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ANÁLISE D~ ~=SCJ SO E IDEOLOGIA

-

se Guilherme

Trabalho

Apresentado

na Reunião

!1Cultura Popular
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1. - Da análise

de conteúdo

ao enfoque

linguístico

o prestígio que a linguística
ça a desfrutar

no interior

das ciências

- .S
dos trabal hos de LeVl-· trauss
ta, um verdadeiro
dos em modelos

de análise

sociais a

(1).motlvou~

"boom". de estudos
próprios

estrutural

come
partir

nos anos sessen

de ideologias
das ciências

inspira

da

lingu~

tinha como

finali

do conteúdo,

tradici

gemo
A utilização

desses modelos

dade superar as limitações
onal instrQmento
do o material

da análise

de que se valiam as ciências

de pesqulsa

estava

constituído

sociais qua~
por textos

es

cri tos.

o que se criticava fundamentalmente
de conteúdo

era seu critério

estatístico-quantitativo~

não levava em conta que os textos em questão
vam de acordo
apreensão

•

com leis linguísticas,

de sua estrutura

na análise

se

que

organiza

impossibilitando

a

interna:

( ... ) "t arrto no nível de análise dos atores so
ciais~ como no estudo das ideologias
cristalI
zadas em t9xtOS da comunicação de massas,
os
instrumentos habitualmente utilizados,por suas
características intrínsecas, não permitem
des
crever nem medir o que um sistema
ideológico
te de estrutural. O método de
questionários
no primeiro caso, a análise de conteúdo no se
gundo, implicam em modelos matemáticos
cujas
propriedades tornam impossível formalizar
a
organizacão estrutural das significações conti
das nas ~ensagens" (Verón, E. - 1969;pg. 140 T

(1) "No conjunto das ciências sociais do qual indiscutivel
mente faz parte) a linguística ocupa um lugar excepcional:
ela não é uma ciência social como as outras~ mas
aquela
que, de longe, fez os maiores progressos é a única,sem
dú
vida~ que pode reivindicar o nome de ciência e que chegou
a formular um método positivo e a conhecer a natureza
dos
fatos
submetidos à sua análise (... ) Ela deve acolher psi
cólogos~ sociólogos e etnógrafos ansiosos por aprender
da
linguística moderna o caminho que leva ao conhecimento
po
sitivo dos fatos sociaisll (Lévi-Strauss, C. - 1958, pg.37)

Esta incapacidade
terna das significações
pudesse

de aprender

a estrutura

impedia que a análise

ir além do chamado

conteúdo

manifesto

de

ln

conteúdo

dos textos:

(.0.) liDo carácter essencialmente quantitativo
da análise de conteúdo decorre o não poder ela
dar conta senão do conteúdo manifesto das men
sagens. Se se trata de uma comunicação fatual~
esta tomada de posição pode em certos casos ser
válida (isto é verdade para certas análises de
imprensa). Mas este tipo de comunicação
está
longe de ser o mais comum; pense-se por
exem
plo no domínio dos "mass-media"; canções., nove
las) filmes, publicidade, etco Para este tipo
de comunicação, não levar em conta senão o con
teúdo manifesto e deixar passar o conteúdo
im
plícito, é deixar passar
essencial"
(Querido, Christiane T. - 1971, pgo 21)

o

o

essencial~

no caso, é a ideologia,

presente

no texto mas de forma dí.s si.mul.ada , Lnv í.s Lve L a olho nu:
através

de técnicas

e métodos

específicos

é que se

só

poderia

transpor

os limites das lõmanifestações de superfície"

que a

ocultam,

para poder captá-la

ao nível das "est r-ut ur-as

pr~

fundas".
( •.• ) nA informação ideológica a que nos refe
rlmos n20 se comunica, mas se metacomunica, oü
se se prefere, aquilo que aqui chamamos de
i
deologia opera por conotação e não por denota
ção (cfr. Barthes, 1957). A leitura ideológica
da comunicação social consiste pois em
desco
brir a organização implícita ou não manifesta
das mensagens" (Grifos do autor; Veron, E.
op. cito pg. 141)

A questão
capaz de atingir
ciências

da

era, pois~ a de encontrar

o nível dessa organização

linguagem,

frente ao restante

senal a que se recorria
se. Com este objetivo
tores,

correntes

precursores

sos (1915/1930)

bateu-se

e Vladimir

1929), passando

tica Geral"

de Ferdinand

mski

como Be~veniste

teva (1969); Oswald

análi
au
os

como os formalistas

rus

(IIMorfologia do conto popu

pelo clássico

de Saussure

"Curso de Linguí.§.

