento sobre o corpo material. Por outro lado, falamos do corpo 

como elemento histórico, ideológico e discursivo. 

 

o corpo significa; não se pode pensar 

o sujeito sem o corpo e o corpo sem o 

sujeito e os sentidos. O corpo tem uma 

forma histórica. Uma forma material. E 

isto compõe a materialidade do sujeito. 

(ORLANDI, 2011, p. 01) 

 

O corpo invisível tem uma escuta que o confere visibilidade. ORLANDI 

(2011), ao partir da dança como metáfora do pensamento, da maneira como 

aparece em Nietzsche, buscou no autor A. Badiou formas de pensar o corpo 

que significa pela dança e antes dela em Pina Bausch. A autora analisou como 

a metáfora material do corpo em sujeitos de diferentes formações discursivas, 

a bailarina clássica e John Lennon da Silva, significa no texto “CORPO E 

SUJEITO: NA DANÇA, OS SENTIDOS”. 

A bailarina alemã Pina Bausch, citada no texto de ORLANDI (op.cit), 

transformou o balé. Sua nova maneira de conceber a dança não a afastava das 

ações humanas. Não interessa para Bausch o movimento aleatório, nem o 

movimento pelo movimento. O interesse estava no motivo que gerava os 

movimentos. Bausch trouxe para os palcos a vida diária dos sujeitos que se 

moviam e se significavam nos espaços. A coreógrafa interessava-se também 

pela vida de seus bailarinos, em suas histórias. Seu processo criativo contava 
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com a contribuição dos bailarinos que, a partir de um dado tema ou sons, 

montava-se a composição do espetáculo. 

Os sentidos eram construídos pelo corpo em dança na interação com o 

público. A sua proposta traçava outra narratividade, diferente daquela presente 

nos enredos da dança clássica. Sua técnica utilizava movimentos repetitivos, 

fragmentados e intensos sendo classificada equivocadamente pela crítica como 

dança-teatro. Na realidade, Bausch desteatraliza a dança ao romper com os 

limites do corpo coreografado, do pragmatismo, do sentido da dança como 

originada pelos sujeitos bailarinos.  

A arte da dança é o esquecimento. ORLANDI (op.cit), retomando A. 

Badiou que citou Nietzsche, alega que há um esquecimento por parte do corpo 

enquanto desliza pela dança. O Corpo perde-se da noção de seu peso e, a 

cada movimento, é sempre novo e liberto porque, como na metáfora da roda, a 

dança se inventa no seu próprio começo, fora de si, a cada recomeço.  

A autora traz a ideia da intensificação para o pensamento em Nietzsche, 

a qual chama de reflexividade e exemplifica pela língua sobre si mesma, e do 

corpo do sujeito sobre si mesmo. Na dança, acontece o mesmo processo em 

que a intensificação, reflexividade, é do corpo sobre si, não sendo exterior a 

ele. A dança é iminência. O silêncio é iminência. O silêncio é o que concede 

terreno para o sentido. É o corpo antes da denominação, o corpo antes do 

corpo.  

Partindo da perspectiva e das propostas dos autores citados, 

distanciando-se deles, ORLANDI (op. cit) analisa a Morte do Cisne dançada 

por John Lennon da Silva, em um programa de televisão, o qual, através de um 

deslizamento de sentido, transborda a dança clássica e encaminha-se para o 

rap. Um ponto intrigante é compreender como a dança é outra. Ela é outra na 

interpretação de John porque é individuado, interpelado pela ideologia.  

Na visão da autora, o corpo sempre foi opaco em si, compondo sua 

materialidade do sem-sentido para o sentido, como um acontecimento 

(significante): 

 

Retomo a teorização do sujeito que 

tenho proposto e considero que a 

dança é um dos modos possíveis de 
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individuação do sujeito. A dança é uma 

instituição. Uma vez assim 

individuado, o sujeito identifica-se com 

a posição-sujeito dançarino. A história, 

a política, a ideologia já estão em 

funcionamento. (ORLANDI, 2011 p. 

05) 

 

As danças clássica (a morte do cisne significada por uma bailarina 

clássica com sapatilhas de ponta) ou não clássica (a forma do rapper John 

Lennon da Silva) apontam para duas diferentes formações discursivas. São 

dois corpos, que significam, não representam a morte do cisne de formas 

diferentes. É a forma do sentido existente nas relações com a metáfora, 

memória e historicidade.  

Ao observar a proposta de dança de Bausch e a de John Lennon da 

Silva, ORLANDI (op. cit) argumenta que o corpo assume outro sentido. Esse 

passa da invisibilidade para a significação. Passa do non sense a uma 

visibilidade significada, identificada.   

O corpo é parte do sujeito. Havendo sujeito, há um corpo e seus 

sentidos que assumem materialidade. Sendo a dança compreendida 

discursivamente, ela estabelece forte relação com o silêncio em um processo 

em que o silêncio trabalha no corpo os seus sentidos históricos, criando forma 

material.  

As relações do corpo com o silêncio e a significação servirão para o 

nosso trabalho de modo a compreender o corpo antes do corpo dos 

vendedores ambulantes e suas formas de significação pelo silêncio, que 

evocam a memória e a ideologia. Não há como comparar os corpos da 

bailarina clássica, de John Lennon da Silva e dos vendedores ambulantes 

porque cada mostra seu dizer de uma dada filiação e significam de modo 

diferente. A única relação entre eles é o sentido que acontece antes da 

denominação.  
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4.9. Corpo-mídia e linguagem 

 
Há uma relação entre o corpo, mídia e a linguagem? O corpo é um meio 

pelo qual a forma do dizer transmite seus sentidos? Vejamos o que nos dizem 

as citações de NIETZSCHE (1992) e de CAMPBELL (1999) apud KELEMAN, 

(2001), respectivamente: 

 
há mais razão no teu corpo do que na 

tua melhor sabedoria. E por que o teu  

corpo, então, precisaria logo da tua 

melhor sabedoria? (NIETZSCHE, 

1992, p.51). 

 

[...] O que os nossos corpos dizem? E 

o que eles estão contando? A 

imaginação humana está enraizada 

nas energias do corpo. E os órgãos do 

corpo são determinantes dessas 

energias e dos conflitos entre os 

sistemas de impulso dos órgãos e a 

harmonização desses conflitos [...]  

(CAMPBELL, 1999, apud KELEMAN, 

2001, p. 25). 

 
O pensar sobre o Corpo-mídia e linguagem a nós veio pela reflexão a 

partir dos apontamentos feitos por NIETZSCHE (op.cit): “E por que o teu corpo, 

então, precisaria logo da tua melhor sabedoria?” e por CAMPBELL (op. cit) 

apud KELEMAN (op. cit): “O que os nossos corpos dizem? E o que eles estão 

contando?” Se o corpo diz, antes e conta, ele significa e é significado. Como o 

corpo do vendedor da SuperVia pode ser inserido nesse processo? 

Para responder a esses questionamentos, encontramos em SALLES 

(2011) os referenciais para a discussão sobre o Corpo mídia e linguagem. 

Naquele estudo, o grupo de fator levantado para ser analisado pelo programa 

estatístico GOLDVARB (2001) foi o Diferencial de Marketing. O termo se refere 

à comunicação de massa, do campo teórico da Publicidade e Propaganda. 



   135 

Como a pesquisa de SALLES (op.cit) abarcou aspectos da oralidade, a ação 

de propagar algo à venda considerada estava no campo do verbal, por isso, o 

conceito de Propaganda em SAMPAIO (1999) foi contemplado:  

 

Convence, anima, explica, motiva 

atividades e comportamentos, modifica 

imagens, vende, arregimenta aliados e 

diversas outras coisas passíveis de 

serem realizadas através da 

comunicação. (SAMPAIO, 1999, p. 

101) 

 

 O grupo Diferencial de Marketing também foi pensado a partir do 

conceito de PORTER (1989) sobre o termo Vantagem Competitiva. Se nas 

relações de compra e venda de um dado mercado há alta competitividade, a 

noção de diferenciação que um produto exerce é primordial porque a 

mercadoria deve ter algo que desperte o interesse do comprador.  

No caso do trabalho de SALLES (op.cit), a propaganda oral, uma função 

de marketing, dos vendedores ambulantes deveria vencer a extensa 

concorrência nos carros do trem. A diferenciação estava no baixo custo de um 

produto, posto como um constituinte à esquerda da sentença.  

Entretanto, a nova fase da pesquisa lida com outra perspectiva: a do não 

verbal. Como temos mostrado até aqui, o corpo do vendedor ambulante 

significa em silêncio porque foi silenciado. E esse corpo é constituído e se 

constituiu historicamente. E, assim sendo, resiste. Há, de fato, uma 

(in)visibilidade ligada àquele corpo no sentido de não haver uma visibilidade 

desvelada, mas identificada.  

Os corpos dizem, falam e contam. Estamos afirmando que corpo nasce 

pronto biologicamente para se desenvolver, mas não nasce pronto 

subjetivamente na forma corpo-sujeito e ser social. O corpo histórico é aquele 

que se constitui, como afirmáramos. 

De uma forma mais explícita, o sujeito acredita, por meio do 

esquecimento ideológico, que o seu discurso tem origem em seus 

pensamentos, em si mesmo.  Porém, o sujeito é assujeitado, no sentido de ser 
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afetado e de funcionar pela ideologia, língua e história. É na relação com o 

meio e interpelado pela história e ideologia que o corpo-sujeito do vendedor 

ambulante em situação de informalidade nos carros dos trens da SuperVia 

significa e é significado e se constitui corpo no jogo com a materialidade da 

sintaxe discursivamente. O processo complexo de conflito e de incorporação de 

traços que estamos tratando por corp(oralidade).  

A sintaxe de que tratamos, como ordem do sujeito e de seus 

atravessamentos, constitui-se na sua relação com o silenciamento, 

inconsciente, memória, história e ideologia. A sintaxe da corp(oralidade) revela 

nele, no corpo, os sentidos, as vozes históricas que evocam uma memória 

discursiva, não no que foi dito, mas no que foi silenciado: a linguagem e seus 

sentidos retidos no corpo.  

No caso do nosso estudo, ao falarmos de mídia não estamos nos 

remetendo a um determinado departamento de uma agência de publicidade e 

propaganda, nem aos veículos, pelos quais a venda é divulgada como em 

jornais, panfletos, estações de rádio, internet, revistas, televisão, banners, 

outdoors, entre tantos que, sem dúvida, exercem influências sócio-política-

culturais nas sociedades.  

Por outro lado, estamos falando de sujeitos, de carne e de ossos. 

Estamos falando de corpo com as marcas, significações, valores sociais, 

historicidade e subjetividades. Um corpo contemporâneo e atravessado de 

fluência individual e social que dialoga com o espaço da cidade, da sociedade.  

Se um gênero textual tem a possibilidade de reter qualquer material físico, um 

código verbal ou não verbal, ou misto, para dizer, o corpo é a forma vivida que 

carrega, veicula um dizer, sendo assim, mídia e linguagem. É uma forma de 

expressão significativa, portanto.  

