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Resumo :

Segundo os pressupostos da AD – Análise de discurso de linha francesa, somos indivíduos interpelados em sujeitos pela ideologia,
inconscientemente submetidos a ela. Assim, este artigo busca analisar os dizeres embutidos nos cartazes afixados em pontos estratégicos do
restaurante da UFS, mostrando o dito não-dito presente na Análise de Discurso, investigando como discursivamente os sentidos foram
produzidos. Os enunciados apresentam uma linguagem cômica, despretensiosa e controlada, apontando para a disciplinarização do sujeito.
Como resultados, o artigo nos permitiu refletir sobre a maneira pela qual somos submissos a sociedade. O trabalho trouxe as contribuições
de Eni Orlandi (2007; 2008; 2015), Claudine Haroche (1992) entre outros autores.

Palavras-chave: Sujeito. Interpelação. Silêncio. Disciplinarização. Monitoramento.

Abstract:

According to the assumptions of AD - Analysis of French line discourse, we are individuals interpellated in subjects by the ideology,
unconsciously submitted to it. Thus, this article seeks to analyze the words embedded in the posters posted at strategic points of the UFS
restaurant, showing the unsaid saying in Discourse Analysis, investigating how discursively the senses were produced. The statements
present a comic language, unpretentious and controlled, pointing to the subject&39;s disciplinarization. As a result, the article allowed us to
reflect on the way in which we are submissive to society. The work brought the contribuitions of Eni Orlandi (2007; 2008; 2015), Claudine
(1992) among others authors.

Keywords: Subject. Interpellation. Silence. Disciplinarization. Monitoring.

Rèsumè:

Selon les hypothèses de AD - Analyse du discours de la ligne française, nous sommes des individus interpellés par des sujets par
l&39;idéologie, inconsciemment soumis à celle-ci. Ainsi, cet article cherche à analyser les mots incorporés dans les affiches affichées aux
points stratégiques du restaurant UFS, montrant l&39;énoncé non dit dans Discourse Analysis, en étudiant comment les sens étaient
discursifs. Les déclarations présentent un langage comique, sans prétention et contrôlé, indiquant la disciplinarisation du sujet. En
conséquence, l&39;article nous a permis de réfléchir à la manière dont nous sommes soumis à la société. Les travaux ont apporté les
contributions d’Eni Orlandi (2007 ; 2008 ;2015), Claudine Haroche (1992) entre autres auteurs.

Mots-clés: Sujet. Interpellation. Le silence Disciplinarisation. Surveillance.

1- INTRODUÇÃO

Segundo os pressupostos da AD – Análise de discurso de linha francesa, o propósito principal da ideologia é “construir indivíduos
independentes como sujeitos dependentes”. Desde que nascemos já estamos submetidos aos aparelhos ideológicos do estado. Recebemos
um nome, uma cultura, uma crença. Reproduzimos dizeres que são disseminados na sociedade, acreditando que são nossos, porém, eles já
estão lá, postos. Nos esquecemos que o dizer é social, por eles temos a ilusão da origem do que dizemos. A ideologia se encontra tão
difundida que em sua constituição de sujeito, forma nossa própria realidade, se estabelecendo como a verdade e o óbvio. Assim sendo, não
paramos para analisar que fazemos parte de toda uma sistemática, levados a agir de forma submissa, sem ao menos nos darmos conta.

Um dos papéis da ideologia é nos fazer pensar que somos livres, tornando-nos dependentes. Somos assujeitados quando saudamos as
pessoas com um simples “bom dia”, “como vai”. Fazemos isso automaticamente, sem percebemos. E nessa ação, pelos pressupostos da AD,
deixamos de ser indivíduos para sermos sujeitos ideológicos. Assim, ao sermos interpelados pelo som do apito do policial, quando
atendermos o seu chamado, há um reconhecimento ideológico. É por meio dos discursos que existe o sujeito e essa é a razão direta da
ideologia, ou seja; não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia.