(1916), até os malS re

(1966); AoJ. Greimas

Ducrot

as

ar

da área linguística,desde

Propp

(1955; 1966; etc.); Roland

de

o

porta dos mais diversos

estrutural,

lar russo",

centes

à

e

prestígio

constituíram

em busca de instrumentais

e disciplinas

da análise

sociais,

método

implícita,

então gozar.do de inegável

das ciências

um

Barthes

(1966);Noan

(1964); Júlia

(1972); Michel

pêcheux

Ch~
Kris

(1975)

e

muitos

outros.

A idéia de que a ideologia

se situava nos mean

dros da organização interna do .texto Lançou os analistasnuma ve~
dadeira

roda-viva

ticadas5

em busca de técnicas

já que as possibilidades

ideologia

insidiosamente

tes, dependiam

cada vez mais sofis

de pôr a descoberta

escondida

nos textos mais

do rigor do instrumento,

de sua

essa

inocen

capacidade

em separar o joio do trigo.
Esta ênfase terminou
se interna do discurso,

por privilegiar

deixando

tindo,

simplesmente)

dições

sociais de produção

em segundo plano

os aspectos

e consumo

çoes de poder no qual os dlscursos

por produtos

mensagens

1

ticos,

Clrcu amo

constituído

rela

que servia
em sua

literários,

de acordo

tivo ou argumentativo

de

massas,

discursos

- prestavam-se

analisado

Quando,

se apresentava

te, era preciso

rio fornecer

fecha

à

admiravelmente

pelo contrário,

o material

de forma fragmentária

de observação,

uma estrutura

e

lógi
a ser

redundan

isto é, fazia-se

aos fragmentos,

s i duo s!", "r-uIdos '", transformar,

dis

de encadeamento

"rior- aL'iz à+Lo " antes de submetê-Io

finados mecanismos

poli

com as regras do gênero narra

de seus eleme tos e relações

co ou diacrônico.

de

grande

contos pop lares, etc. - ou seja, discursos

dos e estruturados

secação

textos

con

(1)

dos meios de comunicação

publicitárias,

oml

e o campo das

Por o tro lado, como o material

maioria

(ou

extra-discursivos:as

.'

base para esses est dos estava

uma análi

eliminar

aos

re

necessá
os !Ire

enfim, a matéria bruta

em

matéria-prima.

(1) "( ... ) Na maior parte dos casos, tais trabalhos
foram
tributários do preconceito da llautonomia da semânticalt,dei
xando de lado as condições não linguísticas de produção do
discurso.( ... ) De outro ponto de vista, o denominador
co
mum das tentativas de investigação semântica foi a identI
ficação do ideológico com a descrição das éstruturas semân
ticas profundas do discurso, como se a consequência
natu
ral da análise linguística aplicada aos textos da comunica
ção coletiva fosse a colocação em evidência de uma das re
giões estruturais da sociedade" (Sercovich, A. - 1977, pg:
29)

1+

E aqul era~ na verdade~
va o "essenc.i.a L'":

a fragmentação

por onde talvez

do discurso,

as

escap~

redundân

cí.as , os silêncios ~ o não di'to, o gesto que acompanha,
fica ou substitui
to ao interesse

a palavra

antropo16gico

é

vos do que aquilo que

às voltas

e quejandos5
ciedade

com sistemas

cujo objeto

de associações

política

i1

quando

No entanto,

•

não titubeavam
regionais

em busca de apoio

"verdadeira"

muito ativos

ideologia:

ca, ou no comportame

sobre s~
urbanas:

e engajados

se lhes pedia a
respondiam

í

ê coisa suja

de uma pesqui

populares

de po Lit ca , invariavelmente

das administrações
deputados

5

de

representações

com o exemplo

vicinais~

ii

cias do bairro,

na prática

de valores,

das classes

na luta por melhorie.s no bairro
nião a respeito

frequente

são as representações

e poder no quotidiano

dirigentes

respei

discursivamente.

muito

pode ser ilustrada

sa em andamento,

para resolver

em recorrer

da prefeitura,

a

que

funcionários
a

vereadores

(1). Neste casos onde reside

no discurso

op.i.

as carê~

que nega e

e
a

desqualifi

TO que afirma?

