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RESUMO

Segundo Bakhtin (1997), para compreender os gêneros do discurso, faz-se necessário estudar uma unidade, a
saber: o enunciado. Diante disso, este trabalho objetiva analisar os escritos de banheiro na Universidade
Federal de Sergipe, cônscios de que eles representam uma atividade humana dentro de uma esfera da
comunicação que lhe serve de suporte, carregando consigo uma orientação dialógica, haja vista que todo
discurso encontrará outro discurso com o qual poderá manter uma relação interacional. Além de mostrar
também como o sujeito é afetado pelas formações discursivas e como estas interferem no seu enunciado.
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ABSTRACT

According to Bakhtin (1997), to understand the speech genres, it is necessary to study a unit, namely the
statement. Thus, this paper aims to analyze the writings of the bathroom at the Federal University of Sergipe,
aware that they represent a human activity within a sphere of communication that serves as support, carrying
a dialogical orientation, given that all discourse find another speech with which you can maintain an interactive
relationship. Besides we also show how the subject is affected by the discursive formations and how they
interfere with your statement.
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1 INTRODUÇÃO

O interesse em trabalhar com escritos de banheiro surgiu da curiosidade em entender os motivos pelos quais
as pessoas se utilizam desse espaço (onde se pressupõe que foi feito apenas para fins de higiene e eliminação
de excrementos), para expressarem opiniões sobre os mais variados assuntos.

Para Foucault em nossa sociedade “sabe-se que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de
tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 2009,
p. 09). Sendo assim, o sujeito escolhe o banheiro pelo fato de estar “distante” por alguns momentos das
regras sociais. E ali, ele poderá transgredir, opinar, sem se preocupar em se identificar, tampouco com as
consequências daquilo que foi escrito.

Outro ponto que chamou a atenção é a interação entre os enunciados, diálogos que muitas vezes surgem
entre um escrito e outro, ou seja, a presença marcante do dialogismo. Além disso, vale ressaltar também as
formações discursivas que circundam os enunciados e como os sujeitos são afetados por elas, demonstrando
dessa forma o quanto as formações ideológicas que permeiam a sociedade os atinge, afinal o sujeito mantém
uma posição de “assujeitamento” diante do discurso.

Esse estudo é constituído de escritos coletados em banheiros masculinos e femininos na Universidade Federal
de Sergipe (UFS), durante o mês de março do ano de 2014. Foram observados os banheiros das cinco
didáticas (térreo e 1º andar), além dos banheiros do CCBS (Centro de Ciências Biológicas e da Saúde), CCET
(Centro de Ciências Exatas e Tecnologia) e os da BICEN (Biblioteca Central).

Posto isso, acredita-se serem os escritos de banheiro, um material fértil para se trabalhar a partir da
perspectiva bakhtiniana acerca dos gêneros do discurso, a relação entre a atividade humana e a esfera da
comunicação, a relação dialógica entre os enunciados, além das formações discursivas ali presentes.

2 RELAÇÃO ATIVIDADE HUMANA: ESFERA DA COMUNICAÇÃO NOS ESCRITOS DE BANHEIRO

O anonimato proporcionado pelos banheiros pode ser considerado um dos motivadores para que os sujeitos
sintam-se dispostos a deixar registrado nesse ambiente, os mais diversos enunciados, sejam em portas ou
paredes ou até mesmo nos avisos colocados pela universidade. Lá estão os grifos à procura de espaço,
expondo opiniões, gerando discussões entre si e fazendo com que cada vez mais se mantenham vivos dentro
daquele local. A não obrigatoriedade em assinar os textos provoca no sujeito a vontade de expor ali o que
pensa sem medo do que os outros irão achar. Afinal, ali dentro ele está livre das pressões morais inerentes à
sociedade.

Nos banheiros das didáticas, as portas são escuras, o que acaba inibindo os escritos nela, entretanto os
sujeitos fazem uso das paredes para escreverem. Predominantemente de cunho sexuais, esses escritos trazem
muitas vezes características físicas e em outros um caráter anunciativo:

Quadro I

ENUNCIADO LOCAL

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/olhar_discursivo_e_carater_dialogico_analise_acerca_dos_enunciado.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



“Qro Pau. Passivo. 23 anos” Banheiro masculino – Didática 2 – Térreo
“Só machos 8841-3153” Banheiro masculino – Didática 3 - Térreo

Esses enunciados mostram a intensa atividade humana que existe dentro desse espaço, que por fim serve
apenas de suporte para a expressão dos indivíduos.

