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RESUMO:
Propomos uma análise que constitui projeto mais amplo (uma leitura de arquivo acerca da produção de
sentidos sobre o crime e o sujeito criminoso na mídia contemporânea). Inicialmente, analisaremos formulações
verbais e não verbais materializadas na publicidade referente à publicidade do seriado estadunidense Dexter
(minissérie baseada na série de livros Dexter, de Jeff Lindsay, exibida pelo canal Showtime, nos Estados
Unidos entre 2006 e 2013). Dexter, o protagonista, é um analista forense, especialista em padrões de
dispersão de sangue e trabalha na polícia de Miami. A personagem é um sociopata orientado pelo pai adotivo a
direcionar seu impulso de matar para (outros) assassinos. Analisando capas de dvd, folders e cartazes que
circulam na internet, procuraremos, especificamente, pensar de que forma o sentido de matar é produzido
como característica, senão fator preponderante, na construção do herói do seriado. Objetivamos demonstrar
como, nas imagens publicitárias de Dexter, há uma tomada de posições de sujeito que apontam para utilização
do discurso religioso e da instituição familiar como forma de justificar uma prática que, nos sistemas jurídicos,
a princípio, é proibida: matar um ser humano. Defendemos que a produção do criminoso como um produto de
entretenimento, uma técnica midiática, constitui o fascínio pelo criminoso. Isto é, ao tornar o criminoso como
produto de consumo, a mídia o produz como algo apreciável (consequentemente, consumível). Para tanto, nos
inscrevemos no aparato teórico e metodológico da Análise do discurso francesa, analisando enunciados, pela
perspectiva foucaultiana (e aqui tomamos imagens e formulações verbais como enunciados) fazendo funcionar
o conceito de memória discursiva (no caso das imagens, de intericonicidade) de Courtine. Além disso, nos
remetemos a conceitos barthesianos como trucagem, pose, objetos, fotogenia e sintaxe, refletindo-os
juntamente com o studium, para pensar o projeto geral das imagens e analisar sua produção/construção,
identificando posicionamentos de sujeito e descrevendo seus lugares histórico-sociais.