A mídia deve propor o caminho para que os sentidos expressos pela 

propaganda cheguem ao público-alvo, satisfatoriamente.   

A noção de corpo mídia que vende antes de vender aqui proposta está 

intimamente ligada às formas do silêncio que congrega uma forma política do 

não dizer com palavras.  

O sujeito, o vendedor da SuperVia, inserido no mercado de trabalho 

informal, é interditado pela lei, pelo vigiar que antecede o punir. Ele, o 

ambulante não credenciado, transmite o dizer pelo seu corpo, ou seja, diz, 
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significa por outros dizeres. Ele diz pelo não verbal, pelo corpo que fora 

silenciado pela da censura local. E é por meio da AD que nos apropriamos 

dessa maneira de ler. Para AD, posição teórica em que nos situamos, todo 

dizer é político e vem de uma conjuntura social e histórica.  

Esse é um gesto de leitura que por nós foi tomado, que procura 

compreender que o corpo tem uma escuta e a reconhece no jogo do/com os 

sentidos. A marcação dessa posição discursiva do corpo mídia dos vendedores 

ambulantes que diz, mantém-se na relação do político com o simbólico através 

da (in)visibilidade identificada.  

O próximo capítulo trará as nossas análises. Iniciamos com um olhar 

sobre o papel do analista do discurso em relação ao hermeneuta. Traremos o 

espaço do vivido, atravessado, ressignificado que não tem o seu sentido, mas 

seus sentidos exalados. Analisaremos as imagens que formam corpus desta 

pesquisa não para fundar uma interpretação fechada, mas para trabalhar no 

jogo dos sentidos, não reais, mas no real do sentindo: interpretação.  
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5. Análises dos Corpos silentes  

 

Reuniremos aqui as análises da presente pesquisa que não tinha um 

procedimento já-definido, mas o estudo se vale de sua própria metodologia que 

visa à compreensão de como se dão os efeitos de sentido produzidos pelos 

vendedores ambulantes não jurídicos dos trens da SuperVia. 

Tomemos as palavras de  ORLANDI (2010) para demarcar a nossa 

postura enquanto analistas: 

 

[...] O analista de discurso, à diferença 

do hermeneuta, não interpreta, ele 

trabalha (n)os limites da interpretação. 

Ele não se coloca fora da história, do 

simbólico ou da ideologia. Ele se 

coloca em uma posição deslocada que 

lhe permite contemplar o processo de 

produção de sentidos em suas 

condições. [...] (ORLANDI, 2010, p.61) 

 

A abordagem tratada nas análises que seguirão está ligada aos 

procedimentos analíticos da AD, de linha francesa, como já dissemos. O aporte 

teórico da AD nos permite tecer os objetivos e ponto de vista lançados na 

pesquisa para a interpretação, de acordo com o estabelecimento do material 

(imagens) organizado e que será analisado.  

Para tanto, questionamos como se davam as relações de venda pelo 

elemento não verbal e como o corpo dos vendedores ambulantes se significava 

para que pudéssemos entender a constituição da sintaxe da corp(oralidade).  

Lançando mão do elemento não verbal por um tratamento algorítmico, 

buscamos compreender como o corpo desses vendedores ambulantes se 

significa pelo silêncio, silenciamento e (in)visibilidade, o que os faz sair do non 

sense para que se constituam ideologicamente em corpo-sujeito vendedor 

ambulante informal. 



   139 

Interrogamos também sobre o corpo e sobre os sentidos que o 

permeiam historicamente. Sobre o espaço onde as vendas ocorrem, 

questionamos a relevância do espaço da SuperVia. 

Começaremos a nossa análise discorrendo sobre o corpo como 

linguagem na construção da sintaxe da corp(oralidade). Para tanto, 

relembramos que o tratamento algorítmico aqui estabelecido não é o mesmo 

utilizado por PÊCHEUX e LÉON (2011).  

Vamos esclarecer, então, a partir de agora, a forma sintaxe de que 

tratamos e sobre a qual estamos buscando entender os sentidos por ela 

expressos. Iniciaremos essa discussão pelos sentidos que a palavra ordem 

carrega.  

 
“[...] a ordem é, ao mesmo tempo, 

aquilo que se oferece nas coisas como 

sua lei interior, a rede secreta segundo 

a qual elas se olham de algum modo 

umas às outras e aquilo que só existe 

através do crivo de um olhar, de uma 

atenção, de uma linguagem; [...]” 

(FOUCAULT, 1987, p. 10). 

 

De acordo com a definição do Dicionário Houaiss Conciso (2011), a 

sintaxe é a “parte da gramática que estuda a estruturação das palavras numa 

frase e das orações no discurso” (p. 865). O dicionário ainda traz a etimologia 

da palavra sintaxe que vem do grego súntaksis,eõs. A sintaxe na sua origem 

pode ser traduzida como “organização, composição; tratado; construção 

gramatical” (p. 865). 

A visão da tradição gramatical não fica distante da etimologia grega. A 

sintaxe é vista como a parte do compêndio gramatical que estuda todas as 

relações que existem entre os vocábulos em uma dada frase ou, até mesmo, 

as relações entre em um período simples ou composto (por coordenação ou 

subordinação).  

Observamos que a sintaxe tradicional busca entender as relações das 

palavras e entre palavras em uma tendenciosa ótica da transparência, na qual 
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a instabilidade na ordem dos constituintes daria lugar à estabilidade e à 

interpretação única da oração. Sobre a análise sintática, a gramática de 

RIBEIRO (1998) diz que: 

 

Analisar é decompor um todo em seus 

elementos componentes. É o que faz a 

análise sintática: decompõe os 

elementos da frase, examinando sua 

estrutura. O período é dividido em 

orações. Cada oração é dividida em 

seus termos. (RIBEIRO, 1998, p. 189) 

 

Nessa lógica, a sintaxe verifica quais funções sintáticas os elementos 

exercem na sentença, a análise sintática. Tem-se os termos essenciais (sujeito 

e predicado), os integrantes (complementos verbais e nominais e o agente da 

passiva) e os elementos acessórios (adjuntos (adnominais e adverbiais) e os 

apostos). Cabe também à sintaxe da tradição observar as relações de 

concordância (verbal e nominal), a relação de dependência — a sintaxe de 

regência. Por fim, a tradição fala sobre a disposição dos constituintes na 

sentença, o que ela chama de sintaxe de colocação.   

Brevemente, podemos dizer o pensamento científico clássico trabalha 

com a decomposição e separação. MORIN e LÊ MOIGNE (2000) apontam 

sobre a segmentação que: 

 

[...] corresponde ao princípio 

cartesiano segundo o qual é preciso, 

para estudar um fenômeno ou resolver 

um problema, decompô-lo em 

elementos simples. [...] (MORIN e LÊ 

MOIGNE, 2000, p. 199)  

 

Não cabe ao nosso estudo questionar a forma como os termos da 

oração são concebidos, nem como a tradição mescla critérios semânticos e 

sintáticos, por exemplo, quando traz as noções de sujeito e predicado. Não 
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tocaremos nesse ponto tão crítico porque não estamos lidando com as 

palavras, ou melhor, com o que é verbal. Porém, podemos falar que a análise 

sintática tradicional, ao decompor, apaga a historicidade do dizer e o que é 

externo (a situação) à estrutura sintática. Como vimos em HAROCHE (1992), a 

gramática individualiza os sujeitos, quando prescreve um uso da língua como 

transparente, apagando as formas de subjetividade. 

A nossa análise não versa sobre um apanhado de vocábulos que, em 

uma sequência, ocupa cada um a sua posição na sentença, ou seja, não 

estamos tratando do que é meramente linguístico. A questão que colocamos se 

voltou para o discurso, mais especificamente, ao processo discursivo, ao corpo 

como linguagem que significa. E, com isso, para analisar o elemento não 

verbal, precisamos compreender o corpo como processo discursivo que esse 

possa ser inserido e visto como ordem, sintaxe. 

 

O corpo é uma espécie de escrita viva 

no qual as forças imprimem 

“vibrações”, ressonâncias e cavam 

“caminhos”. O sentido nele se 

desdobra e nele se perde como num 

labirinto onde o próprio corpo traça os 

caminhos. (LINS, p. 11, 2008) 

 

A noção de sintaxe aqui foi deslocada por movimento, por deslizamento 

de sentido. Assim, ela não foi concebida algo estritamente ligado ao 

componente linguístico, à transparência ou à estabilidade. O deslizar foi 

necessário por entendermos que não se pode significar com palavras da 

mesma forma que se significa pelo silêncio.   

Frisamos que o nosso trabalho de análise não se tratou de ler o não 

verbal pelo verbal. Não houve, de nossa parte, um pretexto de descrever as 

imagens pelas imagens.  Ler uma imagem é não apagar o ideológico.  Sobre 

esse ponto, SOUZA (2001) diz que: 

 

Ler uma imagem, portanto, é diferente 

de ler a palavra: a imagem significa 
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não fala, e vale enquanto imagem que 

é. Entender a imagem como discurso, 

por sua vez, é atribuir-lhe um sentido 

do ponto de vista social e ideológico, e 

não proceder à descrição (ou 

segmentação) dos seus elementos 

visuais. (SOUZA, 2001. p. 10) 

 

A sintaxe tradicional busca analisar sentenças pela segmentação, isso 

quando há léxico, quando há formas de oralidade. Por outro lado, a tradição 

gramatical não dá conta de analisar o ideológico do silêncio, precisando o 

analista buscar na AD recursos para tanto. Assim, não há a possibilidade de 

segmentar o silêncio como fazemos com as palavras. Não houve como dividir 

seja em ônoma e rema – sujeito e predicado – seja em tópico ou comentário, 

quando se trata do não verbal.  

A nossa análise também não trata de ir somente elencando detalhe por 

detalhe da imagem e ir esmiuçando a sua composição. Uma análise de tal 

forma que apenas representa em pormenores acerca de um objeto, uma 

paisagem ou um ser apaga o real do sentido, sua historicidade e efeito 

ideológico. As palavras de COURTINE (1999) dizem sobre o verbal, mas, 

indubitavelmente, reafirmam os nossos dizeres: 

 

[...] De fato, é preciso insistir, não é da 

língua que está se tratando, mas de 

discurso, quer dizer, de uma ordem 

própria, distinta da materialidade da 

língua, no sentido que os linguistas 

dão a esse termo, mas que se realiza 

na língua: não na ordem do gramatical, 

mas na ordem do enunciável [...] 

COURTINE, 1999, p.16) 

 

 Por isso, passamos a entender a sintaxe como fator de outra ordem na 

qual ela atua como elemento do discurso e a sua relação com a produção de 
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efeitos de sentido que se dá pela metáfora (transferência). Esse modo de 

compreender é possível pela linguagem ser vista aqui como aquela que detém 

a sua própria ordem: a linguagem é um sistema opaco que significa e que não 

é reduzida às formas de comunicação. 