Todo enunciado é voltado para uma formação discursiva, havendo assim uma regulação do que pode e o que não pode ser dito. Há uma
diferença entre a Análise do Conteúdo e a Análise do Discurso; enquanto a primeira busca retirar os sentidos do texto, se pautando no que
ele quis dizer, a segunda vai questionar como aquele texto significa, nesse sentido, AD não trabalha com exemplos, para ela é preciso uma
análise do objeto em questão.

A Análise de Discurso não se atenta a gramática, a língua, mas como seu próprio nome indica, ela vai tratar do discurso procurando
compreender a língua fazendo sentido. Assim, diferentemente da linguística, a AD não trabalha a língua como um sistema abstrato e sim a
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forma pela qual a língua é concebida no mundo e suas maneiras de se significar. O discurso para a AD não se trata apenas da transmissão
de mensagem, onde há um emissor, um receptor, um código, referente e no momento da transmissão da mensagem o receptor a decodifica.
A AD vai apontar que no momento dessa transmissão, esse processo de significação está sendo realizado de forma instantânea e não há
esse esquema elementar, essa sequência lógica, considerando que os sujeitos são afetados pela língua e que o discurso é efeito de sentidos
entre os interlocutores.

Assim, Orlandi (2015, p.32) afirma que o interdiscurso é o dizível esquecido já presente. “O interdiscurso é todo o conjunto de formulações
feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos”. Segundo a autora, para que as palavras tenham sentido, é preciso que elas já façam
sentido. Uma vez que as formações discursivas representam no discurso as formações ideológicas, Orlandi (2015, p. 43) vai dizer que as
palavras não têm sentido nelas mesmas, pois seu sentido advém das formações discursivas. Assim, não há sentido que não seja ideológico.
Para a autora, “toda palavra é sempre parte de um discurso”. (2015, p.43).

Corroborando com a autora respeito dos sentidos já postos no interdiscurso, TFOUNI (2006, p.127) ressalta:

[...] os discursos prévios (o interdiscurso) devem ser entendidos como fornecedores de discurso (ou sentidos) para o
sujeito, pois este não fala a partir de um vazio, mas a partir dos discursos historicamente construídos. O sujeito não
escapa deles; só pode falar a partir deles. A posição em que o sujeito se encontra não é vista por ele mesmo com
transparência; o sujeito não vê necessariamente a realidade de sua posição. Assim, efetiva-se uma espécie de
alienação, ou divisão [...]

É pensando nessas maneiras de se significar que esse trabalho pretende analisar os enunciados dos cartazes dispostos em pontos
estratégicos do restaurante universitário da UFS, buscando o seu real sentido, verificando o que foi silenciado e o que se pretende dizer.
Dessa forma, discutiremos os tipos de discursos construídos nos cartazes mostrando a disciplinarização apontada em cada um deles.

Para Pêcheux (1997, p.144) as ideologias não são feitas de ideias, mas de práticas, elas não se reproduzem sobre a “mentalidade da época”.
A ideologia está além de nós, não temos acesso a mesma, pelo contrário, somos dominados por ela. Uma vez que as condições ideológicas
são construídas historicamente, não há como manipularmos. Nesse ínterim, para o autor, a ideologia interpela o sujeito e os dois são
inseparáveis. É dessa interpelação ora silenciosa, ora categórica a qual iremos tratar aqui. Para Orlandi (2015, p. 59), “a análise de discurso
não procura o “sentido” verdadeiro, mas o real do sentido em sua materialidade linguística e histórica. A própria língua funciona
ideologicamente, tendo em sua materialidade esse jogo”. Em nossa análise, veremos o quanto os sentidos estão sendo construídos por meio
dos cartazes e como há uma ideologia por trás dos mesmos, nos levando a memórias discursivas, retomando dizeres já ditos e licenciando
outros. Para a autora, “[...] há sempre no dizer um não-dizer necessário. Quando se diz “x”, o não-dito “y” permanece como uma relação de
sentido que informa o dizer de “x”. (2015, p.82).

