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The production of subjectivities in ... De la planète Mars: a look at French rap

La production de subjectivités dans ... De la planète Mars: un regard sur le rap français

Resumo: Esse trabalho propõe uma reflexão sobre a produção identitária no rap francês,
inscrevendo-se na análise de discurso de tradição francesa. Busca-se compreender a produção de
sentidos no discurso performado pelo grupo IAM, mais especificamente das sequências discursivas
recortadas do álbum De la planète Mars. Observa-se as diferentes posições assumidas pelo
sujeito-falante e como ele projeta o sujeito-interlocutor, pensando na conjuntura sócio-histórica da
França. Obtém-se a delineação de uma formação discursiva de reação, em que os valores do
Estado-nação são confrontados. Pensando no discurso como lugar de produção de sentidos inscritos
sócio-históricamente que estão sempre em movimento, não se propõe uma análise saturada das
construções possíveis, mas um recorte determinado e condicionado pela posição da própria analista.

Palavras-chave: Análide de discurso, FLE, identidade, rap, discurso de reação.

Abstract: This paper will discuss the identity production in the French rap, inscribing itself in the
discourse analysis of French tradition. The aim is to understand the production of meanings in the
discourse performed by the IAM group, more specifically the discursive sequences from the album
...De la planète Mars. We observe the different positions assumed by the subject-speaker and how he
projects the subject-interlocutor, thinking about the socio-historical conjuncture of France. We obtain
the delineation of a discursive formation of reaction, in which the values of the nation-state are
confronted. As discourse is a place of meanings that are producted socio-historically, being always in
motion, it is not possible a saturated analysis of the constructions, but rather a specific and conditioned
analysis is made by the our position in this context.

Keywords: Discourse analysis, FLE, identity, rap, reaction discourse.

Résumé: Nous proposons une réflexion sur la production identitaire dans le rap français,
s&39;inscrivant dans l&39;analyse du discours de la tradition française. Le but est de comprendre la
production de significations dans le discours du groupe IAM, plus précisément les séquences
discursives issues de l&39;album De la planète Mars. Les différentes positions assumées par le
sujet-locuteur et les images du sujet-interlocuteur sont observées. Nous obtenons la délimitation
d&39;une formation discursive de réaction, dans laquelle les valeurs de l&39;État-nation sont
confrontées. Considérant le discours comme un lieu de production de sens socio-historiquement
inscrits et toujours en mouvement, une analyse saturée des constructions possibles n&39;est pas
proposée, mais plutôt une analyse spécifique et conditionnée par la propre position de l&39;analyste.

Mots-clés: Analyse du discours, FLE, identité, rap, discours de réaction.

1. Introdução

No contexto brasileiro, ainda encontramos a reprodução de esteriótipos identitários no ensino de
francês língua estrangeira (FLE). Isto ocorre em grande parte pelos discursos pedagógicos e
historicistas herdados desde o início das relações França-Brasil, que fomentam o imaginário de
grande parte dos brasileiros em relação aos franceses, principalmente no que tange a identidade
nacional francesa. No entanto, essas narrativas há muito vem sendo confrontadas por processos,
catalizados pela globalização, que evidênciam, cada vez mais, as fissuras dessas representações.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_producao_das_subjetividades_em_de_la_planète_mars_um_olhar_sobr.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.2-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Diante deste quadro, somos obrigados a repensar nossos conceitos de identidade e os imaginários
que as envolvem, principalmente se temos como objetivo fomentar pensamentos críticos. Para tanto,
é necessário considerar as condições geopolíticas que envolvem a aprendizagem de uma língua e
todo o contexto sócio-histórico que a faz produzir significados. Voltar-se para a produção de sentidos
de um dado discurso nos leva a repensar posicionamentos, pode nos aproximar, ou também, nos
afastar culturalmente, mas, principalmente, mobiliza nossos olhares para o simbólico, espaço de luta
representacional, fazendo-nos mais atentos para as relações assimétricas de poder que regem as
formações sociais.