Assim como estamos a afirmar, a sintaxe por nós é compreendida como 

ordem, porém não como um ordenamento dos elementos na oração, na 

sentença ou frase. Ela é vista como uma ordem discursiva que possui suas 

regras próprias e que se constitui pela linguagem:  

 

a sequência discursiva não deve, pois, 

ser considerada como uma simples 

articulação de informações 

elementares, mas como comportando 

uma série de mudanças de níveis, 

sintaticamente recuperáveis (ao 

menos em parte). (PÊCHEUX e LÉON, 

2011. p.166) 

 

A leitura do não verbal que discutimos por um tratamento algorítmico se 

difere do tratamento exposto por PÊCHEUX e LÉON (2011). O tratamento 

algorítmico, da forma como o ressignificamos, vivifica a noção de 

corp(oralidade) que aqui contemplamos.  

O tratamento algorítmico feito por PÊCHEUX e LÉON (2011), como já 

falamos, pressupõe dois eixos que se cruzam: um vertical, onde se apreende a 

ordem “lógica da sintaxe”, mas não se apreende o sentido; outro, horizontal, 

onde trabalham os deslizamentos de sentido, como observa SOUZA (2013): 

 

face a essa estabilidade 

paradigmática, a produção discursiva 

se dá, simultaneamente, numa 

projeção sintagmaticamente horizontal, 

como deriva¸ deixando traços na 

intradiscursividade da sequência 

textual. Promove-se, assim, um 
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deslocamento: o rompimento da lógica 

sintática dá lugar a uma 

autonomização de um mundo 

discursivo autorreferido. (SOUZA, 

2013, p.11) 

 

Os dois eixos acima citados sustentam o que Pêcheux define como a 

discursividade do verbal. Estendendo essa reflexão ao não verbal, SOUZA 

(op.cit) fala da discursividade do não verbal: 

 

Um dos nós da arquitetura do não verbal 

parece residir na possibilidade de se 

trabalhar com paráfrases visuais – ou 

pelo trabalho da policromia, como 

definido em Souza (2001). O conceito de 

policromia recorta o que a imagem tem 

de heterogêneo, revelando uma gama 

de elementos – cor, luz, ângulo, detalhe, 

etc – que ao possuírem uma correlação 

entre si projetam na imagem uma 

identidade passível de inúmeros 

sentidos. Essa rede de elementos nem 

sempre é visível, daí se dizer que “as 

imagens não são visíveis, tornam-se 

visíveis a partir da possibilidade de cada 

um projetar as imagens possíveis, que, 

necessariamente, não compõem a 

estrutura visual do texto não verbal em 

si, mas que compõem a rede de 

imagens mostradas, indiciadas, 

implícitas, metaforizadas ou 

silenciadas.” (SOUZA, 2013 apud 

SOUZA, 2001, p. 12) 
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Ressaltamos que, ao investir na análise do não verbal, a autora tem 

pensado a imagem como elemento da discursividade, como fator importante na 

constituição da memória e a sua relação com o político. Continuando, SOUZA 

(2013) justifica o trabalho com a analise do dizer de uma imagem por meio da 

policromia: 

 

Ao se analisar uma imagem pelo viés da 

policromia, se direciona e se constrói o 

próprio olhar através dos gestos de 

interpretação. Gestos que, a um só 

tempo, recortariam as paráfrases visuais 

que constituem o corpo da imagem e 

dariam lugar aos deslizamentos de 

sentidos, aos efeitos metafóricos, 

ordenados pela injunção do dizer.  

(SOUZA, 2013, p.298) 

 

Quais seriam as relações entre a arquitetura do não verbal e o trabalho 

pela policromia com o nosso objeto de estudo? Nossa resposta está no fato de 

haver toda uma arquitetura não verbal envolvendo o corpo do vendedor 

informal que vende produtos nos carros dos trens da SuperVia: as roupas, os 

gestos, a postura, o movimento quando atravessa os carros do trem, a melodia 

do pregão tecem sintática e discursivamente a sintaxe da corp(oralidade).  

O ato de tecer está ligado a uma posição discursa do vendedor 

ambulante informal no carro do trem. Tomando o espaço da SuperVia como 

uma posição discursiva subsidiada por uma FD, o carro do trem representa, por 

efeito metafórico, um enunciado não verbal e, a viagem de trem, um fio 

enunciativo. Nessa tessitura, inscreve-se, histórica e ideologicamente, o 

vendedor da SuperVia em uma posição discursiva dada, constituindo-se a 

forma-sujeito vendedor ambulante informal. Relembramos que tal FD somente 

se materializa no espaço da SuperVia. 

 Para nós, o mecanismo sintático da discursividade deixa seus traços no 

domínio da intradiscursividade e que nos permitiu trabalhar com as relações 

com o corpo do vendedor ambulante e suas formas de (in)visibilidade, no jogo 
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com os atravessamentos, silêncios e com os silenciamentos, com o flagrante, 

com a delinquência, com a individuação e com a memória: 

 

Em toda língua há regras de projeção 

que permitem ao sujeito passar a 

situação (empírica) para a posição 

(discursiva). O que significa no 

discurso são essas posições. E elas 

significam em relação ao contexto 

sócio-histórico e à memória (o saber 

discursivo, o já-dito). (ORLANDI, 2010, 

p. 40-41) 

 

Lançando mão da AD, buscamos compreender a ordem discursiva que 

cerca os vendedores ambulantes em situação de informalidade na SuperVia. 

Como estamos diante do discurso, colocamos em evidência quais foram os 

traços que o compõem e como esses significam em relação ao contexto social, 

pois é pela interpelação histórica e ideológica que o sujeito significa e é 

significado. Em jogo, o corpo silente e interditado reage.   

Nessa linha, tínhamos duas posições opostas e em confronto: a 

individualização e o individualismo, como adiante discutiremos. Tínhamos 

como movimentos de significação as formas de silenciamento imposto pela 

SuperVia, por meio legal, e a posição do vendedor ambulante não credenciado 

que é silenciado e reage, não com palavras, mas pelo silêncio. Interessava-nos 

falar sobre esse silêncio que é comumente visto como tudo que é indizível, ou 

sem som, sem significado.  

O silêncio, como afirmamos, vai muito além daquilo que é inaudível. Ele 

significa. Salientamos que o silêncio não pode ser confundido com o implícito. 

Em ORLANDI (2007), vemos justamente o contrário. Enquanto o implícito está 

ligado ao que é subentendido, isto é, ele faz referência ao que antes foi dito, o 

silêncio não tem um antecedente do que já foi dito. Ele não precisa ter sido 

para significar. Silenciar é significar e não é calar, como antes afirmamos. É 

nesse sentido que ORLANDI (op.cit) estabelece que o silêncio tem sua matéria 

significante própria.  
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A forma material do silêncio não é a mesma da linguagem verbal. É 

nesse entremeio que entra a forma-sintaxe de que tratamos. A noção de 

corp(oralidade) está vinculada à ordem de significação do sujeito. Ele, o 

vendedor ambulante informal, faz os atravessamentos, joga com o 

silenciamento, o inconsciente, a memória, a história e a ideologia.  

É sobre essa forma de retenção no corpo que desvela os sentidos e as 

vozes históricas que estamos tratando. Como já falamos, não nos interessa o 

corpo biológico, do sujeito biológico, da sua configuração em carne, ossos e 

nervos, mas o sujeito bios (cf. WANDERLEY, 1999). A forma-bios do corpo é 

da ordem do simbólico que está no agora da cidade, como a imagem abaixo, 

por si mesma, para nós, já se significa.  

 

 

(FIGURA 05: Vendedor ambulante informal atravessando o espaço da SuperVia (01)) 

 

A imagem acima nos faz compreender os muitos sentidos e o 

funcionamento do mecanismo sintático da discursividade. O homem da 

fotografia é um vendedor ambulante não credenciado cujo corpo exibe formas 

de (in)visibilidade. Ele não nos contou nada sobre sua função remunerada no 
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mercado de trabalho, nem nos disse que vende produtos informalmente nos 

carros dos trens da SuperVia. Como sabemos, então, de tais informações? 

Sabemos porque analisamos e lemos o seu corpo. Corpo esse que tem uma 

ordem, uma sintaxe significante.  

Sabemos também que a sua posição de vendedor é silenciada e que ele 

reage. Isso faz uma relação ao contexto sócio-histórico e invoca uma memória, 

pois há retenções no seu corpo, as vozes históricas que atravessam e dizem 

pelo silêncio.  

Fica mais claro, dessa forma, entender do que estamos tratando, 

quando dizemos sobre um corpo ligado ao sujeito, ao sujeito discursivo, 

histórico e ideológico que diz antes. O dizer expressa sua urbanidade no carro 

do trem e é uma parte do que buscamos entender. Esse dizer, sem dúvidas, 

evoca uma memória discursiva do corpo que foi silenciado.   

Trabalhamos com a forma de silêncio da censura (local), o corpo dos 

ambulantes, uma vez proibidos de, pela oralidade, anunciarem suas vendas, 

anunciam antes de anunciar, assim, vendem antes de vender. Vemos que o 

corpo atua como linguagem e que vai tecendo sua sintaxe, sua significação: a 

corp(oralidade). 

Tratamos as fotografias do presente estudo como formas de texto para 

que possamos discorrer sobre as análises alicerçadas no aporte teórico 

escolhido. Não falaremos especificamente sobre tais textos, mas sobre os 

efeitos de sentido que eles carregam, pois a intenção é compreender como 

esses textos significam e nos permitem tecer considerações. Cabe no 

momento questionar: que são os textos e qual é o papel do analista no trabalho 

com os textos? Para tanto, ORLANDI (2010) alega que o texto: 

 

é a unidade de análise afetada pelas 

condições de produção e é também o 

lugar da relação com a representação 

da linguagem: som, letra, espaço, 

dimensão direcionada, tamanho. Mas 

é também, e sobretudo, espaço 

significante: lugar de jogo de sentidos, 

de trabalho da linguagem, do 
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funcionamento da discursividade. 

Como todo objeto simbólico, ele é 

objeto de interpretação. O analista tem 

de compreender como ele produz 

sentidos, o que implica em saber tanto 

como ele pode ser lido, quanto como 

os sentidos estão nele. (ORLANDI, 

2010, p. 72) 

 

O texto, como já antes falamos, para a AD, não é um objeto de início, 

meio e fim, mas é uma unidade imaginária (dotada de historicidade e que se 

projeta) e é cercada de incompletude.  

Além disso, o nosso trabalho como analista tem, nesse processo, uma 

relação de ser regido pela teoria que intervém, a todo tempo, no trabalho com 

os sentidos e interpretação daquele que analisa o seu objeto de estudo. O 

analista, mediado pela teoria, define que caminhos e outras teorias podem 

caber à análise do corpus, em tela, o não verbal, que é diversificado, formado 

por fotografias.  