A obra de Orlandi (2007) nos traz um viés sob as formas do silêncio, e enquanto atributo deste artigo, ele atravessa as palavras (aqui, os
enunciados dos cartazes), mostrando que o sentido pode ser outro ou ainda omitir aquilo que se pretende dizer. A maior proposta da obra é
mostrar que o silêncio é cheio de significação. Não obstante, em meio a essa significância do silêncio proposta por Orlandi (2007), há
também uma amarração desse dito não-dito atrelado a uma disciplinarização proposta por Horoche (1991), onde o indivíduo é isolado pelo
poder, torna-se sujeito por essa interpelação.

Assim, após essa contextualização teórica, trataremos a seguir da análise dos cartazes e nesse sentido, não basta apenas aqui o meu ponto
de vista traçado. Você enquanto leitor é livre para interpretar, uma vez que cada analista tem o seu olhar singular para o objeto dado.
Acredito que ao ler, você leitor permeará por caminhos os quais não estarão descritos aqui. Essa é razão da língua não ser fechada; um texto
nunca está acabado, uma análise nunca está concluída, pronta.

Ao analisarmos os sentidos produzidos e silenciados dos cartazes, certamente retomaremos situações similares, dizeres vivenciados em
outras situações no nosso cotidiano, mas não lembrados por nós. Pelos pressupostos da AD, isso acontece porque passamos pelo
esquecimento ideológico, quando o dito já está lá e o esquecimento da enunciação, quando falamos de uma maneira e não de outra.

2- ANÁLISES DOS CARTAZES

CARTAZ nº 1

“FURAR A FILA PRA QUÊ, SE VAMOS TODOS COMER”
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Conforme preconiza os pressupostos da AD, somos seres constituídos pela incompletude, nesse sentido aqui, fugirei um pouco do real
significado o qual a AD trabalha. Segundo ela, “a condição da linguagem é a incompletude e que nem sujeitos nem sentidos estão completos”
Orlandi (2015, p. 52). Fico a imaginar que sempre haverá um sujeito que furará a fila, que dará um jeitinho de ser atendido logo e, portanto,
essa incompleta “educação e respeito” permanecerá, ou seja, nesse sentido o sujeito é mesmo incompleto.

É incrível como ideologicamente esse ato é aceito por quase todos que frequentam o restaurante. É como se houvesse um ritual entre as
pessoas: “Deixo furar a fila, porque faço isso também”. E então, entro aqui na contradição daqueles vídeos gravados, onde a emissora Rede
Globo proporciona ao telespectador opinar sobre qual país se quer para o futuro, afim de que o brasileiro deixe a sua voz. E nesse sentido a
maioria vai pedir por fim da corrupção, melhorias na educação, saúde. Mas furar a fila não é um ato corrupto Não é desrespeitar as pessoas
que ali estão por um longo tempo, esperando a sua vez Quais os conceitos que se tem por corrupção Somente lavagem de dinheiro Roubar
os cofres públicos Desviar verbas E verbas também da educação! Como então, se posicionar nos vídeos com todos esses dizeres, se não se
respeita uma simples fila Nesse caso acredito nos pressupostos da Analise de discurso, de que somos ideologicamente assujeitados a
produzir esses discursos. Ele está em nós.

Segundo M.Pêcheux (1975 apud Orlandi, 2015, p. 34), há dois tipos de esquecimento: o ideológico e o da ordem da enunciação, onde no
primeiro temos a ilusão de sermos a origem do que dizemos e no segundo, ao falarmos, dizemos de outro modo, levando a entender que o
dizer sempre pode ser outro.

O “Fora Collor” nos remete a memória discursiva da corrupção. Mas ao furar a fila, passamos pelo esquecimento da corrupção

O enunciado proposto nos chama à reflexão de que não faltará comida, ou seja; o mesmo está voltado para a disciplinarização, a
conscientização da questão de ética. O cartaz exposto traz um silenciamento, o dito não-dito ou um dizer de forma suave, leve. Há um
silêncio escondido, mas se mostrando ao mesmo tempo nesses dizeres. Talvez o cartaz pudesse trazer os seguintes dizeres: “Se você fura
fila, pra quê falar dos políticos” Porém nesse caso, ele se apresenta de forma reflexiva, silenciosa e ao mesmo disciplinar. O sentido está
implícito lá. Para Ducrot (1972 apud Orlandi, 2007, p.67), “a noção de implícito é uma forma de “domesticação”, da noção do não-dito pela
semântica.