Por outro lado, mesmo no caso dos discursos
chados,

í

- são tão ou mais significati

expresso

Esta situação~
pesquisas

~ pelo menos no que diz

mod

e admit~ do que se possa determinar

f~

com acerto qual

é a ideologia co texto, que ge.rantia se tem para pensar que
essa ideologia é apreendida nos mesmos termos do c6digo uti
lizado em sua produção?
restringem

As análises

ao nível do discurso

do receptor

no circuito

tudos sobre os produtos
bredimensionar

de ideologias

que

não levam em conta o

discursivo

e, principalmente

da indústria

o poder da ideologia

cultural,
dominante,

tendem

se
papel
os

es

a

so

por eles vel

culada.

A finalidade
tir algumas
situações

questões

surgidas

é levantar e discu

em torno desses problemas,

no decorrer

volvendo.

(1) Caldeira,

deste trabalho

T. - 1980

da pesquisa

a partir de

que estou

desen

2.- Objeto

da pesquisa

A pesquisa
to sobre os gostos,
oas populações

falas, estilos

dos bairros

este objetivo
análises

se propõe produzir

escolheu-se

de ideologia:

logia da classe operária
isto é, partem

va, analisam

da periferia

os estudos

tradicionais

privilegiam

entre as

de

na estrutura

em movimentos

trab~
produti

que tem oomocen

em sindicatos

aqui proposto

sobre ideo

sua condição

de sua inserção

sua participação

O enfoque

de são Paulo, e com

um espaço pouco habitual

tro a fábrica e sua militância
líticos.

de vida e visão do mundo

o lazer.

Com efeito,

lhador,

algum conhecime~

e partidos

supõe outro ponto de

p~
par

tida:

"Frente ao universo do trabalho, já totalmente
progrmnado pela lógica do capital, existe
um
espaço que obedece a outra lógica, aberto
ao
exercício de uma relativa liberdade: a vida fa
miliar, o bairro, as diferentes formas de
en
tretenimento e cultura popular que preenchem
tempo do lazer\l
(Relatório de Pesquisa, pg. 13)

o

Esta liberdade
é determinado

e limitado

a ele dedicado
as condições

é relativa,

por uma série de fatores:

é reduzido,

os rendimentos

das quais os trabalhadores
paço do quotidiano,

pensam,

das relações

pelas relações

precisamente,
questões

as posições

através

e organizam

familiares

sociedade

atravessada

formas

dispõem

por suas condições

concepção

tempo

são insuficiente~

se as diferentes

lazer, estão marcadas

do colocam

o

de vida são precárias.
No entanto,

ocupam,

pois seu exercício

e vicinais,

de existência

estruturada

do
numa

de poder - na qual não

decisórias

- por outro la

que não podem ser esclarecidas

de ideologia

o es

por

uma

no

mun

fundamentalmente

do do trabalho.

-

Partir do lazer e nao do trabalho,
dar os processos

ideológicos

doxo e um tanto duvidoso:
10 que se considera

pode ainda parecer

para

estu

pouco

orto

o lazer está nas antípodas

o lugar canônico

cia de classe, ocupa uma parte mínima

da formação
do tempo do

daqui

da consciê~
trabalha

dor e não apresenta
de marginal,
tidianas,

implicações

instante

lugar5

de esquecimento

um ângulo

de alguns mecanismos

imediatas.Ativida

das dificuldades

enfim, de algum prazer;

vez~ ê que possa oferecer
preensão

políticas

qUQ

por isso mesmo,ta!

inesperado

para a

com

ideológicos:

nA organização da vida familiar, as
relações
de vizinhança, as formas de entretenimento
e
cultura popular na grande cidade podem
consti
tuir uma realidade até mesmo privilegiada para
eltender, alguns aspectos das orientações poli
~icas e dos movimentos sociais urbanos: a per
manência de suas estruturas, a
periodicidade
de algumas celebrações e seu signlficado
para
o grupo fazem desse espaço um lugar de memória
coletiva 5 depositário de aspirações talvez sem
pre adiadas mas
continuamente renovadas no in
terior desses centros de reprodução do imaginã
rio popularlí
(Relatório de Pesquisa, pg. 15)
Urna forma de entretenimento
to nas pequenas

cidades

do interior

res dos grandes

centros

urbanos
ll

circos grandes,
circense:

de "atrações

números

dos, etc. A grande maioria,
besíl,

co

seus dramas,
ll

ja e musica
minados

"jovem

programas

res de programas

como nos bairros

é o circo. Alguns
que conservam

,

equestres~

muito difundida tan

malabarismo,
porêm,é

comédias,

arte

amestra

por limambem

de música

sertane

com sucesso em deter

de rádio e televisão,
radiofônicos

a antiga

constituída

que já transitaram

deles são

animais

cantores

popul~

shows com

populares,

animado

jogos e

brincadei

raso
Os dramas tematizam
questões

judiciais,

familiares,

de honra,

fonte de inspiração
das e crenças

improvisação,

portugueses

menos rígidas,

incorporação

soas do bairro

presentes,

de futebol,

sua

nas tournêes,em

len

permitem

As

e incidentes
alusões

conhecidas

de televisão;

além
repre

um maior grau de

do público,

a personagens

artistas

sertaneja,

e espanhóis.

de situações

pela participação

conflitos

e vão buscar

em temas de música

dos no momento

gadores

morais

em casos recolhidos

clássicos

cômicas,

rural-urbana

da grande cidade,

religiosos,

populares,

dos melodramas
sentações

os perigos

a migração

ocorrl
a

como

e, há algumas

pe~
JQ
dê

cadas atrás, a políticos.

A presença

dos meios de comunicação

nessa forma de entretenimento

popular

é um sério

de

massas
indício,

para alguns
sagregação

estudos de sociologia

sob o impacto dos produtos

principalmente

li,

da comédia

ou a peça

Te Cante:i

li

lar está morrendo~

de cultura

1910, dois palhaçosj
ra adaptaram

por

exem

Dona Frouxa e seus Três Ma
n.

Mais uma tradição

no entanto,

e entretenimento
Eduardo

a opereta

pop~

com outros

centros

é de longa data:

das Neves e Benjamim

i1Viúva Alegre

o elenco do Circo Spinelli,

de Olivei

no Rio de Janeiro,

dois

meses

de elite, com o ti tu

da Viúva AlegreI!. A instrumentação

das

músi

cas para a banda do circo esteve a cargo de Paulino
mento, maestro

de orquestra

Mas5

de teatros

insistem,

a análise

ças, ao menos as inspiradas
típico da indústria
servador

ou conformista?

interna

de suas

sertanejas

- não revelam

Em primeiro

Sacra

de revista.

nas músicas

cultural

em

de Franz Léhar para

11

depois de sua apreE.e ltação nos teatros
10 liA Sentença

cultural,

afirmam.

Este convívio,
produtores

i1

de sua d~

da indústria

quando os alto-falantes anunciam,

pIo, a apresentação
ridos

da comunicação,

um

pe

-produto

con~eúdo

con

lugar,

(... ) lINão se pode pensar no conteúdo de
uma
peça ou texto qualquer sem levar em considera
ção o processo de produção do discurso no inte
rior do qual se realiza a significação.Em
ou
tras palavras, é preciso deslocar a análise do
produto final, chame-se
conteúdo, mensagem
,
etc. para seu processo de produção
discursiva
e de suas condições sociais de produç20 e
re
cepçãoll
(Relatório de Pesquisa, pg. 25)

No caso do Clrco, procuramos
dos elementos
ficações

que incidem no processo

que nele se realiza:

gressivamente
os bairros

expulso

se instala;

que estabelece

dos atores,

espaço

a participação

Ia e incluí-Ia

no texto representado;

onde
sujei

o esti

improvisação;

da platéia,a captá

a precariedade

a lona que não isola os ruídos
a uma determinada

habitual;

seu poder de

em provocar

do a tendência

do

para

com o bairro

que seu público

sua capacidade

talações,

interna

de vida de seus integrantes,

vicissitudes

10 de representação

das signi

sua localização geográfica ( pr o

a distribuição

os vínculos

as condições

tos às mesmas

de produção

do centro da cidade e empurrado

da periferia);

e dos objetos:

identificar alguns

externos,

entonação

- eis

das ~

reforça~
alguns dos

elementos

constitutivos

circo-teatro,
condições
Ia de

do discurso

que configuram

de produção

no espaço

um quadro muito distinto

de um estúdio de televisão

teatro convencional,

de criação

produzido

do sentido,

por exemplo;

do

aodas

ou uma

tanto o

sa

processo

como as formas de recepção,

num e ou

tro caso, são diferentes.