Então, têm-se os escritos como atividade humana e o banheiro servindo de esfera da comunicação. E ao se
trabalhar gêneros discursivos, faz-se necessário pensar na relação existente entre atividade humana/esfera da
comunicação, pois a “utilização da língua efetua-se em formas de enunciados (orais e escritos), concretos e
únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana.” (BAKHTIN, 1997, p. 279).

Esses enunciados trazem marcas de oralidade e mostram despreocupação com a escrita, ignorando regras
gramaticais, preocupando-se apenas em comunicar-se, dessa forma, pode-se caracterizar esses textos como
um meio de comunicação simples e espontâneo, ou seja, um gênero primário (ibidem).

Apesar de existir uma predominância de textos de cunho sexual, foi possível encontrar outros, que expressam
ordem, insatisfação política, mensagens religiosas, de discriminação, que descrevem características físicas e
disputa entre alunos de diversos cursos que estão no Quadro II:

Quadro II

ENUNCIADO LOCAL
“Esse
banheiro foi
projetado p/ a
mãe do reitor”

Banheiro
masculino
- CCET

“Deus te ama”
Banheiro
masculino
- CCET

“Cú não tem
acento, seu Zé
cu! Vc é
cotista, né?
Kkk!”

Banheiro
masculino
–
Didática
5 - Térreo

“Carol,

Filet!

Gostooóoosa!”

Banheiro
feminino
– BICEN
– 1º andar

“Eng. Civil é
tudo viado” É
vc mesmo!!
Seu viado!!Kkk

Ass:Alguém
superior a
vcs”

Banheiro
masculino
- CCET

Partindo do pressuposto de que o enunciado é constituído de: conteúdo temático,
estilo verbal e construção composicional, além de que:

O enunciado – oral e escrito, primário e secundário,
em qualquer esfera da comunicação verbal – é
individual, e por isso pode refletir a individualidade
de quem fala (ou escreve). Em outras palavras um
estilo individual. (BAKHTIN, 1997, p. 283).

Pode-se destacar um desses enunciados e trabalhá-lo sob esta perspectiva:

Quadro III

ENUNCIADO LOCAL
“Cú não tem
acento, seu Zé
cu! Vc é
cotista, né?
Kkk!”

Banheiro
masculino
–
Didática
5 - Térreo

No enunciado acima encontrado em um dos banheiros
da didática 5, tem-se o conteúdo temático permeando
dois pontos polêmicos. O primeiro com relação ao
preconceito linguístico, visto que um sujeito ofende ao
outro por ele ter acentuado uma palavra que não
recebe acento e a discriminação com relação à forma
de ingresso na universidade, no caso através das
cotas. Dessa forma, o primeiro sujeito supõe que o
erro gramatical só pode ter sido cometido por alguém
que ingressou na universidade por uma via mais
“fácil”, no caso a política de cotas. Por fim, o
enunciado por inteiro é tomado por um cunho
preconceituoso.
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Quanto ao seu estilo verbal, ou seja, os recursos da língua utilizados pelo sujeito mostram que, mesmo sendo
um enunciado escrito, ele traz marcas da oralidade – “seu Zé cu” – além de fazer o uso de abreviações
bastante comuns em conversas feitas através de mensageiros instantâneos na internet e que acabou se
popularizando (“Vc” e “Kkk”). O que só tende a corroborar com o que foi dito acerca da natureza desse
enunciado ser do gênero primário.

Já com relação a sua construção proposicional, vê-se que o sujeito argumenta e expõe a sua posição de forma
preconceituosa diante de um erro de português, além de apontar para uma questão polêmica que foi pauta de
vários debates dentro e fora da universidade. O sujeito poderia ter argumentado qualquer outra coisa,
entretanto sua pergunta dirige-se a um grupo que é marcadamente discriminado pela sua forma de ingresso
na universidade, pressupondo que só eles são capazes de errar.