Assim, buscando fomentar um olhar mais amplo a respeito da diversidade cultural francesa, esse
trabalho se volta para uma reflexão sobre o rap francês, levando em conta vozes que foram
historicamente excluídas e que emergem na contemporaneidade criando novas narrativas. Tendo,
sobretudo, como norte teórico Pêcheux, inscrevendo-se na análise de discurso de tradição francesa,
busca-se compreender a produção de sentidos no discurso performado pelo grupo IAM, em seus
primórdios nos anos 90, mais especificamente das sequências discursivas recortadas do álbum De la
planète Mars, primeira gravação do grupo e que foi premiada com um disco de ouro na França.

A análise de discurso é uma disciplina transdisciplinar que articula conhecimentos da linguística, da
teoria do discurso e do campo do materialismo histórico, todos estes sendo atravessados pela teoria
da subjetividade psicanalítica. Porém, como ela não tem uma metodologia pronta, permite-se ao
analista um recorte teórico que se vincule a outras áreas epistemológicas de forma a melhor delinear
o corpus escolhido. Nesse sentido, o corpus não é apenas o material analisado, como é feito das
escolhas teóricas do analista.

Neste caso, criou-se um um dispositivo de interpretação associado a um levantamento histórico e
cultural que tenta aproximar a questão histórica da imigração na França com o movimento de
contracultura do rap. Disto, a análise parte de um questionamento de quais sentidos são produzidos
em De la planète Mars, especificamente em relação às subjetividades que aí se (re)produzem,
considerando que o álbum é marcado pela formação discursiva dominante do discurso de reação.

Num primeiro momento, discute-se os efeitos da memória em funcionamento no rap que se articulam
à sua história, na passagem do evento ao acontecimento discursivo. Em seguida, observa-se as
diferentes posições assumidas pelo sujeito-falante e como ele projeta o sujeito-interlocutor, pensando
na conjuntura sócio-histórica da França a partir dos anos 70. Neste quadro, discute-se as imagens
contraditórias da Nação e do Estado diante da relação deles com comunidade periférica (as cités),
abordando-se também as contrariedades do sujeito-falante.

Pensando no discurso como lugar de produção de sentidos inscritos sócio-históricamente que estão
sempre em movimento, não se propõe uma análise saturada das construções possíveis, mas um
recorte determinado e condicionado pela posição da própria analista.

2. Do acontecimento histórico ao acontecimento discursivo: as raízes do rap

A França é considerada a segunda maior produtora de rap atualmente, logo após os Estados-Unidos.
Popularizado no país europeu, em meados dos anos 80, esse polêmico gênero musical, que mistura
fala e instrumentos musicais, descende de uma antiga tradição africana que se perpetuou através da
escravidão. O rapper, como se chama o artista desse gênero, associa-se tanto à figura do Mc, quando
o rap surgiu no cenário do hip-hop norte-americano, como ao griot, o sábio cronista/narrador de
aventuras nas tribos africanas. O griot era alguém com muito conhecimento, que, com a ajuda de
instrumentos, narrava aventuras, lendas e histórias da comunidade (FERNANDES; PEREIRA, 2017,
p. 621).

Essa identificação, construída ao longo do discurso, remete-nos aos enunciados parafrásticos que
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atuam na reprodução de uma memória fundacional do rap. Esses enunciados vinculam sua origem
tanto ao Bronx, como à tradição dos griots escravizados. Em análise do discurso, observa-se as
relações de substituição características do processo discursivo, já que por meio “[...] das retomadas e
das paráfrases, produz-se na memória um jogo de força simbólico que constitui uma questão social”
(NUNES, 1999, p.8).

É importante ressaltar que a memória, como é abordada aqui, não se trata da “memória individual”.
Ela é entendida “nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em
práticas, e da memória construída do historiador” (Pêcheux,1999, p.50). Fala-se, portanto, da
memória discursiva, na qual certos mecanismos e processos atuam, deslocando um acontecimento
histórico (“um elemento descontínuo e exterior)” para o espaço da memória (ibid).