Cabe aqui dizer que os sentidos já estão postos, mesmo que de forma implícita, silenciada. Ele nos remota em algum momento para a
memória discursiva da corrupção. Há uma linguagem poética, onde as orações se combinam. Não há um sinal de exclamação no final da
frase, pois assim mudaria o sentido. Seria um enunciado gritante, chamando de forma direta os indivíduos à disciplina. Porém, nesse caso,
há uma reflexão embutida.

CARTAZ Nº 2

“TAVA COM ESSA MÃO ONDE BORA LAVAR!”

E nessa pressa para almoçar, passando pela catraca do restaurante, até chegar ao corredor, onde estão os lavatórios, somos interpelados
por esses dizeres. Em letras bem minúsculas presentes no cantinho superior do cartaz, encontramos um discurso médico, apontando para a
importância da higienização, a fim de se evitar contaminação por bactérias, livrar-se da diarreia. A imagem ainda expõe a quantidade de
objetos aos quais expomos as nossas mãos durante o dia: celular, chaves de carro, cueca, bolsa, entre outras figuras. Há uma exterioridade
constituindo o sujeito de forma regulada.

Haroche (1992, p. 81) aborda os textos que querem aproximar a matemática do social, desse modo, a autora pontua que esses textos “têm
por finalidade um “amor ao Estado” que se via estreitamente associado a uma tentativa de controle (e mesmo, até certo ponto, de
matematização”. Nesse sentido, o enunciado do cartaz produz uma regulação, nos interpela a lavar as mãos, pois nos fará remeter a
memória de onde estávamos com elas. Não é um convite simples como estamos acostumados a ver. Em muitos restaurantes há pia, torneira,
espelho, sabonete. Existe um lugar específico para higienizar as mãos, ou até mesmo no banheiro disponibilizado no restaurante. Não há
essa interpelação. O usuário não se sente obrigado, convidado a lavar as mãos. Há uma liberdade de escolha e atitude. Por outro lado, o
enunciado presente no cartaz é indagador, nos pára, fala conosco como se fosse uma voz saindo, alguém falando pessoalmente conosco,
nos vigiando. Talvez se não houvesse esse cartaz, muitos passariam sem lavar as mãos, mesmo estando ali a pia, a torneira, o papel toalha,
que por si só já trazem a mensagem da higienização.

É na linguagem que de fato se dar esse acontecimento e o sujeito é um ser inserido nela. Esse sujeito que se assujeita, está em lugar de
dominação, submissão. Ao mesmo tempo em que observo essa atitude, essa interpelação, esse convite para lavar as mãos, vejo também o
medo de perder o lugar da fila, pois ao se afastar para lavar as mãos, outros passam em sua frente. Conforme analisado no primeiro cartaz,
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sobre a questão de furar a fila; há uma permissividade entre os usuários antes de chegar ao lavatório. É claro que não são todos os usuários
que concordam com essa atitude, Mas os que são contrários também não se manifestam, aceitam passivamente, como se aquilo fosse
normal, um hábito comum.

Talvez, de tanto ver a fila lenta, pessoas passando a sua frente durante o percurso até chegar ao lavatório, os usuários não queiram “perder”
mais tempo lavando as mãos, talvez queiram evitar perder a sua vez, já que estão mais próximos do momento de poder ser servirem,
finalmente. Que discurso está sendo calado aqui Há uma disciplinarização gritante, chamando o indíviduo a lavar as mãos para se prevenir
das bactérias, mas o discurso de furar a fila não é tão gritante assim, é reflexivo, convenhamos, mas não tão interpelativo quanto o enunciado
desse cartaz.

Lavar as mãos é importante e isso se dá em qualquer lugar, com pressa ou sem pressa, perdendo a vez na fila ou não, temos que ter a
consciência que esse ato é uma questão não somente de educação, mas principalmente de saúde. É preciso cuidar de si, pensar em si e não
se prejudicar pelo mau comportamento dos outros. Não é por causa dos indisciplinados que temos que ser negligentes conosco mesmos.