Portanto, conteúdo, estilo e a construção estão relacionados um com o outro no surgimento desses enunciados
e subsidiando o estudioso do discurso na compreensão dos mesmos, afinal “para falar, utilizamo-nos sempre
dos gêneros do discurso, em outras palavras, todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e
relativamente estável de estruturação de um todo.” (BAKHTIN, 1997, p. 294).

3 OS ESCRITOS DE BANHEIRO E SUA ORIENTAÇÃO DIALÓGICA

Ao longo da coleta de dados para a constituição dessa pesquisa, deparamo-nos com uma quantidade
significativa de enunciados que mantinham entre si uma relação interacional, confirmando dessa forma uma
característica marcante em todo o discurso, a sua orientação dialógica. “Em todos os caminhos que levam ao
seu objeto, o discurso encontra o discurso de outrem e estabelece com ele a interação viva e intensa (...)”
(BAKHTIN, apud CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2004, p. 161).

Tais diálogos podem ser identificados facilmente, pois os sujeitos ao escreverem suas respostas a um
enunciado escrito anteriormente, fazem uso de setas, o que indica que tal enunciado está respondendo a
aquele outro. Todavia, a interação verbal não fica restrita a apenas dois sujeitos, vários outros podem
participar dessa interação expondo suas opiniões, ou refutando outras que já foram postas. No Quadro IV
abaixo, alguns exemplos:

Quadro IV

ENUNCIADO LOCAL

“8819-0633Ligue” “Fresco” Banheiro Masculino – Didática 1 – 1º
andar

“8121-6725 Homens” “Busque orientação vc
ñ era assim” Banheiro masculino – Didática 3 – Térreo

“Quero buceta” “Lugar errado” Banheiro masculino – Didática 4 – Térreo

-} “Ainda tem babaca que vive essa filosofia,
você otário é nordestino e vive num país onde
a diversidade é o que predomina seu mané”.

Vc não passa de um alienado sem cultura!
“Provavelmente não é nordestino!!!Deve ser
um paulista ou gaúcho descendente das
bichas ‘Ariana’ (alemães ou italianos)
querendo demonstrar uma superioridade que
não existe."

Banheiro masculino – BICEN

Esse último
enunciado
merece um
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maior destaque
pelo fato de um
símbolo ter
provocado a
reação de dois
sujeitos que
interagem
entre si para
combater o
significado
representado
pela imagem. O
símbolo tem a
capacidade
devido a
condições
históricas de se
auto-explicar.
Utilizado pelos
nazistas e
propagando-se
até hoje
através de
grupos que
apoiam esse
movimento.
Além disso,
questões
regionais vêm à
tona na
discussão, visto
que para o
primeiro sujeito
não há motivos
para aquele
símbolo estar
ali, já que
estamos na
região nordeste
e os
nordestinos são
alvos de
agressão
desses grupos.
Entretanto o
outro sujeito
contesta, e
direciona a
naturalidade de
quem fez o
desenho,
paulistas ou
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gaúchos,
devido ao fato
da maioria
deles
descenderem
de nações que
compartilhavam
dessa ideologia.

Outro ponto que vale destacar são enunciados seguidos de números de telefone, que na sua totalidade são de
celulares, provavelmente pelo fato de se manterem anônimos. Esses textos têm caráter anunciativo, e
mostram explicitamente que estão ali para iniciar um diálogo. É interessante notar também que todos esses
escritos foram encontrados em banheiros masculinos, e é notadamente incoerente um enunciado como:
“Quero buceta”, que logo é respondido por “Lugar errado”. O sujeito ao escrever esse primeiro enunciado
provavelmente teve consciência de que ele não caberia ali, mas mesmo assim o escreveu sendo corrigido por
outro sujeito.

Sobre essa questão de prever a resposta para o que vai ser escrito Bakhtin noz diz que: “Enquanto elaboro o
meu enunciado, tendo a determinar essa resposta de modo ativo; por outro lado tendo a presumi-la, e essa
resposta presumida por sua vez, influi no meu enunciado (precavendo-me das abjeções que estou prevendo,
assinalo restrições, etc.).(BAKHTIN, 1997, p. 322).