Pode-se pensar em como o acontecimento histórico do controle do continente africano e de seus dos
povos pelos europeus se inscreve na memória discursiva como a história da escravidão e da
opressão dos negros. No caso do rap, essa memória se inscreve nos sentidos produzidos no discurso
de reação.

Contudo, como as palavras não possuem sentido próprio, um mesmo fato pode ser significado de
formas diferentes (daí a história do “desbravamento” dos europeus em oposição à barbárie da
escravidão). Isto ocorre porque os sentidos produzidos em um discurso só significam por este se filiar
a uma rede de discursos outros. Nessa perspectiva, a literariedade é um efeito das
estruturas-funcionamentos que operam no campo discursivo. Os sentidos são, poderia-se dizer,
relacionais, significando sempre a partir de uma dada posição.

Mas então o que nos faz tomar como evidente o significado de certos significantes São exatamente as
tais estruturas-funcionamentos, das quais na análise de discurso se destaca a operação da Ideologia.
Como aponta Pêcheux, (1997, p.160) “o caráter material do sentido – mascarado por sua evidência
transparente para o sujeito – consiste na sua dependência constitutiva daquilo que chamamos &39;o
todo complexo das formações ideológicas&39;”. É por conta da Ideologia, a qual opera
mascarando-se, de forma que não temos consciência de sua atuação, que o discurso produz sentido.

É a partir da identificação ideológica que o sujeito se associa a posições no discurso, que numa certa
conjuntura, envolve uma dada formação discursiva, isto é, “[...] aquilo que, numa formação ideológica
dada, […] determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito […]”
(ibid, p.160). Ou seja, os significantes significam a partir de uma relação com uma dada formação
discursiva. Pensando na relação entre a base linguística e o processo discursivo-ideológico, os
sentidos são produzidos de acordo com a formação discursiva mobilizada e em relação a outros
significantes dessa mesma formação discursiva.

Observa-se essas condições no excerto de Tam-tam d&39;Afrique:

(1) Jazzy, lembre-os, my brother que eles guardam uma parcela do coração
deles e que o sangue derramado o foi justamente para que eles pudessem
existir […] me relembre que minha música nasceu num campo de algodão
mas não, eu não sou racista por minhas opiniões Isso não é uma crítica, mas
uma narração Eu apenas narro sobre esses recantos fantásticos e guardo no
meu coração os tambores da África (FRAGIONE; MUSSARD, 1991, tradução
nossa, grifo nosso)

Nessa música, o uso do inglês em my brother retoma Jazzy, que é uma das identificações do
sujeito-rapper (embora haja a encenação de uma conversa entre os membros do grupo que poderia
implicá-lo como um interlocutor). Além disto, a presença do inglês relembra a conexão do rap com os
Estados-Unidos, país considerado, numa perspectiva cultural e linguística, inimigo da França, por
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tomar seu lugar como referência hegemônica. Mas, ao invés de reproduzir esse confronto, os sentidos
históricos que atravessam esse discurso endossam o estabelecimento do rap como uma prática
transcultural, que surgiu em meio a comunidade afro-americana, misturando constantemente
elementos culturais diferentes.

Indo mais além, entende-se em “me relembre que minha música nasceu num campo de algodão”, de
que o sujeito-falante não fala de qualquer música, mas há nessa determinação uma relação com o
rap, já que este se liga, interdiscursivamente, com o negro. Essa relação mobiliza a memória histórica
da escravidão do povo negro, forçado a trabalhar nos campos das fazendas e significa “minha
música” com todo esse peso histórico. Isso é plausível por conta da delimitação da formação
discursiva em que se encontra o discurso de reação do IAM, um discurso que se filia às
contranarrativas que, para Bhabha (2005), emergem na contemporaneidade, trazendo vozes antes
silenciadas pelo paradigma historicista.