CARTAZ Nº 3

“PODE CATAR SEU TEMPERO, MAS DEIXE A FILA ANDAR LIGEIRO”

Após passar pelo corredor da higienização, é hora de preparar os pratos, escolher os alimentos. Ao entrarmos no restaurante, nos
deparamos com esse cartaz. Nessa linguagem há uma permissividade e ao mesmo tempo uma imperatividade descrita: “Você pode colocar a
sua comida, mas seja rápido, não atrapalhe a fila”. Esse é o sentido que se quer produzir. Aqui há um dito oculto, que apresenta uma
memória discursiva, introduzida no interdiscurso.

Esse “deixar a fila andar ligeiro”, é tudo que se deseja alcançar desde o momento que se está nela, pois por muitos não respeitarem a fila, ela
se torna lenta, há uma demora excessiva até que se chegue a sua vez. E agora que chegou finalmente a nossa vez, a hora de escolhermos o
que desejamos comer, somos chamados a andarmos ligeiros.

Somos interpelados o tempo todo a sermos ágeis em filas, seja de banco, lotéricas, até mesmo nos caches quando vamos sacar o dinheiro.
Inconscientemente sabemos que existe alguém atrás de nós que está com pressa. O social nos remete a memória disso. Não precisamos ser
avisados, já sabemos que temos que ser ágeis. Ideologicamente, somos submetidos a isso. Mas no ambiente do restaurante, queremos
escolher com calma aquilo que vamos saborear, afinal, a demora aguçou ainda mais a nossa fome. Não paramos para pensar se há alguém
atrás de nós. Assim, perdemos a noção de tempo nesse momento, ao estarmos na fila.

Essa linguagem disposta que nos regulamenta, não nos impede de catarmos ao escolhermos o nosso tempero, porém nos lembra que é
preciso deixarmos a fila fluir. Todo enunciado é acompanhado de interpretação, uma vez que a língua é parafrástica, mostrando mais uma
vez que o dizer sempre pode ser dito de outra forma. A incompletude faz parte do processo.

Segundo Orlandi (2008):

A incompletude é característica de todo processo de significação. A relação pensamento/linguagem/mundo
permanece aberta, sendo a interpretação função dessa incompletude, incompletude que consideramos como uma
qualidade e não um defeito: a falta, como temos dito em abundância, é também o lugar do possível na linguagem.
(2008, p.19)

Para Orlandi (2007), o silêncio faz parte da constituição do sujeito de sentido. É no interdiscurso que se forma o dizível histórico e linguístico,
pois pelo discurso o dizível já está lá. Segundo a autora, é no silêncio que se constitui todo processo de significação.

O enunciado do cartaz: “Pode catar o seu tempero, mas deixe a fila andar ligeiro”, ao mesmo tempo em que há uma interpelação, de forma
“controlada”, regulada, há também um silenciamento daquilo que não foi dito. Por exemplo, poderia estar descrito que os estudantes teriam
aula logo mais, que o restaurante tem horário para fechar e etc. Há todo um dizer não-dito, regulamentado, posto, mas ao mesmo tempo
polissêmico, conforme é peculiar da língua; essa produção de vários sentidos.

CARTAZ Nº 4

“PODE COMER SEM CARREIRA, MAS NÃO ESQUENTE A CADEIRA”

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

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-9,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Como visto até aqui, os dizeres dos cartazes se complementam. Segundo Guilhaumou e Maldidier (1989. p. 65), todo enunciado tem o
caráter fundamental dialógico, gera efeitos de sentido que só podem ser analisados no contexto da enunciação e estão sempre relacionados
a outros enunciados. Assim, é concomitante essa recorrência mais uma vez da palavra “pressa” com sentido de ligeiro, carreira. Há uma
discursividade de regulamentação de tempo, presente nos enunciados dos cartazes. Ao sentar à mesa, os usuários do restaurante se
deparam com esses dizeres colados nas paredes. É claro que por trás do real sentido, o de sermos ágeis, encontramos um discurso
educativo, informando que devemos mastigar bem os alimentos, não comer correndo, porém, ao fazer isso, devemos desocupar as cadeiras.