 

Na relação discursiva são as imagens 

que constituem as diferentes posições. 

(ORLANDI, 2010, p. 40-41) 

 

A citação de Eni Orlandi acima refere-se à forma-sujeito enquanto 

posição discursiva, não sendo, portanto, o sujeito visto empiricamente na 

função que realiza. Para o atual estudo, o interesse está em como o corpo do 

vendedor ambulante transmite significações, sem o uso da palavra, pois, no 

caso, ele não se apresenta dizendo que é um vendedor e que vai anunciar 

suas vendas.  

Não há uma introdução empírica de si. Trata-se do posicionamento 

construído, mediante como o sujeito vendedor ambulante informal se significa e 

é significado. Há uma relação discursiva estabelecida em que o corpo do 

sujeito se projeta para os outros sujeitos e os sentidos são produzidos.    
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O significado do espaço da SuperVia aqui ultrapassa a visão do senso 

comum, como já dissemos, instituindo aí uma inscrição em determinados 

enunciados, constituindo, dessa forma, a FD em que inscreve a forma-sujeito 

vendedor ambulante.  

Os sujeitos vendedores ambulantes são significados e se significam 

naquele espaço que, por seu turno também significa. É visível notar no chão do 

carro do trem as embalagens das balas, paçocas, as latas de refrigerante, os 

palitos de picolé, a água derretida do gelo que estava em um isopor de algum 

vendedor que comercializava bebidas. Todos os elementos não verbais 

marcam que houve venda e consumo. Assim, as informações deixadas no 

chão funcionam como pistas e significam. São as marcas de visibilidade do 

vendedor ambulante e um retrato do comércio informal que atravessa a cidade 

do Rio de Janeiro.  

Como já observado no trabalho de SALLES (2011), sem muito 

aprofundamento naquele estudo à época, os vendedores ambulantes informais 

que vendem na SuperVia se mascaravam. Por meio da oralidade, eles 

anunciavam as vendas como se fossem atores em cena. Eles lançavam mão 

de personagens que incorporados vendiam.  

No trabalho atual, observamos o mascaramento de uma outra ordem: a 

do não verbal. O gesto de se mascarar traz em si os sentidos que se investem 

sobre o corpo dos ambulantes. Nesse ato, quase fantasioso, imprimem-se o 

significado das máscaras de BAKHTIN (1999): 

 

A máscara é a expressão das 

transferências, das metamorfoses, das 

violações das fronteiras naturais; a 

máscara encarna o princípio do jogo 

da vida, está baseada numa peculiar 

inter-relação da realidade e da 

imagem, característica das formas 

mais antigas dos ritos e espetáculos. 

(BAKHTIN, op.cit, p. 35)  
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A máscara, na nossa visão, não esconde, mas deixa visível o 

transparecer e a noção da máscara ganha peso simbólico. O que esse 

mascaramento revela? Ele desnuda o corpo em flagrante que se significa no 

silenciamento no espaço que atravessa. O silêncio, a falta de palavras, disfarça 

as identidades dos sujeitos. A máscara, por sua vez, faz surgirem os 

vendedores ambulantes em um processo de metamorfose. A transformação faz 

o vendedor ambulante se travestir de passageiro, como adiante veremos.  

A seguir, trataremos nas nossas análises do espaço e da significação 

pela (in)visibilidade, a questão da informalidade com criminalidade ou da 

informalidade e criminalidade e a relação entre o corpo mídia e a (in)visibilidade 

idealizada.  
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5.1. Espaço urbano e significação pela (in)visibilidade 

 

Pensar o espaço urbano é ver o político e a força de seu dizer. Pensar 

sobre a cidade é a conceber como entidade viva, corporificada, que permite 

gestos de leitura. Há nela a tessitura de um texto próprio que pode e deve ser 

lido: a cidade reclama sentidos. 

Dizemos que a textualidade do corpo da cidade significa pela aparente 

ordem do lugar comum que, historicamente, carrega significações. A cidade 

como o espaço do vivido, do comum é o “lugar de interpretação com sua 

particularidade significativa” (ORLANDI, 2004, p.49).  

Nossos esforços visam, como dissemos, depreender a relação do corpo 

do vendedor ambulante não credenciado com a cidade, com o espaço urbano 

contemporâneo. Na nossa proposta de análise dos sentidos, os gestos 

atribuem corpo ao espaço citadino, sendo esse significado pelo discurso do 

urbano, como afirma ORLANDI (op.cit), esse dizer do urbano sobredetermina a 

cidade e suas relações de sociabilidade.  

Como seria, então, o funcionamento do real da cidade? Como seria a 

cidade enquanto um corpo significativo e como um objeto simbólico que produz 

sentidos? Como os sentidos produzidos pela cidade significam o corpo dos 

vendedores ambulantes?  

Todos esses questionamentos nos levam a pensar a configuração da 

cidade e a narratividade urbana. Adiantamos que compreender a cidade, nessa 

proposta, não é um exercício que aprisiona os sentidos e a interpretação, nem 

tampouco busca atingir a interpretação única e imutável, nem a descrição pela 

descrição. Buscamos, contudo, ver as formas de compreensão da 

materialidade da cidade por meio do efeito metafórico.  

Em termos de origem, a cidade era a natureza virgem. No início, antes 

de ser concreto, a cidade era o campo. Hoje, ela é o oposto ao que antes fora. 

Ela impera com suas grandes construções, prédios, asfalto, carros, ônibus, 

metrôs e trens; túneis, viadutos, sistemas hidráulicos e elétricos, muros, 

poluição, barulho, velho e novo, cores e formas, todos juntos, formando um 

cenário do caos regular em movimento e em mutação ininterrupta. É o espaço 

aberto, “comum” que conduz o sujeito à claustrofobia, a ser invisível. Nas 

palavras de BRAUDEL (1986):  



   153 

 

cidades existem desde a Pré-História. 

São estruturas multisseculares que 

fazem parte da vida comum. Mas são 

também multiplicadores, capazes não 

só de se adaptarem à mudança, como 

de contribuírem poderosamente para 

ela. Poderíamos dizer que as cidades 

e a moeda fabricaram a modernidade, 

mas que também que a modernidade, 

a massa em movimento da vida dos 

homens, conforme a regra da 

reciprocidade [...] (BRAUDEL, 1986, 

p.22) 

 

Dizemos que, em uma primeira instância, a cidade é o lugar de 

relacionamentos em meio à desordem, segregações, diferenças, acúmulos, a 

cidade é acontecimento. E como já é sabido, o ato de os sujeitos se 

relacionarem e as formas como coexistem os tornam seres sociais. Porém, 

somente os sujeitos ditos produtivos governam a cidade?  

Argumentamos que a cidade tem sua força motriz que atua sobre os 

sujeitos e os sujeitos sobre ela. É o espelhamento do duplo afetar que 

sinalizam os atravessamentos no qual o sujeito ao afetar é afetado.  

Seguindo o pensamento de HARVEY (1992), é no espaço da cidade que 

a afinidade de constituição entre os sujeitos e suas relações urbanas se dão. 

Com toda a materialidade significativa, o espaço citadino se significa e recebe 

ampla significação, pois deixa de se representar como estático para figurar 

como reprodução da sociedade, como diz CORRÊA (2002). 

Isso nos leva a dizer que não só os sujeitos, mas também a cidade atua 

como espaço inteligente que tece a sua produtividade cultural. Ele produz suas 

significações e dizeres, funcionando como um ator social com corpo de pedra 

que silencia e interdita. Há na cidade o que pode e o que não pode ser dito. O 

que pode e o que não pode ser feito. De quem veio os sentidos da cidade? 

Eles não brotaram do já-pronto, mas foram constituídos historicamente.  
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E é essa constituição que gera o espaço de uma FD, no qual o sujeito se 

filia e ocupa uma certa posição sócio-histórico e ideológica e não em outra.  

Falamos do espaço da SuperVia como uma posição discursiva, coadjuvada por 

uma FD e que é parte da cidade.  

Da mesma forma que na cidade, a SuperVia tem suas regras. Ela elege 

o que pode e o que não pode. No caso, vender informalmente é o caso do não 

poder. Como estamos falando do político, não há como afirmar que o espaço 

da SuperVia é apenas mais um lugar no mapa geográfico. Tal espaço é muito 

mais que um sítio de localização, sendo parte do urbano — e onde os 

vendedores ambulantes vendem suas mercadorias, enfrentando a ordem 

imposta, aquela que proíbe a venda não credenciada. E a relação do corpo, o 

do vendedor ambulante, com o espaço onde atravessa é vista pelo flagrante. 

Por isso dizemos que, quando o corpo do vendedor ambulante é silenciado, 

responde e, ao responder, significa-se e é significado.   

A partir de agora, depois dessas palavras sobre a cidade, poderíamos 

lançar outros questionamentos: haveria outros aspectos de visibilidade? De 

que forma se dá essa (in)visibilidade? Essas são alguns dos motes que 

envolvem a nossa análise e que permitem compreender a metáfora da 

constituição do corpo que significa a corp(oralidade) silenciada. Esses aspectos 

serão discutidos adiante. 

Segundo a AD, o sujeito da FD é aquele que tem uma posição 

enunciativa histórica. É o sujeito interpelado pela ideologia que ocupa uma 

determinada posição por onde fala. É aquele que, ao se significar, é 

significado.  

Em nossa discussão, não foi sem pretensão que colocamos o espaço do 

carro do trem como uma posição discursiva subsidiada por uma FD. Filiados a 

essa FD, os vendedores ambulantes respondem significativamente. Eles 

carregam uma marca de identidade da forma como se vestem ou se 

comportam.  

Os vendedores ambulantes podem vestir roupas mais simples, 

despojadas como uma camiseta, chinelos e boné. Não podemos deixar de 

lembrar que esses vendedores de que tratamos carregam sobre os ombros o 

fardo do subemprego que os sustenta: uma caixa de isopor, uma mochila ou 
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uma sacola grande. Esses, em geral, falam mais rápido, são mais jovens e 

parecem temer mais a fiscalização.  

Outros se vestem com calça, blusa e sapatos sociais e têm um discurso 

mais longo, buscam sempre maior correção gramatical. Eles dizem que são 

“representantes comerciais” das marcas que vendem. Eles falam dos produtos 

com propriedade e com longa descrição, sempre os exaltando pela qualidade, 

procedência e data de validade. Para os passageiros desavisados, passam-se 

como vendedores legais de alguma empresa que fabricam os produtos que 

vendem.  

Eles não parecem temer a fiscalização, mas buscam, antes de anunciar 

a venda, observar se há algum fiscal no interior do carro do trem. Até os que se 

vestem com roupas sociais vendem antes de vender. Significam assim porque 

já são conhecidos pelos passageiros. Entretanto, não foram considerados por 

SALLES (2011) porque o objetivo foi o de coletar as ocorrências de duas 

sentenças em variação para nelas observar os constituintes à esquerda. Assim, 

trataremos neste estudo dos vendedores ambulantes que são interpelados e 

que interpelam a visibilidade.  