Em relação ao silêncio, Orlandi tem uma formulação que parece esclarecer alguns pontos deste
trabalho. Para essa autora, o silêncio é uma categoria fundadora, que atravessa a construção do
sujeito, do objeto e até mesmo do acontecimento no discurso. Mas, para se evitar mal-entendidos,
esse silêncio não é o vazio, muito menos a ausência de palavras. Ele é “princípio de toda significação”
(ORLANDI, 1997, p.70), o que impulsiona o dizer, movendo o sujeito da incompletude para o efeito da
completude operado pela linguagem.

Tem-se, pensando no silêncio fundador, que a diáspora africana se constitui no rap como um
acontecimento discursivo, isto é, a reprodução de um fato histórico nas filiações da memória. Esse
acontecimento, em particular, é atravessado pelo silêncio histórico do apagamento do homem negro
na condição de escravo. Ele delimita, ao mesmo tempo em que instaura, as possibilidades e as
necessidades do dizer atrelados a essa memória discursiva materializada no rap.

Daí que, pode-se pensar no rap como uma descêndencia desse povo. No confronto do simbólico com
o real, vê-se que, entretanto, que essa descendência é também um efeito ideológico, uma
identificação do sujeito com o imaginário da África mítica, uma vez que não existe uma comprovação
dessa hereditariedade, sendo o IAM um grupo francês composto por indivíduos de diferentes origens
étnicas. Ainda assim, é uma aproximação que endossa a ruptura em seu discurso contra a narrativa
da Nação, tão endossada nos anos 90 na França, e que tem a ver com as posições ideológicas da
forma-sujeito.

3. Subjetividades em jogo: as identificações no rap

Anteriormente, falou-se que o sujeito se associa a posições no discurso. Esse colocação, a partir da
perspectiva foucaultiana, altera-se para uma afirmação do sujeito como uma posição discursiva. Para
compreender isto, deve-se partir de que o sujeito (do discurso) não é um ser autônomo, ao contrário,
precisa-se assujeitar para existir. Para Pêcheux (1997), a autonomia do sujeito é uma dissimulação
operada pelos funcionamentos que o significam e que significam para ele. Pêcheux distingue o
esquecimento como um desses funcionamentos, o qual possui duas formas.

Seguindo essa divisão, Orlandi (2007) trata do esquecimento ideológico, também chamado de
esquecimento nº 1, como uma ação da ideologia sobre o sujeito. Segundo ela (ibid, p. 35), “ temos a
ilusão de ser a origem do que dizemos quando, na realidade, retomamos sentidos pre-existentes[...]”.
Inconscientemente, o sujeito está sempre retomando o já-dito. O esquecimento está na base da
identificação com o dizer, etapa crucial na constituição do sujeito, sendo portanto um funcionamento
constitutivo.

Contudo, isto só faz sentido por se atrelar com o funcionamento ideológico. Nas palavras de Althusser
(2001), o indívíduo é interpelado em sujeito pela Ideologia. O que não quer dizer, entretanto, que essa
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interpelação se dê passivamente, já que, segundo Althusser,

[...] o indivíduo é interpelado como sujeito [livre] para que livremente se
submeta aos mandamentos do Sujeito, isto é, para que aceite livremente sua
sujeição, ou seja, para que “execute sozinho” os gestos e atos de sua
sujeição. Não há sujeitos senão por e para sua sujeição. É por isso que eles
funcionam sozinhos (ALTHUSSER, 2001, p. 138).

Em análise do discurso não se toma um panorama cartesiano para pensar a subjetividade, contudo
esta se movimenta. Como aponta Gregolin (2007, p.14), o sujeito não segue um regime identitário
estável, mas se constrói num “contínuo movimento de identificação, contraidentificação e
desidentificação”, entendendo-se assim que a “subjetividade está em circulação” (ibid, p.21).