Dito de outro modo, esse cartaz traz uma mensagem de que as mesas do restaurante não estão disponíveis para bato papo, como é de
costume em outros lugares, embora a etiqueta manda que desocupemos o lugar para outras pessoas.

Conforme Haroche (1992), o indivíduo é “matematizado”. Dessa forma podemos analisar que desde a entrada na fila até o sentar nas
cadeiras, há toda uma regulamentação. Estamos envoltos no sistema, do qual nem nos damos conta. Não precisa ninguém anunciar, mas
somos interpelados a nos conscientizar quando nos deparamos com cada enunciado. Há toda uma determinação do sujeito, um
monitoramento nos circundando. Para Haroche (1992, p. 21): "Cada um, à sua maneira, procura destacar um fato essencial: o poder, o
Estado, o direito, coagem o sujeito, insinuam-se nele de forma discreta”. Um dos efeitos da ideologia é transmitir para aqueles que estão
dentro dela acreditarem que estão fora, pois ela não irá anunciar que é ideológica.

Um dos princípios do silêncio, sob a perspectiva de Orlandi (2007, p. 102) é que “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”. Assim, como efeito
ideológico, ele não vai se mostrar diretamente, mas disfarçadamente, cheio de significados.

Segundo os pressupostos da Análise de Discurso, tornar-se sujeito acontece antes mesmo da interpelação, pois já nos fora dado um nome,
uma nacionalidade constituída de uma cultura. A ideologia nos interpela como sujeitos livres para que possamos obedecer livremente aquilo
que ela determina, ou seja; uma ação de livre e espontânea vontade, carregada de um silenciamento.

CARTAZ Nº 5

“PRA COMER É 1 REAL, MAS QUAL O PREÇO DO SEU DESPERDÍCIO”

Um dos pontos defendidos por Orlandi (2007, p.69) referente ao sujeito, é que este tem uma relação importante com a incompletude e está
sempre buscando essa incompletude na linguagem, o que de certa forma implicaria na ausência do silêncio, porém ele está sempre lá. O
silêncio se instaura no próprio dizer. Segundo a autora ele significa por si mesmo. Assim, analisando o cartaz acima, podemos observar um
discurso reflexivo, silenciando o fato de morarmos em um país onde muita gente passa forme ainda e não tem o que comer.

O cartaz não apela nesse sentido, ele se filia pelo viés econômico, numérico, o cifrão. O discurso embutido procura produzir um sujeito
consciente, comprometido com o não desperdício e seu compromisso em colocar somente a quantidade que se irá comer. A nesse discurso
aquilo que Foucault segundo Haroche (1992, p.21) vai chamar de “governo pela individualização”, ou seja, “uma forma de poder que
classifica os indivíduos em categorias, identifica-os, amarra-os, aprisiona-os em identidades”. O poder trabalha para limitar o sujeito, afeta a
todos. Há uma tensão entre o sujeito maior – Poder, constituído socialmente.

Nesse sentido, o sujeito é chamado a assumir uma identidade reflexiva. Não é porque a comida é quase de graça que se deve sair colocando
tudo, sem um freio. Ao contrário do que acontece em restaurantes fora da universidade, o valor da comida é vinte cinco vezes maior, assim,
há um controle no que se deve colocar, pois se sabe que quanto mais comida, maior também será o valor pago. Já no restaurante
universitário, não importa a quantidade, o valor será sempre o mesmo. Aqui cabe analisarmos o porquê das pessoas colocarem tanta comida
nos seus pratos. Talvez seja porque a quantidade não irá interferi no valor e a pessoa se sente livre para colocar o que quiser.