E quando
repertório

circense,

nelas produzidas
contrapõem:

percebe-se

as peças que constituem

que mesmo as

não só não são homogêneas,

enquar.~o que os dramas

de alguns valores
família,

se analisam

e instituições,

autoridade

instituições

-as partes

e valores

o

significações
como ademais

se estruturam
reforçando-os

em

se

torno

- religião,

cômicas tomam essas

mEEmas

corno objeto de um humor muito

parti

cular.

3.- Análise

das Peças

Num primeiro
diferentes:
outro~

um, constituído

de representações

chanchadas.

Através

peças que integravam
das que formavam

da análise

de do relato,

nal do conflito.

tos em função das regiões
família

1T

sérias

essas instituições,
peças cômicas

1;

identificar

por

os elementos

es

foram comparados

possibilida

recorrentes

reforçando

a qualificar
os valores

mostrando,

fi

os dois conju~
em ambos

conc Lu.i.ndo+s e que, enquanto

tendiam

e

cômicas,

na trama,resolução

transformavam esses mesmos

çoes em caricaturas,

comédias,

por um lado,

inicial que abre a

temáticas

- poder - religião,

representações

dramático

envolvidas

Em seguida

corpus

de cada uma das

das representações

inicialmente

personagens

dois

altas-comédias,

da narrativa

o repertório

da ação: carência

construímos

por peças IIsérias", os dramas e

cômicas:

o conjunto

outro, procuramos
truturais

momento,

as

positivamente

a elas ligados,as

valores

e

institui

por assim dizer, o seu aves

so:
(... ) fia família constitui o terna mais
abran
gente, delimitando o espaço onde ocorrem os de
mais desequilíbrios. A desordem inaugurada
pe
Ia ruptura da lei ou do costume, ou pela quebra
de urna norma religiosa, de uma forma ou outra
aponta para o núcleo da narrativa que é a famí
lia. O poder interv~m para reparar um dano que

é próprio de sua alçada (roubo~ crime 5 suborno ,
desobediência) mas cujas consequências se fize
ram sentir no ~mbito das relações
familiares:
e não sociais em geral. A fé intervem estabele
CE' r.co --:.enos
um vínculo entre Deus e o h omern , do
que normalizando as relações entre marido e mu
lher
pai e filha 5 mãe e filho. Dir- se--ia que
a justiça divina ou humana tem como
objetivo
preservar não uma ordem geraIs abstrata, mas a
ordem familiar
cuja ruptura desencadeia o re
lato, e cuja restauração o fecha.H
(Relatório de Pesquisa, pg. 76)
j

j

C ... ) HEnquanto que a proposta do drama é exal
tar as virtudes ligadas 8," instituição familiar
(amor materno, fraterno, conjugal ,fidelidade) ,
a chanchada tem como prato forte o sexo. O du
pIo sentido vinculado-à sedução~infigelidade
:
prostituição, homossexualismo,
atraves da pala
vra, do gesto, do corpo, da roupa, é o leit
motiv de toda representação cômica)
enquanto
que no drama o poder (polícia, juiz, promotor,
patrão, autoridade paterna, médica)
concorrem
para a resolução do conflito básico, a comédia
transforma esses personagens em caricaturas. O
mesmo ocorre com a religião: símbolos
católi
cos (a cruz, orações em J~tim; o sinal-da-cruv~
umbandistas (guias~ transes), padres, freiras,
sacristães, pa i s+rle+s an t o ~ et c . não escapam
à
ação corrosiJa do palhaço, irreverente person~
gem que ridiculariza todas as instituiçõe~pois
não tem v i ncu Lc s l:sérios" com nenhuma de Las"
(Idem, pg. 80)

=

Dada a import~ncia
circense,
ll

nsérias

presente

até mesmo no interior

construímos

,

tuído exclusivamente
Mais que narrativas
cial, desenvolvimento
são situações
tidiano

da cOillicidadeno espetáculo

um terceiro

corpus,

por pequenas
estruturadas

peças

desta vez

(sketchs~
~

resolução

ção básica

gags~tc).

.

lnl

da carência

e arobientadas com elementos do qUQ

(pensões, briga de casal, assalto,

etc.) sem script~

consti

em torno de carenCla

do conflito;

construídas

das representações

e que transcorrem

cujos polos são palhaço

namoro~

sedução,

em função de uma

oposi

e clown.