O sujeito assumi múltiplas identidades. Nesse processo, pode-se pensar a identidade como a
representação dada a cada posição inscrita no discurso. No entanto, essa multiplicidade, e por ser
uma construção operada socialmente, fazem da identificação um processo marcado por tensões. É o
que afirma também Moreno:

Os diversos sujeitos sociais conduzem suas experiências por representações
– atribuídas, autoatribuídas e compartilhadas - a respeito de quem são e de
quem podem ou desejam ser. Essencialmente conflitiva, envolvendo interação
social, afetos, autoestima e jogos de poder, a identidade e uma categoria
social discursivamente construida, expressa e percebida por diferentes
linguagens: escritas, corporais, gestuais, imageticas, midiaticas” (MORENO,
2014, p.7)

Em outras palavras, as representações identitárias são centrais nas experiências humanas,
direcionando nossas ações. Tornando esse processo mais conflituoso, o olhar do outro o reforça
como um embate simbólico, isto é, marcado pelas relações de poder. Essas se produzem nos
discursos sobre identidade, de forma que ter a legitimação da representação veiculada no discurso é
possibilitar a existência da identidade em jogo.

Os discursos sobre identidade podem ser interpretados como um exercicio de
poder simbolico – firmado no reconhecimento – que produz a existencia
daquilo que enuncia, como bem ja demonstrou Bourdieu (1989). A abordagem
sobre esse poder, essa magia social – tentar trazer a existencia a coisa
nomeada –, faz parte do convite de Bourdieu aos pesquisadores para incluir,
no que se entende por real, a representacao do real, ou, melhor, a luta por – e
entre – representacoes que tem por fim impor sentido e consenso. (MORENO,
2014, p.1)

Tratando desse aspecto identitário, Foucault vê a formação discursiva em que se encontra o sujeito
como responsável por lhe dar uma parte substancial de sua identidade “[...] já que é ela que vai, de
certa forma, definir as relações de poder” (CORACINI, 2007, p.23). Ou seja, essas relações,
marcadas na formação discursiva, influenciam diretamente na representação do sujeito. Contudo, é
importante salientar nesse contexto que, ao invés de se pensar apenas nos discursos identitários
como lugar de embate simbólico, partindo de uma visão foucaultiana, tem-se que todo discuro é
perspassado pelas relações de poder. O que faz o monopólio do discurso um exercício hegemônico
do poder.
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Não que isto signifique uma total submissão por parte do outro. Afinal, “o discurso é o lugar em que o
poder se exerce, mas é também o lugar da resistência do sujeito a esse mesmo poder” (CORACINI,
2007, p.17). Assim, ao se pensar que há uma função do discurso na produção de identidades, o
discurso de reação é onde essa resistência se materializa em relação ao domínio representacional.
Nesse sentido, no campo do FLE, parece essencial compreender que identidades sociais são
produzidas no e pelo rap francês.

Voltando-se para o corpus, essa materialização se dá já na posição rapper, identificação assumida
por todos os integrantes do IAM, os quais dividem a autoria do álbum. Ser um rapper, principalmente
nos anos 90, é ser um artista de contracultura, isto é, que se volta contra os valores da cultura
hegemônica (BIAGI, 2011).

O enunciado (1) se amarra à formulações identificáveis no processo discursivo inerente à formação
discursiva dominante, neste caso a formação discursiva reacionária. Observando o eixo horizontal da
formulação discursiva, isto é, os mecanismos do intradiscurso, o sujeito-falante se identifica tendo
uma descendência dos escravos, observada tanto na sequência (1), quanto na (2), retirada de IAM
concept:

(2) “ Porque o irmão Shurik&39;n vem da África” (FRAGIONE; MUSSARD,
1991, tradução nossa)

Isto é, o rapper se identifica culturalmente com o continente africano, ao mesmo tempo em que se
coloca como um artista cujas raízes remontam à tradição do griot. Como um griot contemporâneo, ele
se vê na função do contador de histórias, fazendo uma narração que se liga ao imaginário da África
mítica (MARTINEZ, 2007).