As plataformas das estações também significam. São nelas que os 

vendedores ambulantes se passam por passageiros comuns (na realidade, são 

passageiros, mas de uma outra ordem) que foram às ruas do Centro do Rio de 

Janeiro ou ao algum tipo de mercado de vendas por atacado para comprar 

suas mercadorias. Há uma relação com o mascaramento, como faláramos. 

A forma de os vendedores ambulantes se significarem acontece sempre 

da mesma maneira, como em um ritual. Os produtos, muitas vezes ainda 

encaixotados, ou já prontos para a venda, esperam ser vendidos. As 

mercadorias ficam guardadas em bolsas grandes ou em mochilas.  

Na realidade não são mochilas nem bolsas comuns. Há um sistema que 

contêm, no interior, caixas de papelão ou isopores com gelo para manter as 

bebidas e os picolés. Os passageiros reais reconhecem os vendedores 

ambulantes na plataforma, mas não compram. Eles esperam o momento em 

que a viagem começa. São coniventes porque entendem a situação de vida 

sofrida dos ambulantes que lutam diariamente para garantir a sobrevivência.  
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É preciso compreender a significação como marca de identidade dos 

vendedores ambulantes. Eles precisam desse comportamento para transportar 

e esconderem os seus produtos para, assim, fugirem da fiscalização.  

No interior dos carros do trem, os ambulantes vendem antes de vender. 

O trem vai devagar e eles fazem uma varredura no local. Se há algum fiscal da 

SuperVia não há venda. A presença do vigiar aguarda o punir. O controle feito 

pela fiscalização representa o poder do homem sobre outro homem.  

Quando os fiscais da SuperVia não estavam próximos, as vendas eram 

iniciadas. O espaço do carro do trem assemelhava-se a uma feira livre. Eram 

muitos vendedores ambulantes, às vezes, cinco ou seis em um único carro do 

trem. No espaço livre, sem ficais, não havia mais silenciamentos. A polifonia, 

em meio ao ranger das rodas sobre o ferro dos trilhos, representava as 

evidências de competitividade em que cada um queria vender seu produto para 

sobreviver. 

A maioria dos vendedores deixava de ser passageiro e fazia os anúncios 

de venda pela oralidade que devia obedecer ao tempo entre uma estação e 

outra. No estudo de SALLES (op.cit), os casos em que as vendas foram 

anunciadas em toda extensão do carro do trem pelos vendedores ambulantes 

informais, carro a carro, como dito, tinham como objetivo alcançar o maior 

número de passageiros e aumentar as vendas.  

Naqueles casos, os produtos eram rapidamente anunciados e os 

constituintes à esquerda confirmavam a mensagem curta e de fácil 

compreensão. A embalagem das estruturas era diretamente proporcional a sua 

eficácia nas relações de compra e venda.  

A mudança de perspectiva que avança a pesquisa revela que, quando 

as estratégias orais de venda obrigatória e legalmente são silenciadas, o corpo 

do vendedor ambulante continua significando. Entra em jogo, então, a questão 

da (in)visibilidade ligada à representação em que os vendedores ambulantes 

estão inseridos onde atuam. Ao observar o não dito, a venda não anunciada, 

percebemos que não há uma visibilidade mostrada, mas sim identificada.  

É o caso da imagem a seguir em que o vendedor ambulante aparece 

atravessando o espaço vestindo roupas mais simples, como antes dito, com 

uma camiseta de malha na cor preta. Ele usa chinelos, veste uma bermuda e 
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carrega uma caixa de papelão em uma das mãos. Na outra, ele exibe o produto 

fora da caixa: 

 

 

(FIGURA 06: Vendedor ambulante informal atravessando o espaço da SuperVia (02)) 

 

A ausência de palavras e sentenças se realiza pela não presença. O 

corpo e seus sentidos são históricos, como mostramos. Interpretar o corpo 

como elemento significante é dizer que ele significa pelas posições ideológicas, 

linguístico-históricas.  

Por deslizamento de sentido, utilizamos a expressão corpo antes do 

corpo que se significa pelo silêncio, como discutida em ORLANDI (2011) e 

buscamos compreender a metáfora do corpo que significa: a corp(oralidade) 

silenciada e passamos a entender que, quando as estratégias orais de venda 

obrigatoriamente se silenciam, o corpo continua a transbordar significado.  
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5.2. Informalidade com criminalidade ou informalidade e criminalidade? 

 

A leitura da legislação em vigor, mais precisamente, o artigo 40, do 

Decreto nº1.832, de 04/03/1996, prescreve: 

 

CAPÍTULO III DO TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS  SEÇÃO I  

Das Condições Gerais 

Art. 40. É vedada a negociação ou 

comercialização de produtos e 

serviços no interior dos trens, nas 

estações e instalações, exceto 

aqueles devidamente autorizados pela 

Administração Ferroviária. 

 

Como pode ser observado na leitura do o artigo 40, do Decreto nº1.832, 

de 04/03/1996, não pode haver relações de compra e venda em quaisquer 

espaços da linha ferroviária, exceto com a devida autorização.  

A análise sociológica feita por CASTRO E SILVA (2008) relata que as 

normas disciplinadoras divulgadas pelo sistema de rádio das estações 

ferroviárias da SuperVia pretendiam educar os passageiros pela coação, pela 

repressão. As ameaças que incluíam possibilidade de prisão eram constantes. 

Segundo o autor, as normas introjetariam no imaginário dos usuários dos trens 

que o comportamento desviante do previsto poderia ser legalmente punido.  

Quanto aos vendedores ambulantes em situação de informalidade, o 

trabalho de CASTRO E SILVA (op.cit) mostra o que já havíamos percebido. As 

entrevistas que o autor realizou com os ambulantes permite compreender a 

situação por eles vivida. O relato diz que as mercadorias eram apreendidas 

pela fiscalização, mas que não eram devolvidas totalmente. O autor denuncia 

as constantes agressões físicas recebidas pelos ambulantes e que, antes da 

privatização, a venda informal existia de forma menos constante.  

O texto de CASTRO E SILVA (op.cit) coloca em xeque a criminalização 

do trabalhado informal, dos ambulantes e dos passageiros. Nessa linha de 

pensamento, a SuperVia lançava mão de informações via alto-falante que 
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levariam os usuários dos trens a pensar que os produtos vendidos pelos 

ambulantes seriam fruto de roubo. Ao mesmo tempo, a empresa apontaria 

também como forma de crime a compra de mercadorias supostamente 

roubadas.  

Ao observamos a análise de CASTRO E SILVA (op.cit.), podemos dizer 

que haveria múltiplas ações criminosas. Seriam crimes cometidos pelos 

vendedores ambulantes: a venda nos trens e a comercialização de produtos 

possivelmente roubados (segundo a SuperVia). Para os autores, seriam crimes 

praticados pela SuperVia: a agressão física e moral aos vendedores 

ambulantes, o já acreditar que os passageiros danificariam os trens, bem como 

forçariam a abertura das portas e a acusação dos usuários como criminosos 

porque comprariam os produtos roubados.  

 Enveredamos em uma análise que envolve articulações entre a 

mobilidade interditada e informalidade que afetam diretamente a situação atual 

dos sujeitos vendedores ambulantes na SuperVia. Confortamo-nos com a 

questão do sujeito, seu discurso e sua forma histórica, bem como são 

enquadrados na forma da lei.  

Para tocarmos esse ponto, cabe falar sobre o sujeito-de-direito que é 

entendido não em sua forma psicológica, mas como um efeito, um reflexo da 

arquitetura que compõe a sociedade capitalista (PÊCHEUX, 1988), sendo os 

sujeitos vendedores ambulantes informais marcados pela individualização do 

Estado e, por grande parte da sociedade, são taxados como delinquentes. E, 

como forma de linha(s) de fuga e agindo contrariamente à ordem, os sujeitos 

vendedores ambulantes vestem-se de individualismo. 

Trataremos abaixo, devido à urgência de maiores esclarecimentos, a 

questão do sujeito e do poder lançada por FOULCAUT (1984) e retomada por 

HAROCHE (1992) sobre os processos de individualização.   

FOULCAUT (1984) em: “Deux essais sur le sujet et lê pouvoir: Pourquoi 

étudier le pouvoir: la question du sujet” (na tradução para o português: Dois 

ensaios sobre o sujeito e o poder: por que estudar o poder: a questão do 

sujeito) diz que seu intento, nos vinte anos de trabalhos, que foram da década 

de sessenta até os anos iniciais dos anos oitenta, não foi o de versar 

exclusivamente sobre os fenômenos do poder, nem sobre uma teoria sobre o 
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poder. Sua proposta era a de falar sobre os processos de 

objetivação/subjetivação que tornam o ser humano em sujeito.  

Os caminhos tomados para entender a transformação em sujeitos, no 

mundo à época, conduziram o autor a observar o poder, já que os sujeitos 

estão imersos nas relações de produção e de sentido, são, consequentemente, 

incluídos nas relações de poder. Interessou ao autor o que legitima o poder e a 

observar como é que o poder se exerce nas relações sociais. Isso nos leva a 

crer que o poder tem uma racionalidade interna que faz com que um possa 

dominar o outro, seja entre sujeitos, seja entre o poder dominante do Estado 

sobre o todo, ou seja, há formas de poder. Nessas relações, interessa-nos o 

conceito foucaltiano de individualização e de individualismo, retomados por 

HAROCHE (1992), como adiante será visto. 

Em síntese, as formas de como o poder se exerce são possibilidades, 

regras de atuação e permitem ao autor lançar hipóteses. Essas formas não têm 

um ser único que governa e dele vem todas as ordens. É uma forma de olhar o 

poder sem um regente definido, na qual há uma relação, não simétrica, de algo 

que representa a autoridade sobre a sujeição.  

Baseada em alguns preceitos teóricos foucatianos, aliados aos 

pressupostos da AD, HAROCHE (1992), ao falar sobre a questão de 

individualização, isolamento e passividade na história da gramática francesa, 

mostra os mecanismos de disciplinarização, uma forma de poder sobre dos 

sujeitos. A autora esclarece os mecanismos de Focault sobre a individualização 

e individualismo, distinguindo-os. 

A autora faz reflexões na intenção de trazer à luz dos processos do 

poder que a gramática utiliza para individualizar. Na esteira desses 

apontamentos, a autora observou que, quando as regras gramaticais ignoram a 

singularidade, a subjetividade, a expressividade e prescrevem a 

desambiguação, não as fazem gratuitamente.  

Há forças políticas e ideológicas que articulam e impulsionam tal fazer 

que, mesmo em diferentes épocas ou sociedades, são movidas pelo poder 

coercitivo. Coagir os sujeitos pelo ensino de gramática é promover a 

individualização e a identificação. 
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Muitos dos funcionamentos na 

gramática parecem assim responder 

aos imperativos de um poder que, 

procurando fazer do homem uma 

entidade homogênea e transparente, 

faz do explícito, da exigência de dizer 

tudo e da “completude” as regras que 

contribuem para uma forma de 

assujeitamento paradoxal. 