11( ••• ) e com o palhaço e sua improvisação
toca
mos no eixo central do esnetáculo circense. Ir
reverente, sem compromiss~s com nada nem
com
ninguém, qualquer coisa pode ser alvo de suas
tiradas corros~vas. Família; poder, religião,
mo r-a L, convençoes sociais .-nada escapa ao ges
to ou palavra do palhaço, representante de uma
comicidade que desmistifica o caráter
absolu
to dessas instituições e valores: o
inspetor
de polícia
com medo, o juiz (cuja palavra con
dena ou absolve), gago e vestido como feiticeI
ro, o padre abraçando a noiva, o sacristão com
ameaça de transe, a cruz s exibida mais COlID sIm

bolo falico que como objeto de devoçao, etc
N~o se trata, evidentemente, de urna crítica con
sequente à dominação exerci da por essas
instl
tuições. Mais queJnada, é urna aproximação
irre
verente que provoca o riso catártico, se se qui
ser) mas que de qualquer modo não deixa de ser
urna atitude quase insolente - impensável
fora
daquele espaço, e em outro personagem que não o
pe Lh aço?". (Idem, pg. 87)
Diferentemente
um conjunto

não há

a30ra

de peças sérias que possam imediatamente

servir

de contraponto

à análise.

do caso anterior,
No entanto,

como qualquer

análise

que queira evitar o rlSCO de cair numa perspectiva
dística

(e portanto

absolutizadora

.

SUlr uma leitura comparativa

(1)

conteu

do texto em si) deve po~

,e

-

.
preclso
buscar seu

ferente em outro lUf,ar. Este referente,

no caso,

e-

re

em

pr~

meiro lugar sugerido pela própria temática dessas peças, c~
jo leit-motiv é a sexualidade: infidelidade conjugal,
sedu
ção, afrodisíacos5
homossexualismo,
exibicionismo do corpo,
do ato sexual, de roupas íntimas, etc. Sendo esses seus ln
gredientes, podemos pensar, corno contraponto, no
conjunto
das peças circenses que enfatizam a farnflia corno lugar
da
sexualidade permitida; o próprio circo, 1i diversão feita por
urna família para as distintas famílias da localidade\l,segu~
do a expressão dos circensesj e o quotidiano do público
de a organizaç~o da família ocupa um lugar importante.
No mesmo es~aço, e às vezes no interior
ma representação,
larizados.

os mesmos valores são afirmados

Surge, então, a per2unta:

deiro, o característico

discurso

da

on

rnes

e

ridicu

qual deles é o

verda

desta forma de

entreteni

mento popular?
Se tomássemos cada um desses conjuntos discursi
vos isoladamente, o sério e o cômico, seríamos tentados,ta!
vez, a classificar o primeiro corno conservador e o segundo,
digamos, corno perverso. E daí, a tirar conclusõesdo tipo:a rroral
e os valores da classe trabalhadorasão conservadores,irrobilistas;
ou,
a famiLi.ado trabalhador,sob o peso da exploração,do capital, está
se desagregando- é um passo. Se os pensamos, em contrapartida, corro
subconjuntosque têm sua existênciaautônomamas que se cruzam, se com
plerrentarn,
poderroschegar a outras conclusões,menos absolutas.
(1) Pode-se dizer que o coração de uma.leitura arrtropo'logí.ca
é compara
tivo e relativizado, batendo sempre num constantemudar de perspectl
va: aqui e ali, nós e eles, centro e periferia,.i.ndi.vfduo
e pessoa,trí
bal e nacional,rnito
e ideologia.Eiso seu r-í.tno".
(Da Matta,,I<.,1979)--

Com efeito)

não se pode negar que os discursos

lisériosli(fundados em princípios
dem a afirmar
de paterna,
sexuais.

valores

morais

como o respeito

fidelidade

conjugal,

e religiosos)

filial,responsabilida

diferenciação

dos

papéis

Mas por outro lado, é um fato a existência

lência no interior
a homossexuais,
cida, abandono

da família,

infidelidade

do machismo,

conjugal,

concretas,

que fornecem

representações
tro contexto

Esta oposição

discursivo,

da

desconh~

aSSlm, uma

defasa

situações

para o discurso
aparece

o de certos programas

vio

hcstilidade

1isérioslle o das

a matéria-prima

cômicas.