E se o griot narra para a comunidade, o rapper tem a sua tribo. Como se pode apreender dos
enunciados (3) e (4), retirados de IAM concept e de Non soumis à l&39;état:

(3) “ M todos meus irmãos, M tal como significa Men” (op. Cit., tradução nossa)

(4) “Mas nunca na minha vida eu traí meus irmãos” (ibid., tradução nossa)

Ao abordar a fraternidade, o sujeito se aproxima do sujeito-interlocutor, no caso, seu público, como se
eles tivessem uma relação familiar. No entanto, embora a fraternidade faça parte dos três valores
republicanos, no caso do rapper, não são todos os franceses que são seus irmãos, apenas aqueles
que como ele, guardam no coração os tambores da África (1). Isto é, que tem em sua origem a marca
da opressão.

Observando as materialidades sócio-historicas que envolvem o contexto em que o rap se desenvolve
inicialmente na França, tem-se que os rappers, principalmente nos anos 90, são os moradores de
comunidades periféricas. Estas são constituídas em sua maioria por imigrantes, advindos de antigas
colônias francesas, e que são marginalizados socialmente.

Nas seguintes sequências (5) - (7), recortadas em ordem de Red, black, green, Unité e Je viens de
Marseille, há a reiteração dessa divisão social continuamente, o que se apresenta como uma marca
constitutiva dos sujeitos em questão:

(5) Apesar de eu ter crescido nas ruas Com vários policiais no meu rabo

Eu me vi e soube me orientar As cohabs de Marselha parecem tão tristes
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A infância passou, desde então, quantos amigos caíram não se levantaram,
quantas mãe eu vi chorar (FRAGIONE; MUSSARD, 1991, tradução nossa)

(6) “falava-se de uma suposta nação Não, nós só vemos divisão Nós empolgamos a mídia com nossa
visão do crime” (ibid., tradução nossa)

(7) “Ruas de alcatrão cinza e calçadas imundas
Marteladas pelos passos das prostitutas quando se acorda à noite
É de onde venho, onde nasci” (ibid., tradução nossa)

Nesse quadro, os sujeitos dividem um espaço em comum que é ser o jovem da cohab, periférico, filho
de imigrantes e que se encontra marcado socialmente, visado pela polícia e pelo Estado, excluído.
Exclusão que ganha um sentido alienígena nos enunciados seguintes, dentro de um mesmo eixo
intradiscursivo:

(8) “Quando o IAM pousou de outra galáxia” (ibid., tradução nossa)

(8a) “Marselha, você é outro planeta” (ibid., tradução nossa)

Esse jogo de palavras em Planéte Mars...eille, compara Marselha, cidade do grupo, com o planeta
Marte, em particular evocando a extraterritorialidade das cités e de seus habitantes. Os sujeitos em
questão se distinguem mais uma vez do resto dos franceses. Eles não são da França, menos ainda
da Terra. Nao são humanos.

O que leva o sujeito-falante criticar a nação, já que existe um conflito entre sua identidade periférica e
a identidade nacional. Assumindo o papel de conscientizar o seu sujeito-interlocutor, o rapper se torna
um denunciador das desigualdades sociais, mas também um agitador que procura mobilizar o público
contra o Estado-Nação:

(9) “E é hora de reconhecer Que a história atual é falsa e desonesta” (ibid., tradução nossa)

(10) “Em breve a hóstia será cotada no mercado de ações Mundo acorde, vá além da sua fé [...]”
(ibid., tradução nossa)

(11)“ Traidores já sabidos, os governantes mentiram para nós Eles querem poder e dinheiro, em
Paris” (ibid., tradução nossa)

1. “Ou a bandeira azul branca vermelha, vaza daqui!” (ibid., tradução nossa)

(13) “Destruição porque a França é uma piranha
Ela se atreveu a trair os habitantes do planeta Mars” (ibid., tradução nossa)

(14) “as lavagens cerebrais que te levam logo para a borda do nível/ zero mental, porque a educação
é cúmplice Fatal, corrompida pela polícia e é Normal, a França é um país de cavaleiros ” (ibid.,
tradução nossa)
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(15) “Não me tratarão como submisso ao Estado.”(ibid., tradução nossa)

