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LG: ANÁLISE DO DISCURSO COM MICHEL FOUCAULT

TÍTULO: QUANDO MATADOR É SINÔNIMO DE JUSTICEIRO: POSIÇÕES-SUJEITO SOBRE CRIMINALIDADE EM "O MATADOR", DE
PATRÍCIA MELO

RESUMO:
O objetivo deste estudo é investigar as posições-sujeito em enunciados sobre criminalidade no romance "O matador", da
escritora contemporânea Patrícia Melo, cuja personagem principal, Máiquel, é um matador profissional elevado a herói e
justiceiro. Entendemos que este sujeito-matador é um efeito do domínio da História da pistolagem no Brasil. Segundo estudos
na área das Ciências Sociais, a prática da pistolagem em nosso país tem se deslocado significativamente do espaço rural para o
espeço urbano, mas diferentemente do que se possa imaginar, tal prática não tem aumentado, mas se tornado, cada vez
mais, objeto de estudo sociológico (BARREIRA, 2006). Partimos da perspectiva teórico-metodológica da Análise do Discurso de
linha francesa, mais precisamente, buscamos respaldo nos estudos arqueológicos de Michel Foucault, para quem o enunciado
é, antes de tudo, uma função a partir da qual os signos possam existir e “fazer sentido”, sendo o sentido um efeito da
enunciação (reformulação de enunciados) situado historicamente. Assim, os sujeitos assumem determinadas posições atreladas
a condições sóciohistóricas. Procuraremos analisar as posições-sujeito para identificar o lugar socioideológico e histórico a
partir do qual elas são enunciadas e a partir disto buscar os efeitos de sentidos produzidos pelos enunciados sobre
criminalidade. Para tanto, iniciaremos nossa análise com o enunciado “Obrigado, Máiquel” (MELO, 2005, p. 23), a fim de
verificar nossa hipótese de que, em "O matador", há uma coexistência de enunciados sobre o direito à segurança pessoal e o
direito à honra, que circulam no (e que são produzidos pelo) campo dos Direitos humanos. Acreditamos que essa exterioridade
emerge na materialidade do corpus por meio dos efeitos de sentido.
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