da

paternidade

co lar, etc. Constata-se,

gem entre o plano dos discursos

ten

das

também em

ou

radiofônicos

populares:
( •• )110 anime.dor, como se pode observar,não
per
de ocasião
ara dar seu recado, transmitir sua
opinião, em-geral conservadora. Esta,aliás, pa
rece ser o tre. das características do discurso
desses programas radiofônicos. A título de exem
pLo , alguns trechos do programa Hélio de Aguiar
(Rádio Re cor-d r , no qual·-propunha o seguinte te
ma para debate com os ouvintes: uSe no
carna
vaI, com bebedeiras, ladrões, topless, neurótl
cos, é um divertimento sadio, dá prá levar
fa..míliat•• s opiniões dos ouvintes s : dividiam,
mas o comentarista inseria seu ponto de vista,
tendo inclusive cortado a palavra de uma
pes
E0a que discordava abertamente dele.
-

a

( ••• )110 carne.val vai ser a pouca vergonha
do
que já era; você tem acompanhado os crimes que
o topless vem ocasionando? Imagine o que
vai
acontecer no carnaval, com bebedeira,
tóxico.
É profund~~ente melancólico para a moral
do
país, o retrato da moral de uma gente. E esta
mos caminhando p~ra isso! É a Sodoma e
Gomor
ra, meu jovem!.: E o programa Hélio de Aguiar
está aqui prá isso! Toda tentctiva é válida
,
desde que alicerçada na verdade, na pujança,na
força moral. Não estamos pregando no deserto,
desejamos a mudança interior da criatura
huma
na, porque da maneira corno as co' sas estão, es
tamos caminhando para o abismo, meu jovem! Q~
do uma pessoa vai para uma festa de
aniversã
rio, de um afilhado, ela já vai alegre interior
mente; agora, se vai a uma festa, triste,e val
ficar alegre em função da pinga, está
usando
uma bengala como apoio psicológico ... 1I

A presença
faz pensar na oposição
dos programas

desse conservadorismo

drama vs. comédia no circo. No

radiofônicos,

não faltam as referências
descontração

ao tratar

moralista

ao lado desse discurso
de duplo sentido,

de certos

caso

"sério

piadas,e

temas. No trecho

nos

li

de uma

aClma, o

animador

opunha a depravação

do carnaval

vel de uma festa de aniversário;
forma de lazer que as pessoas
que não significa

•

diante de um dos descompassos
o nível do concreto
escutar

vivido,

e até de aprovar

reiro umbandista

o

Estamos,pois

entre um discurso

Ifsério"

pois nem por 1SS0 deixarão
do tipo das

e
de

c~fendidas

completamente

diferente

-um ter

- esta oposição

pode ser apreciada

de uma mãe-de-santo

cujo discurso

fasta da doutrina

e moral umbandistas,

assume outra atitude:

tava os inúmeros
balhos"

uma

na periferia,

o carnaval.

opiniões

E num contexto

caso concreto,

saudá

(Idem, pg. 145)

pelo animador"

vés do exemplo

alegria

esta, como V1mos, é

desfrutam,

que abominem

à

atra

não se

a

mas que frente a um

Hadrinha

Lourdes

con

casos de moças que apareciam

pedindo

"tra

para "amarrarl1

do de alguma amiga,

algum pretendente,

conseguir

atrair o

um homem rico para

namora
sustentá

Ias. Um desses casos era o de uma moça que tinha um "affai
reli com um homem

-

casado. Havia, porem,

e de posses que queria casar-se
vem não gostava.
de-santo.

Confusa,

Finalmente

vem pedir conselhos

decide-se

co; madrinha

por sua fe~lia
Lourdes

sc2t~iro

com ela, mas de quem a
para a

por aquele de quem

e foge com ele. A união dura pouco
sa, repudiada

um senhor

)~
mãe-

gostava

tempo e a moça

regre~

e também pelo pretendente

r1

conclui:

fiEla não soube fazer as coisas direito.
Devia
era casar com o homem que podia dar o
susten
to; se gostava de outro, podia muito bem
dar
seus "pu L'i.nhos
11
de vez em quando que todo o mun
do saía ganhando: ela, a família dela, o marl
do e o namorado". (Hagrian.i , J .G.C. - 1980, pg:

74)
É a mesma mãe-de-santo

ba-gira"

encostada

de quatro

durante

prio guia, quando

o

a exus e pombas-giras
a sessão

e

casada

para que não

seve
digam

(o que não impede que seu

-

pro

desce, os diga).