Nos enunciados de (9) - (15), o rapper questiona o paradigma historicista eurocêntrico, o mesmo que
legitima a origem da Nação, segundo Bhabha (2005). Ainda, ele confronta os símbolos nacionais e as
instituições ideológicas estatais (a escola, a polícia, o governo, a religião). Mas, embora procure
sustentar essa identificação de desobediência, há pontos contraditórios em seu discurso:

1. “Por que tanto ódio, não vale a pena
Shurik&39;n te dirá, os homens são iguais ” (op. cit., tradução nossa)

2. “Cultivem-se mentalmente e fisicamente Priorizem a cultura e o conhecimento Caminhem para
a luz inexoravelmente Eles inevitavelmente sucumbirão à nossa unidade” (ibid., tradução nossa)

3. “Sábios, somos almas do Islã E chegamos em paz com três cores”(ibid., tradução nossa)

Na sequência (16), tem-se uma formação discursivas atravessada pelo ideologia republicana da
igualdade (os homens são iguais). Na (18), há uma interpelação ideológica religiosa, que, comparada
com à crítica anterior à religião (10), aponta um equívoco do sujeito. Finalmente, na (17), a formação
intelectual é enaltecida como forma de mudar o sistema, um discurso manipulado normalmente pela
elite.

Essa contradição acontece porque o sujeito é uma construção que, simultaneamente, se dá em
diversas interfaces. Segundo Ferreira (2010), cujo trabalho é influenciado pelos pressupostos
lacanianos sobre o lugar do sujeito, este se encontra no centro do entrelaçamento da Ideologia, da
linguagem e do inconsciente, sendo constituídos por estes e, ao mesmo tempo, deixando-lhes um
furo, marcando-os com sua presença.

O sujeito estaria assim sendo afetado, simultaneamente, por essas três ordens
e deixando em cada uma delas um furo, como é próprio da estrutura de um
ser-em falta: o furo da linguagem, representado pelo equívoco; o furo da
ideologia, expresso pela contradição, e o furo do inconsciente, trabalhado na
psicanálise (ibid.).

Pensando nos postulados da psicanálise, contradizer-se é uma prova da não soberania do “eu” como
dono de si mesmo. Embora a representação do rapper seja predominantemente identificada como de
resistência, ainda assim, ele é heterogêneo, marcados por interpelações diferentes que nos faz
pensar na possibilidade de suas queixas não serem a favor da derrubada sistema como um todo, mas
de um desmanche do aparelho estatal. Assim, eles oscilam entre reforçar a separação da sociedade
que os exclue e, de alguma forma, serem aceitos pela mesma.

Conclusão

A partir da observação das repetições, da rede de memórias, da construção interdiscursiva e
intradiscursiva, buscamos compreender como se significa a forma-sujeito rapper em sua projeção
como sujeito-locutor, assim como seu sujeito-interlocutor. Esse processo consistiu na análise da
passagem da superfície material dos enunciados selecionados para o objeto discursivo, em que se
destacou a formação discursiva dominante do discurso de reação.
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Analisando … de la planète Mars, percebemos que o sujeito-falante se desloca em várias posições,
por vezes, contraditórias. No entanto, as representações dominantes envolvem sentidos de revolução
e de embate, projetando o IAM como um denunciador das desigualdes sociais.

Voltando-nos especificamente para o ensino de francês língua estrangeira (FLE), vemos a
necessidade de se entender o papel dos discursos na produção das identidades sociais, de forma que
se possa fomentar mais discussões que permitam um olhar mais crítico em relação à França e as
narrativas construídas em torno da mesma. Acreditamos na importância de um posicionamento
consciente das condições geopolíticas no estudo da linguagem, compreendendo os imbricamentos
desta com questões políticas e ideológicas, já que, como aponta Pêcheux, não há neutralidade na
ciência. Toda construção teórica é uma construção humana, sendo assim, ao nosso ver, perpassada
por questões ideológicas.
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