No entanto, ao sentar a mesa, o usuário se depara com o cartaz colado nela, de forma silenciosa, chamando-o a conscientização. Estão
colados, dispostos ali, como se estivessem dizendo: “estou monitorando você. Se colocou tudo isso, vai comer”. A palavra “desperdício” é
que dá enfoque a todo esse senso emocional. Há uma interpelação direta e ao mesmo tempo impositiva. É um simples cartaz, mas aborda,
questiona, porque a linguagem ganha materialidade no acontecimento. Talvez no dia seguinte, haja uma consciência em relação à
quantidade colocada. É isso que de forma indireta se espera. É esse o objetivo dos enunciados. Para Orlandi:

A Análise de Discurso não estaciona na interpretação, trabalha seus limites, seus mecanismos, como parte dos
processos de significação. Também não procura um sentido verdadeiro através de uma “chave” de interpretação. Não
há esta chave, há método, há construção de um dispositivo teórico. Não há uma verdade oculta atrás do texto. Há
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gestos de interpretação, que o constituem e que o analista, com seu dispositivo, deve ser capaz de compreender.
(2015, p.26)

Conforme ainda preconiza os pressupostos da Análise de Discurso, a língua é polissêmica, constituída de sentidos. Assim, um mesmo cartaz,
enunciado, terá o ponto de vista de cada analista, trazendo novas percepções, contribuições, reafirmando que a língua não é completa, e que
a incompletude faz parte da linguagem e do sujeito.

CARTAZ Nº 6

“PLÁSTICO C/ PLÁSTICO PAPEL COM PAPEL – CADA UM NO SEU TONEL”

Ao encerrar o almoçou ou jantar, os usuários do restaurante depositam os pratos, talheres e copos em lugares específicos. O enunciado do
cartaz está informando o local onde os copos e papéis deverão ser depositados, ou seja, cada um no seu tonel e não juntos. Nesse sentido,
não é de qualquer jeito que se fará essa liberação. Essa informação já está regulamentada, posta. A imagem apresenta as figuras de dois
tonéis, onde de forma engraçada, está uma pessoa sentada entre eles, lançando copos para um tonel e papéis para o outro.

Há um discurso voltado para a reflexão ambiental, em dizeres minúsculos, no canto superior do lado direito da figura. Esses dizeres tratam da
quantidade de tempo que os copos e papéis levam para se decomporem. Pelo tamanho da letra, nota-se que essa informação é pouco
expressiva. A linguagem do enunciado busca ser direta: “plástico com plástico, papel com papel, cada um no seu tonel”.

Mediante as informações dispostas nos cartazes, observa-se que as orientações não são seguidas, pelo contrário, os copos e papéis são
jogados juntos, num mesmo tonel. Inclusive, o papel já se encontra dentro dos copos no momento desse descarte. Talvez essa
regulamentação não seja obedecida porque nos próprios toneis não constam essa informação. Eles estão em branco. Mas, será que se
tivesse os adesivos informativos em cada tonel, essa regra seria seguida Acredito que haveria pessoas que jogariam os objetos de qualquer
forma, sem nem ao menos lerem as informações. Dessa forma, mais uma vez, cabe aqui afirmamos que a regulamentação e disciplinaração
precisam estar presentes, pois somos indivíduos que precisamos de controle, orientação.

Todos os cartazes trabalhados aqui remeteram a disciplinarização, a categorização e a matematização do sujeito. De forma silenciada e ao
mesmo tempo posta, os enunciados estão repletos de sentidos, dizeres, nos mostrando que somos movidos ideologicamente pelo poder do
Estado e constituídos socialmente.

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Presente trabalho se propôs a analisar os dizeres embutidos nos cartazes, espalhados no restaurante universitário da UFS. O objetivo
maior foi discutir as formas de como o sujeito é disciplinado, categorizado, seja de forma silenciosa, cômica pelo poder do Estado. Com isso,
pôde-se ver como o poder age de modo incisivo e como a determinação é constituída, sócio e historicamente. Estamos imersos nessas
vontades de poder, do agir do Estado. Assim como a função maior da gramática é disciplinar o indivíduo sobre como ler e escrever, a função
desses cartazes é disciplinar os indivíduos no ritual de comportamento.