exemplo

da mãe-de-santo

nao se afasta da moral umbandista
miliares,

de mulher

filhos; ou que antes de cada gira faz

ras advertências
palavrões

com seu estado

"pom

uma

a tomar atitu

numa cliente por induzí-la

des que não condiziam

mae

que censurava

cujo discurso"sério"

e reforça

mas que diante de um caso concreto

os valores

fa

(que de resto

tem que

com as condições

conflitos)

.•

assume uma atitude

aquele; os grandes

ferentes

ções concretas,

um discurso

escapar

oposição,

conflito

preender

o movimento

éticos,

radiofônico~

dada envolve

genérico,

as

ílsério

situa
en

absolutizá

a possibilidade

fundamental

,

de a

de sentido.

intervêm

e normas morais

di

de articulação

dizer que esquematicamente,

apresentadas,

'quQ

de complementariedade

real da produção

i1,

afirmações

com

em contraposi

um deles significa

e, por conseguinte,

discursivas

gar um discurso

normativo

suas relações

Poderíamos
tuações

discursiva

e as formas específicas

tre ambos. Isolar qualquer
los, deixando

contraditória

caso dos programas

que uma situação

níveis:

e

que dão a esses temas e a fatos do

outro tratamento;

etc. - mostram

abertamente

temas dos dramas circenses

çao com as comédias
tidiano

de vida, suas inseguranças

nas

Sl

m primeiro

lu

- eivado de princípios

em geral conservadoras;

na outra ponta estão as dificuldades,

vicissitudes

e proble

mas que compõem

e constituem

o

do "concreto

a trama do quotidiano

vivido!!. As solicitações

diano, entretanto,

na malorla

injunções

do plano discursivo

frentados

apenas com o recurso

Abre-se,

e desafios

do

quot!

das vezes são refr-tários

às

mais geral: não podem ser

en

de seus

...
prlnclpl0s
.

e normas.

então, o espaço para uma série de arranjos

turais,

de explicações

daquele

discurso?

formações

rem ostensivamente

ora os combinam

das a orientar
constituem

a prática

de

utras
que f~

gerais, que nem por

isso

ou a resolver

que permite

critérios

pedaços

não raro soluções

mais que um conjunto

a instância

ordem, oferecem

com elementos

resultando

os princípios

perdem sua vigência:

conju~

liadhoc" que ora atualizam

discursivas,

nível

de normas destina

problemas

pensá-los

de classificação

concretos,

dentro de

e representam

princípio integrador de acontecimentos que em sua
.
t
.
-.
(1)
•.
Cla se apresen am como lnsuportavels
. Dal seu

uma
o

incoerên
~onserva

(1) À maneira do pensamento religioso, tal como o
caracte
riza Geertz: ilA estranha opacidade de certos acontecimentos
empíricos, a tola falta de-sentido de uma dor intensa
ou
Lriexor-àve L e a. enigmática. inexplicabilidade
da flagrante ini
qUldade, tudo lSS0 levanta a suspeita inconfortável de que
talvez o mundo, e portanto a vida do homem no mundo não te
nha de~f~to uma ordem genuína qualquer - nenhuma reguLarida
de emplrlca, nenhuma forma emocional, nenhuma coerência
mo
ral ~ A resposta religiosa a ~es sa suspeita é s~mpre a mesma :a formulaçao, por meio de slmbolos, de uma im~gem de tal or

14

dorismo",

que talvez não seja senão o sentimento

ça e continuidade

que oferecem

te da imprevisibilidade

corno pontos

e eficácia

mas por suas relações

de referênciadian

do dia-a-dia.

Cada urna dessas instâncias
campo de autonomia

de segura~

recorta

seu próprio

não pela exclusão

das outras,

de complementariedade,

flito; perde, pois, sentido perguntar-se
tui o nível privilegiado
seu modo, para a _rodução

para análise:

oposição

qual delas

e co~
consti

cada urna concorre,

a

final do sentido.

dem no mundo que dará conta e até celebrará as ambiguidades
percebidas, os enigmas e os paradoxns da experiência
huma
na. O esforço não é para negar o inegável·' que existem aco!!
tecimentos inexplicados, que a vida machuca ou que a chuva
cai sobre o injusto - mas para negar que existam
aconteci
mento~ inexplicáveis, que
vida é insuportável e que a ju~
tiça e urna miragem". (Geertz, C. - 1978, pg. 123)

a
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