(HAROCHE, 1992, p.23) 

 

O processo de individualização dos sujeitos se remete à ideologia da 

determinação, da transparência em que cada um seria dono de seu dizer, o 

que, de fato, é uma ilusão. Como dissemos, a língua carrega ideologia e, para 

fazer sentido, inscreve-se na história. Assim, não é possível afirmar que o dizer 

dos sujeitos foi nele originado, pois isso seria o mesmo que negar que os 

sentidos pertencem à história. 

Uma vez que os sujeitos sejam forçados em uma identidade 

determinada, explícita, são postos em visibilidade, em transparência. Não 

podendo agir em causa própria, são disciplinados e normalizados. Desse 

modo, os sujeitos dóceis são facilmente controlados. Por tal motivo, a 

gramática lança regras para apagar a ambiguidade, a singularidade e a 

subjetividade. É justamente esse processo de visibilidade que isola, 

particulariza os sujeitos: 

 

os mecanismos de individualização se 

inscrevem assim no postulado geral 

que subentende toda gramática: a 

exigência de clareza, de 

desambiguização, de determinação, 

de perfeita legibilidade. (HAROCHE, 

1992. p.22 ) 
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Há uma forma de linha(s) de fuga que vai de encontro aos mecanismos 

que coagem os sujeitos pela individualização. Há a possibilidade de um sujeito 

que sofreu alguma coerção se revoltar e assumir um discurso do 

individualismo. O individualismo é uma forma transgressora que se revolta à 

condição de corpo dócil.  

Por efeito metafórico, podemos dizer que há um aspecto individuado e 

transgressor nos vendedores ambulantes informais da Supervia que os faz 

construir uma nova ordem, uma sintaxe própria que faz circular os sentidos de 

seus corpos silenciados.  

 

 

                    (FIGURA 07 Vendedor ambulante informal e o mascaramento (01)) 

 

Antes de analisarmos a imagem acima, relembremos dos movimentos 

de significação na qual estamos diante. Tratam-se das duas posições 

ideológicas e discursivas opostas e em confronto. Não é a posição da SuperVia 

em si, mas sim a da lei que individualiza qualquer vendedor não credenciado 

(ou seja, legitimado) como transgressor, como “fora da lei”. A posição da 

SuperVia é a que silencia os vendedores ambulantes não credenciados por 
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meio da lei, ou seja, individualiza. Já a posição do sujeito vendedor ambulante 

é a do que foi silenciado e que se mostra resistente: o individualismo em ação. 

A imagem revela um homem sentado no lugar reservado para idosos, 

gestantes e deficientes físicos. Ele, como podemos ver, não se enquadra 

nesses perfis. Ele é aquele que lê um jornal enquanto viaja de trem. Entretanto, 

essa interpretação é superficial e aparente e não permite a compreensão do 

acontecimento e o real dos sentidos produzidos na fotografia. Há um homem 

sentado, mas ele não é um passageiro comum. Ele é um vendedor ambulante 

que, ao olhar pela janela do carro do trem, percebe algum tipo de ameaça. Há 

a suspeita de fiscais na próxima plataforma. A fiscalização está à procura da 

venda ilegal para interditá-la.  

A atitude do ambulante é notada por seu corpo em que ele finge ler um 

jornal. Aqui entra o mascaramento, a máscara utilizada como disfarce. Mesmo 

portando uma caixa de isopor azul com picolés para vender – evidência que 

poderia o fazer significar como vendedor ambulante aos olhos da fiscalização 

— o sujeito age rapidamente e apanha um jornal deixado no banco por algum 

passageiro, senta-se e o começa uma “suposta” leitura. Naquele momento, ele 

deixa de ser vendedor ambulante para se tornar um passageiro qualquer que 

está lendo um jornal, em silêncio.  

É interessante observar o acontecimento em que o vendedor teve de se 

silenciar, pois a possível presença da autoridade fiscal o silencia. Ele parece 

saber que o fiscal não pode pedir sua caixa de isopor para ser vistoriada, uma 

vez que ele não foi pego em atuação de venda.  

O fiscal, ao entrar no carro do trem, avista o vendedor, sabe que ele 

vende no trem e que estava realizando prática de venda antes de o carro do 

trem parar na estação. Entretanto, o fiscal não pode detê-lo, nem recolher sua 

mercadoria. Como sabemos que a fiscalização o reconheceu como vendedor, 

sem que ele estivesse atuando tal como? É a sintaxe de que tratamos que está 

lá, no corpo, e que sobejam os sentidos.  

Entra, então, outro acontecimento: o da fiscalização. O fiscal finge que 

não o vê como vendedor e ele, o ambulante, passa a ser um mero passageiro. 

Por que o fiscal não recolheu a mercadoria do vendedor ambulante, já que ele 

não é credenciado? Teria a fiscalização falhado em sua atuação, em não 

cumprir a aplicação da lei? Temos aí dois elementos em oposição, mas não em 
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confronto. A atitude repressora é silenciada, mas se significa também. A 

punição somente atua quando é vista em ato, o que não ocorreu.  

Tomemos uma outra imagem registrada em outro dia. Nela, percebemos 

também que não houve flagrante, nem punição:  

 

 

      (FIGURA 08: Vendedor ambulante informal e o mascaramento (02)) 

 

Há dois homens na imagem, sendo um de pé e o outro, sentado. Quem 

é o vendedor? Quem é o passageiro que escolhe a mercadoria que deseja 

comprar? Poderíamos perfeitamente dizer que o homem sentado é o vendedor 

ambulante mascarado de passageiro. Contudo, o vendedor é o que está de pé.  

De qualquer forma, como não há a venda dita por palavras, não há punição.  

Retomamos aqui Vigiar e Punir de Foucault no sentido de ver como o 

ato de vigiar é praticado, mas há o punir por parte da fiscalização no trem.  

Aqui vemos uma falha do punir porque o vendedor ambulante se refugia pelo 
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silêncio. Embora ele se signifique como vendedor ambulante, não há provas 

visíveis para que esse seja detido, interditado.  

É no jogo tenso que o silenciamento acontece no interior dos carros dos 

trens da SuperVia diariamente. Vemos o corpo como linguagem que fala em 

silêncio, em que o sujeito vendedor ambulante se constitui como tal. Ele é 

denunciado pelo movimento de seu corpo, movido pela necessidade de 

sobrevivência, uma maneira de mostrar o funcionamento da linguagem por 

metáfora do seu corpo que significa e, significando, pode ser lido e 

interpretado.  

A fiscalização, como dissemos, tem a missão de interditar o comércio 

ambulante no carro do trem e de recolher todas as mercadorias, quando há 

flagrante. Isso acontece porque os vendedores ambulantes estão na situação 

de não legalidade fixada, tratados pela lei como despersonalizados. Vejamos o 

artigo 3º, Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90:  

 
Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desen-

volvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, trans-

formação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de 

produtos ou prestação de serviços. 

 

Destacamos no texto da lei a expressão que nos caberá a análise: entes 

despersonalizados. Os vendedores ambulantes são chamados de 

fornecedores, e, ao mesmo tempo de despersonalizados. Buscaremos 

compreender como o processo acontece. Em primeiro lugar, como 

comerciantes de produtos, são a eles conferidos à faculdade de pessoas não 

jurídicas por não venderem de forma legal, não portadores de Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), logo, entes despersonalizados. Sobre o 

CNPJ, o site da Receita Federal Informa: 
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O CNPJ compreende as informações 

cadastrais das entidades de interesse 

das administrações tributárias da 

União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. A 

administração do CNPJ compete à 

Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB). 

 

A questão que colocamos é a forma opaca da lei, pela expressão, 

individualização os vendedores ambulantes sem personalidade, sujeitos de 

direitos sem serem pessoas dotadas de persona. Nesse olhar, somente a 

pessoa jurídica é personalizada juridicamente. E os despersonalizados, por sua 

vez, não enquadrados na categoria jurídica, não seriam sujeitos de direitos?  

Encontramos aí um ponto em conflito da lei que confere o exercício dos 

direitos e deveres a todas as personas. Sendo assim, não há como conceber 

tais sujeitos como seres sem personalidade, já que estão na condição de 

sujeitos de direitos e de deveres. Há, de fato, uma individualização que se 

impõe e uma força que se manifesta, o individualismo.  

E o que podemos dizer quanto ao espaço depois que acontecem as 

vendas? Na nossa leitura, os sujeitos e o espaço entram uma relação com a 

memória. O espaço da SuperVia é visto aqui como lugar de inscrição de uma 

FD, na qual o vendedor ambulante se filia. É naquele espaço onde a 

comercialização informal acontece.  

Como anteriormente dito, a memória para AD não é um baú com 

lembranças ou com documentos arquivados do/sobre o passado, uma memória 

institucional. A memória de que tratamos é a discursiva, o esquecimento 

situado no campo do político.  
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(FIGURA 9: Significação pela (in)visibilidade (01)) 

 

O espaço do carro do trem e os vendedores ambulantes se significam, 

como a imagem revela. Ao olhar do senso comum, ver o carro do trem com 

essas embalagens no chão representa somente a sujeira deixada pelos 

passageiros que, por não dominarem ou ignorarem as normas de convivência, 

jogam lixo no chão. Seria uma ausência das regras básicas de como viver em 

sociedade e nada mais.  

Entretanto, a fotografia acima representa justamente o contrário. Não se 

trata de uma questão de higiene. Para nós, não é o retrato da ausência, do que 

se foi ou do que não está mais ali representado. Não estamos discutindo a 

situação de descaso ou de falta de limpeza. Falamos do espaço que continua 

ocupado, por isso, significa.  

A fotografia foi tirada no início de uma tarde. Todavia, não se pode dizer 

que as embalagens estão desde a manhã daquele dia. Há, de fato, uma equipe 

de limpeza da SuperVia que varre os carros dos trens. É um grupo terceirizado 

que sempre é visto trabalhando. Na realidade, o carro não estava como diz a 

imagem. No início da viagem na Central do Brasil, não havia nada no chão. 

Tudo que está no chão foi se juntando pelo espaço ao longo do trajeto.  
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A marca da ausência nos faz relembrar alguns versos da letra da canção 

Vambora de Adriana Calcanhoto:  

[...] Ainda tem o seu perfume pela casa 

Ainda tem você na sala 

Porque meu coração dispara 

Quando tem o seu cheiro 

Dentro de um livro 

Dentro da noite veloz [...] 

 

A letra da canção fala de alguém que um dia esteve presente, mas que 

não está mais de corpo presente em um espaço, a casa, citado pelo eu lírico. O 

ser ausente deixou suas marcas, não somente na casa, mas na memória, bem 

como seu cheiro no livro e na noite veloz. A percepção dita pela voz que fala na 

canção provoca reações físicas, emotivas, como o coração que dispara.  