A matematização, a disciplinarização, e a regulamentação fizeram parte desse processo discursivo, analítico, colocando os sujeitos como
participantes desse processo disciplinador, reflexivo. Para tanto, foi de fundamental importância as contribuições de Claudine Horoche e Eni
Orlandi, onde há um dito oculto que faz parte de uma memória discursiva, introduzida no interdiscurso e a matematização apontada por
Claudine Horoche, onde a regulamentação se faz presente.

A análise desse artigo nos permite refletir sobre a forma pela qual estamos submissos a sociedade, que não somos seres independentes,
somos regulamentados, monitorados a todo tempo. Cremos ser livres, mas estamos presos a ideologia, pois somos seres constituídos
ideologicamente. Não há como fugir da ideologia, pois ela acontece em nós, faz parte da constituição do sujeito e se materializa na
linguagem. A linguagem nos rodeia, estamos imersos nela, assumindo as identidades as quais nos são propostas.

Portanto, fazendo uma comparação entre os dizeres dos cartazes e as placas de sinalização de trânsito nas ruas, vemos que há uma
semelhança: a regulamentação se faz presente. Se há regulamentação, disciplinarização, é porque somos indivíduos indisciplinados, que
precisamos ser guiados, dirigidos. Necessitamos seguir as normas ali propostas. A linguagem só ganha materialidade quando há a
necessidade do acontecimento, caso contrário, ela não acontece. Assim, a Análise de discurso atua de forma relevante quando afirma que a
ideologia é constituída, sócio e historicamente e se materializa na linguagem.
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Nascemos na ideologia, fazemos parte de uma sociedade onde as normas já estão estabelecidas. Participamos de uma cultura, a qual fomos
submetidos. Vivemos em um mundo onde tudo foi dado. Há uma constante transformação, não existe um controle do que não pode ser.

A ideologia não tem começo nem fim. Ela simplesmente é e nesse ínterim é a linguagem que trás a tona o acontecimento, a materialidade, a
existência. Quando os fatos existem, somos tomados pelo acontecimento, interpelados ideologicamente. Dessa forma, somos indivíduos
normatizados e isso se dá ao longo da nossa vida. É impossível fugirmos da ideologia, pois somos seres constituídos nela, fazemos parte do
processo.

O cenário do restaurante universitário da UFS nos mostrou a forma de como o sujeito é matematizado, categorizado, ou seja, cada coisa tem
que está no seu lugar. Somos assim. A linguagem está em nós, ganha forma. Se não houvesse a linguagem, a disciplinarização, não
saberíamos nos conduzir, nos orientar. É preciso que haja um regualamento, pois não pensamos da mesma forma, não agimos do mesmo
modo. A partir da produção dessa análise, cabe a nós refletirmos em qual sociedade nós vivemos, e quais sentidos estão sendo produzidos
nos outros lugares por meio da linguagem.

Dessa forma, entendemos que somos sujeitos constituídos ideologicamente. Há toda uma aparelhagem com normas, dizeres, nos
regulamentando e nem percebemos. Pensemos então nas agências bancárias, na organização dos caixas para cada atendimento, na
distribuição de senhas. Se não houvesse esse gerenciamento, haveria uma confusão. Ninguém saberia qual o tipo de atendimento prestado,
quem seria o próximo da fila. É por isso que a ideologia nos interpela, nos chama a fazer parte do acontecimento que ocorre na linguagem.

É próprio da língua, falar e calar, pois quando expressamos algo, estamos ocultando outras palavras, outros sentidos, outros dizeres, outras
maneiras de falar. A língua nunca está acabada. As palavras vão ganhando sentidos de acordo com o acontecimento. O que nos instiga
nesse trabalho são as várias maneiras como esses dizeres acontecem, como eles nos chamam, nos impõe a disciplinarização ao mesmo
tempo que silencia. Como sujeitos ideológicos, assujeitados ao poder de Estado bem como ao silenciamento carregado de significados
presente nos discursos, cabe refletirmos sobre até que ponto somos monitorados, regulados, e se há alguma maneira de escapulir desse
ritual, uma vez que somos sujeitos constituídos ideologicamente.
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