Ao deixar um número para contato, ao fazer uma solicitação, o sujeito demonstra claramente que está
disposto a dialogar, seja por escrito ou oralmente, é fato essa necessidade do discurso em encontrar outro
para manter uma interação. E esse caráter ideológico é notável nos escritos de banheiro demonstrando que “o
locutor termina o seu enunciado para passar a palavra ao outro ou para dar lugar à compreensão responsiva
do outro.” (BAKHTIN, 1997, p. 294).

4 OS ESCRITOS DE BANHEIRO E AS FORMAÇÕES DISCURSIVAS

Consciente de que os enunciados encontrados nos banheiros são constituídos de elementos que se relacionam
entre si, como conteúdo temático, estilo verbal e construção composicional, é preciso também dar atenção aos
lugares do discurso, ou seja, ao escrever o “Sujeito” é atravessado por “Outros” que são originários de outras
formações discursivas que ao serem representadas na linguagem passam a fazer referência a formações
ideológicas. Sobre formações discursivas vejamos (CHARADEUAU & MAINGUENEAU, 2008, p 117):

Ele [o termo formação discursiva] permite, com efeito, designar todo conjunto de
enunciados sócio-historicamente circunscritos que pode relacionar-se a uma
identidade enunciativa: o discurso comunista, o conjunto de discursos proferidos por
uma administração, os enunciados que decorrem de uma ciência dada, o discurso dos
patrões, dos camponeses etc.

Posto isso, ao escrever um enunciado, o sujeito está sendo atingido por formações ideológico-discursivas, pois
ao falarmos estamos fazendo parte de uma posição sócio-histórica. Resumidamente, formações discursivas é o
lugar de onde se fala. E é nela que ocorre o “assujeitamento”, pois o sujeito pensa que ao escrever um
enunciado ele está de posse do seu discurso, quando na verdade ocorre o contrário, o discurso é quem o
domina e ele passa a ser um mero suporte para ele.

Vale ressaltar também, que formações discursivas estão intimamente ligadas ao interdiscurso, e os dois são
capazes de “nos colocar diante do acontecimento linguístico e do funcionamento discursivo em práticas
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sociais.” (SANTOS, 2009, p. 72). Abaixo, tem-se um exemplo bastante interessante que fora encontrado no
banheiro masculino do 1º andar da didática 4. Existia um primeiro enunciado, que foi apagado por outro
sujeito mudando a sua estrutura e consequentemente o seu sentido.

“Paz de um companheiro!”

Esse enunciado surgiu após ser apagado por outro:

“Rapaz versátil precisa de um companheiro”

As palavras em itálico destacam as que foram utilizadas para a formação do novo enunciado. Essa
interferência mostra que o outro sujeito não se agradando do que estava escrito, ou seja, algo que vai de
encontro a sua ideologia, visto que é um enunciado de um homem para outro homem, altera em parte o
escrito transformando-o em outro com um sentido totalmente diferente.

Para esse segundo sujeito, o enunciado que está posto ali rompe com o que é padrão na sociedade, relações
heterossexuais, e o que está escrito mantém um conflito histórico com o posicionamento do homem na
sociedade. No pensamento desse último não é permitida a relação homossexual, e ele por sua vez está sendo
afetado por outras formações discursivas. Portanto, há “um confronto de posições antagônicas, um confronto
de formações discursivas.” (SANTOS, 2009, p. 74).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das portas dos banheiros das didáticas serem de cor escura, não inibiu a presença dos escritos, o que
mostra a necessidade que os sujeitos têm em se comunicar, em escrever e mostrar para desconhecidos o que
pensam. E um dado interessante, é o fato de esses textos serem recorrentes em banheiros masculinos, ou
seja, ao longo da coleta dos dados, só houve um banheiro feminino em que pudemos encontrar textos. O que
nos faz chegar à conclusão de que na UFS, é uma característica masculina escrever em banheiros.

Além disso, foi possível perceber que tais enunciados têm na sua maioria cunho sexual, e de divulgação de
características físicas seguidas de números de telefones para contato, o que representa o caráter anunciativo
desses textos. Portanto, pode-se afirmar depois de tudo o que foi trabalhado, que os escritos de banheiro
representam um gênero discursivo primário, pois é simples, espontâneo, além de também serem afetados por
formações discursivas.
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