A presença na ausência / ausência na presença nos chama a atenção, 

nos desperta e nos faz compreender os sentidos opacos contidos naqueles 

versos. Trata-se de uma imagem que nos faz ver o seu caráter material: um 

silêncio, um vazio que significa. Há uma ordem, uma sintaxe nessa 

discursividade. Há uma escuta na letra da música, no texto que sinaliza 

evidências e dá espaço ao possível, possibilita o dizer. Por isso, é possível 

compreender os sentidos.  

A questão que colocamos é onde estão os vendedores ambulantes na 

fotografia. Eles estão ainda no espaço da fotografia, significando pelas 

embalagens de picolés, papéis de bala, pacotinhos de paçoca, sacos plásticos, 

entre outros. Eles significam pelo individualismo.  

A voz que fala na imagem não tem uma nomeação específica, sendo 

sem nome, o que nos faz rememorar COURTINE (1999) sobre o fenômeno 

memória-esquecimento no discurso político. Trata-se de um evento no qual o 

líder comunista, Klement Gottwald, usava um chapéu que não era seu, mas de 

um homem chamado Clémentis. Uma foto foi tirada na ocasião e nela aparece, 

o chapéu, mas não o seu o dono. Clémentis não estava na fotografia, mas seu 

chapéu o significava lá.  

A voz da imagem não pertence a uma visibilidade mostrada, mas a uma 

(in)visbilidade identificada e significada pela ausência, pelo silêncio da imagem 
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e não pela presença do corpo. O corpo não está mais lá, mas continua a 

significar e significa pela individualismo. É o que ajuda a compor o sentido do 

que estamos cunhando de corp(oralidade). Por efeito metafórico, dizemos, 

assim como ORLANDI (2011) em a bailarina não dança, o corpo do ambulante 

é corpo antes e, no caso, depois do corpo.  
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5.3. Corpo-mídia: (in)visibilidade idealizada 

 
Retomando a reflexão lançada sobre o Corpo mídia e linguagem (cf. 

4.9.), em que o corpo mídia do vendedor da SuperVia, como dito significa e 

pode ser lido por ser dotado de linguagem, a sintaxe da corp(oralidade), 

examinemos a fotografia:  

 

 

(FIGURA 10: Significação pela (in)visibilidade (02)) 

 

A imagem acima retrata claramente o que estamos falando sobre a 

(in)visbilidade identificada e significada pela ausência. A significação do corpo 

do ambulante revela o político. Talvez, haja no imaginário popular a visão do 

que interdita.  

Na imagem, o vendedor ambulante é despersonalizado, estando 

“errado” com sua prática de venda que suja os carros dos trens, viola a 

tranquilidade da viagem e atrapalha o fluxo. Já em outra perspectiva, o 

vendedor precisa sobreviver e como não encontra seu espaço no trabalho 

regulado pelas leis, talvez por sua baixa escolaridade ou até mesmo por falta 
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de outros incentivos, vende de modo irregular. Esses sentidos representam o 

dizer político em ação.  

Percebemos nele, no ambulante da imagem, diferentes textualizações, 

pelo não verbal que significam: seu corpo silente responde. São esses modos 

do dizer que nos interessam e que vão tecendo, na discursividade, a sintaxe da 

corp(oralidade) de que tratamos.  

Ele nos mostra o movimento dos sentidos em que a interdição se impõe 

e, ao mesmo tempo, a suas linha(s) de fuga e o seu individualismo também se 

revelam. Ele sabe que não pode vender, mas mesmo cabisbaixo, está ali no 

espaço que proíbe as vendas não credenciadas. Os sentidos estavam lá com 

ele. Poucos passageiros caminhavam até o vendedor e compravam. Ele, em 

uma posição de temor, vendia desconfiado, pelo silêncio.  

Há um silêncio na imagem, marcado pela presença do corpo que está 

interditado. Como podemos fazer tais afirmações? A possível resposta está na 

situação em que essa foto foi tirada.  

Naquele dia, havia um forte comentário entre ambulantes e passageiros 

sobre um prenúncio da fiscalização estar ali presente ou que essa pudesse 

entrar a qualquer momento no carro do trem. É justamente a insegurança que 

os vendedores vivenciam quando há alguma ameaça. Como não têm certeza 

de estarem ou não sendo vigiados, eles ponderam nas vendas. A voz, por sua 

vez, cala-se e o corpo entra em ação.  

 Observado o corpo, vemos que o vendedor da imagem, temeroso, não 

consegue elevar sua cabeça, tamanha a coerção, a força da individualização. 

Ele está ali, mas quer passar como invisível, como um corpo sem visibilidade 

para os fiscais. Para todos os efeitos, podemos dizer que, se ele, o vendedor, 

caso fosse abordado, iria dizer que é um passageiro como outro qualquer e 

que está com a mercadoria para si mesmo e não para a venda. Talvez ele 

dissesse ao fiscal que a mercadoria que leva consigo foi comprada para ser 

vendida fora dali ou seria uma encomenda de alguém. Tal situação também 

mostra uma outra posição discursiva do vendedor da SuperVia: ele enfrenta a 

ordem e se silencia como forma de se livrar de alguma penalidade.  

A questão do atravessamento e a sua relação com os sentidos nos é 

cara. O corpo do trem, com todos os seus carros, corre pelos trilhos de ferro e 
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atravessam a cidade; o espaço urbano no qual também estão os vendedores 

ambulantes. Dizemos que o espaço é atravessado, mas também atravessa.  

O carro do trem tem o seu dizer que significa, que revela. E no 

atravessar, os corpos – da cidade, dos ambulantes e do trem – se atam. Atar é 

unir, adjungir. O vendedor ambulante não credenciado luta pela sua não 

segregação e sobrevivência na sua vida de trabalho cotidiana, embora o 

espaço por ele atravessado se feche a todo o momento, não por conta dos 

passageiros ou dos vendedores ambulantes credenciados, mas pelas regras 

da SuperVia.    

 

 

(FIGURA 11: Flagrante (01)) 

 

O carro do trem deixa de ser simplesmente um espaço utilizado para 

transportar pessoas, abrindo-se para um novo significar. Nitidamente, a 

imagem mostra que um vendedor ambulante caminha pelo carro do trem quase 
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vazio. Ele caminha carregando uma caixa de papelão como alças feitas de 

ráfia. Como os carros dos trens são interligados sem interrupções, ele vai longe 

sem nada dizer, mas percebemos o seu atravessar. O atravessamento do 

espaço é uma resposta ao mecanismo coercitivo da individualização. 

 

 

(FIGURA 12: Flagrante (02)) 

 

A imagem acima mostra a volta do vendedor ambulante que caminha de 

cabeça baixa. Ele carrega na mão direita a caixa de papelão e, na esquerda, os 

pacotes da mercadoria que pretende vender.   

A fotografia também nos permite dizer que o corpo dos vendedores 

ambulantes assume formas que funcionam como flagrantes. Eles são vistos 

rompendo a ordem imposta pela lei.  

É interessante notar, como a imagem nos revela, que a caixa de papelão 

parece que não foi totalmente violada, o que pode até valer como 
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argumentação do vendedor ambulante, caso seja abordado pela fiscalização. 

Ele pode dizer que não estava vendendo e que era somente um passageiro. 

Essa é a forma como quer e precisa ser visto. É o que chamamos de 

(in)visibilidade significada. 

Buscamos compreender pela nossa análise como se dão os 

atravessamentos e o flagrante nos carros dos trens da SuperVia, por meio do 

efeito metafórico. Para nós, tanto o atravessamento e o flagrante são 

processos que nos permitem a formulação dos sentidos, da interpretação. 

Quando percebemos a circulação do corpo dos vendedores ambulantes, não 

ouvimos palavras, mas o gesto. É a materialidade do sentido no que foi 

silenciado. 

O corpo do vendedor ambulante não credenciado, portanto, como 

dissemos, desvencilha-se de sua identidade, por exemplo, nome completo, 

endereço, escolaridade, idade etc. Pelo mascaramento, ele se torna pelo dizer 

daquela FD e se corporifica no corpo do não passageiro. 

Retomando PÊCHEUX (1975), pensamos o sujeito pela posição 

discursiva que esse ocupa e, ocupando um dizer, não transparece a língua, 

pois essa é opaca, mas deixa transparecer a ideologia, o seu dizer político-

ideológico.  

Como compreender esses dizeres? Como os vendedores anunciam 

suas vendas, antes, sem que esta tenha sido declarada?  Uma forma de 

exegese é a de conceber o corpo como elemento simbólico que se significa 

pelo silêncio. Como já dissemos, esse corpo se significa e é significado 

também pelo atravessamento, flagrante e pelo silenciamento.  
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(FIGURA 13: Flagrante (03)) 

 

 

A fotografia confirma o que estamos falando sobre o espaço que é 

atravessado pelo sujeito e como esse espaço o atravessa. Como se pode ver, 

a imagem traz um vendedor de balas, chicletes e paçoca no momento de sua 

mobilidade, de seu atravessamento e flagrante.  

O homem sentado à direita o olha e o ambulante entende que ali há um 

cliente querendo comprar alguma de suas mercadorias em um processo do 

silêncio em que o corpo do ambulante significa, atravessa e é atravessado. 

Cabe dizer também que, embora a imagem mostre o vendedor ambulante 

informal expondo visualmente sua mercadoria, o cliente já mostrava interesse 

antes de o vendedor exibir a corrente com os produtos à venda. Isso corrobora 

com o que temos dito em relação ao fato de o corpo do ambulante dizer antes. 

A imagem foi capturada em um dia de intensa fiscalização e por isso é 

capaz de trazer o que podemos chamar de linha(s) de fuga em meio à 

opressão. Depois de tantas ameaças pela presença dos fiscais, os ambulantes 

se silenciam.  

O fornecedor (vendedor) da imagem só começa a atravessar o espaço 

porque o trem está em movimento e a fiscalização não está presente. Mesmo 
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assim, com a ameaça relativamente distante, ele não anuncia as vendas pela 

oralidade. Ele teme algum tipo de vigilância e a ideia do panóptico fez se 

presente naquele momento.  

A forma como os corpos dos vendedores ambulantes em situação de 

informalidade nos carros dos trens da SuperVia, como afirmamos algures, saiu 

do non sense para se significar é a forma do sentido existente que dialoga, 

mantendo relações com a metáfora, memória, ideologia e historicidade.  

O corpo aqui amplamente discutido passou a ser uma forma da 

(in)visibilidade identificada e significada com seus sentidos nele materializados. 

Tal acepção sobre o corpo foi vista e compreendida discursivamente, na qual 

pelo silêncio postulamos o corpo antes do corpo, o sentido expresso antes da 

sua denominação.  
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Considerações Finais 

 

 

A metafísica do corpo se entremostra 

nas imagens. A alma do corpo 

modula em cada fragmento sua 

música 

de esferas e essências 

além da simples carne e simples 

unhas. 

Em cada silêncio do corpo identifica-se 

a linha do sentido universal 

que à forma breve e transitiva imprime 

a solene marca dos deuses 

e do sonho. [...] 

 

                                                                   (A metafísica do corpo, Drummond) 

 

O trabalho em tela deu prosseguimento à pesquisa Sociofuncionalista de 

SALLES (2011), na qual a abordagem seguiu a linha da Sociolinguística 

variacionista laboviana atrelada ao Funcionalismo em que foram contempladas 

à análise duas estruturas sintáticas de constituintes à esquerda, utilizadas 

como suporte às vendas realizadas nos carros dos trens da SuperVia pelos 

vendedores ambulantes informais.  

A pesquisa supracitada merecia sua continuidade que pretendesse 

aplicar um tratamento político não aos dados verbais - estruturas sintáticas —, 

mas ao elemento não verbal.  

O percurso que fizemos para a presente pesquisa, tomando o estudo de 

SALLES (op.cit) como ponto de partida, recebeu novo olhar teórico, 

metodologia e objetivos, lançando mão dos aportes da AD para analisar e 

compreender os sentidos que permeiam a constituição da forma-corpo 

vendedor ambulante informal da SuperVia.  

Ancorarmo-nos na noção de incompletude que a linguagem tem para 

pensar o corpo simbólico em sua materialidade histórica ligada ao silêncio, à 
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falta e aos sentidos. Foi preciso romper com o invólucro da transparência da 

linguagem para transcorrer pelo real do sentido expresso em sua forma opaca.  

A metodologia de análise adotada, por meio da AD, como dissemos, não 

teve um procedimento pré-definido. Foi seguindo pelos objetivos e com base 

no tratamento algorítmico que nossa leitura do elemento não verbal foi 

realizada. Tomamos com movimentos de significação o silêncio na/da 

SuperVia. Assim, foram analisadas: a SuperVia que, por seu turno, silencia os 

vendedores ambulantes informais por interdição legal, e a posição do sujeito 

vendedor ambulante em situação de informalidade que, silenciado, mostra-se 

resistente, e se expressa antes, pelo elemento não verbal.  

Delineamos a linha de nosso trabalho pela compreensão de como a 

constituição da forma-corpo vendedor ambulante informal da SuperVia se 

intimamente relacionava com ideologia, a memória discursiva, a história, o 

silenciamento, o flagrante, a delinquência, a individualização e individualismo, e 

os atravessamentos.  

De modo a encaminhar as nossas análises, objetivamos, por meio da 

elaboração de questões para compreender como, na ausência da oralidade, os 

vendedores ambulantes informais dos trens da SuperVia vendiam seus 

produtos e como espaço da SuperVia  teria relevância por todo o processo.  

Na posição de analistas de discurso, buscamos trabalhar nos limites da 

interpretação e, por deslizamentos de sentido que fomos trilhando ao longo do 

nosso discorrer, realizamos intercessões não fora da ideologia e da história e 

incluindo uma visão contemporânea sobre a forma-corpo. Para isso e para 

outros aspectos, tivemos de lançar mão de várias outras correntes científicas 

que foram nossas aliadas.  Traçamos, junto com as visitas à história, 

entrelaces e procuramos ficar em uma posição dentro e fora para que 

pudéssemos contemplar todo o processo de produção de sentidos que cercava 

o corpo, a forma-corpo vendedor ambulante informal da SuperVia. 

Com isso, e em meio a todo o processo, veio a nós a necessidade de 

entender os sentidos expressos pelo corpo e como o corpo atuava. Vimos que 

o corpo agia de forma significativa, não aleatória, mas imprescindível.  

Buscamos entender como corpo do vendedor ambulante, 

despersonalizado que fora silenciado, interditado e individualizado, exprimia 

seus dizeres, sua ordem do corpo, sua sintaxe discursiva, sua sintaxe da 
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corp(oralidade). Percebemos que esse corpo, constituído historicamente, 

exalava seus sentidos pelo silêncio.  

O silêncio, mais que a mera ausência de palavras, constitui-se como 

uma forma política do que não foi dito, melhor, do que não pôde ser dito por 

meio da interdição legal. Nosso olhar não veio para diminuir a importância das 

palavras, mas para repensar que se nas palavras podem ecoar dizeres, o 

silêncio também pode e assim o faz. Interessou-nos as formas do dizer do 

silêncio, a política do silêncio, seu jogo com os sentidos, sua materialidade e 

sua forma de ser a respiração de toda a significação.  

Pelo silenciamento, entra em cena o corpo do sujeito vendedor 

ambulante informal da SuperVia que se revela, contudo,  por outros dizeres. 

Dizeres esses que estariam na relação do corpo com sua linguagem, sua 

oralidade: a corp(oralidade), não verbal, mas expressa pelos sentidos no corpo 

silente, no corpo censurado que se anunciam antes de anunciar, ou seja, 

vendem antes de vender? E, se havia uma sintaxe da corp(oralidade), como 

essa se constitui? 

Para depreender e responder a tamanhas questões, houve, então, a 

necessidade de um olhar retrospectivo na história para verificar a importância 

da representação do corpo e para corroborar quais sentidos ele carregava 

historicamente.  

Nesse caminho, a pesquisa mostrou como o corpo é, desde as priscas 

eras, um objeto simbólico, potencialmente linguístico e discursivo. Há sentidos 

retidos nos corpos e, para compreendê-los, foi necessário um diálogo entre 

áreas do conhecimento afins.  

Primeiramente, pesquisamos sobre a palavra corpo e sua polissemia. 

Em nossa busca etimológica, quase arqueológica no reino das palavras, 

encontrou, na origem latina, o termo corpus, que nos revelou a materialidade e 

a subjetividade do vocábulo em oposição à anima, etérea, que governava o 

corpo. O mergulhar na história mostrou, não de maneira conclusiva e sob 

múltiplas formas, os olhares sobre o corpo: escravizado, herege, índio e 

racional. Em seguida, mostramos a visão do corpo moderno ao corpo 

contemporâneo, a relação entre o corpo e a cidade contemporânea com seus 

flagrantes e atravessamentos e o corpo antes do corpo. Por fim, discorremos 

sobre o corpo como mídia e linguagem.  
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Pensamos o corpo em uma perspectiva não biológica, mas subjetiva que 

justificasse a sua forma como linguagem. Retomamos aqui a proposta lançada 

por WANDERLEY (1999) sobre a noção de sujeito bios que esteve ligada à 

forma como percebemos o corpo do vendedor ambulante: não em carne e 

ossos meramente, mas enquanto sujeito social e histórico.   

Nas palavras de ORLANDI (2011) e no nosso dizer, o sujeito tem seu 

corpo e seus sentidos que não podem ser pensados separadamente ou 

aleatoriamente, porque o corpo se constitui em forma material, simbólica e 

histórica, formando a materialidade do sujeito. Como dissemos, o corpo 

invisível de que tratamos tem uma escuta que lhe confere visibilidade.  

O ouvir de tal escuta impunha-nos à leitura do não verbal, o corpo silente 

do vendedor ambulante informal sobre o qual demos um tratamento 

algorítmico. Nosso tratamento se difere daquele realizado por PÊCHEUX e 

LÉON (2011) em que há o algoritmo pressupõe dois grandes eixos que se 

cruzam. Um deles é vertical, onde está a ordem “lógica da sintaxe”. O outro 

eixo é o horizontal onde há os deslizamentos de sentido, como nota SOUZA 

(2013).  

Sobre os deslizamentos de sentido no trabalho com o elemento não 

verbal, SOUZA (2001) define, como já mostramos, que há toda uma arquitetura 

do não verbal, do dizer de uma imagem por meio da policromia. A autora pensa 

a imagem como componente da discursividade que envolve a constituição da 

memória e o político. Como parte da arquitetura do não verbal, por 

deslizamento de sentido, o eixo da horizontalidade, o corpo do vendedor 

informal nos carros dos trens da SuperVia tece discursivamente a sua ordem, o 

seu significar. 

Há, como dissemos, uma (in)visibilidade significada, identificada pelo 

silêncio no corpo-sujeito dos vendedores ambulantes que são atravessados 

pelos sentidos e que atravessam os carros dos trens. O silêncio – o real do 

sentido – e dispositivo de análise de extrema relevância a esse estudo, é o 

antes de o todo dizer e a iminência que nos abriu possibilidades à leitura.  

Nesse movimento dos sentidos, da significação, os sujeitos aqui 

analisados são vendedores ambulantes antes de sê-los, havendo, portanto, 

uma relação com a historicidade, memória e ideologia, entrelaçadas em que 
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todos esses pressupostos cooperam à formação do que chamamos de sintaxe 

da corp(oralidade), vista como elemento discursivo e algorítmico.   

A nossa análise do corpo antes do corpo não seguiu, e nem assim 

poderia, ater-se ao modelo analítico meramente estrutural. Na atual proposta 

de trabalho, tivemos como premissa as questões não contempladas em 

SALLES (2011) e buscamos depreender o corpo dos sujeitos vendedores 

ambulantes como objeto simbólico, linguístico e discursivo, que em seu dizer 

silenciado, individuado e interditado exprime a ordem de si e per si, sua 

corp(oralidade). São corpos que atravessam e são atravessados por e pelos 

sentidos, pelas vozes históricas e, ao mesmo tempo, estão atados ao carro do 

trem que segue pela cidade e atravessa.  São corpos que estão também 

atados ao corpo da cidade que consente o significar, os movimentos e 

atravessamentos constantes. A cidade e o atravessar-se e ser, a todo tempo, 

atravessada. 

Como mostramos, os corpos dos vendedores ambulantes informais da 

SuperVia saem do non sense, constituindo-se ideologicamente em corpo-

sujeito. Inseparáveis de seus dizeres silenciados, interditados e individuados, o 

corpo dos sujeitos analisados diz e se significa como lócus material da 

significação e corrobora a visão que o homem, enquanto sujeito pela 

interpelação da ideologia, no caso, significa pelo corpo e silêncio. Como nossas 

últimas palavras, podemos dizer que, quando o corpo dos vendedores 

ambulantes informais vende nos carros dos trens da SuperVia, assume certa 

posição discursivo-simbólica. Esse corpo atravessa o espaço e é atravessado 

por dizeres, sentidos e história. É flagrante e nele a memória é evocada. É visto 

como delinquente, individuado, individualizado e é silenciado. Tal corpo é 

aquele que se constitui e o que ocupa uma função de protagonista e, assim, 

diz. E, ocupando um dado dizer, um dizer pelo silêncio, significa e é significado. 

O elemento verbal é ocultado, abrindo possibilidades ao não verbal, 

transparecendo o que há de ideológico, o seu dizer político em sua 

constituição, sua sintaxe da (corp)oralidade.  
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Anexo 

 
Fonte: http://www.SuperVia .com.br/imprensa/index.php/press-kit-oficial-SuperVia / 
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