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“Vai de my cherie

vai de mon amour

vai de bem me quer
vai do que vier”
		

(ANTUNES; MORAES, [S.d.])

Oproc-corpO: o corpo do pesquisador

Parto do princípio de que a minha língua materna é o silêncio.
Silêncio desde sempre, palavras desaparecidas. Palavras amordaçadas,
torturadas, mortas. Mas o corpo, haveria a possibilidade de pensarmos
em corpo [materno, estrangeiro, meu], assim como pensamos na língua
[materna, estrangeira, minha]? Haveria vários corpos que ocupamos ao
longo da vida, várias combinações do que constitui um corpo? A memória
como falta, como ausência, organiza a compreensão de corpo aqui pensado
como mídia (meio) de uma dada linguagem, corpo esse também tomado
por um silêncio que organiza e permite “o que vier”. Um meio, uma mídia
a ser interpretada e a interpretar.
A questão que se coloca aqui é a análise esquemática da percepção do
objeto corpo com base na metodologia do discurso, uma vez que a própria
afirmação do corpo como objeto, como sabemos, não se resolve para fora
da linguagem. Assim, o trânsito entre os sentidos de sujeito e corpo é algo
que pensaremos como mídia, não como plataforma ou mediador, mas
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fundamentalmente como uma materialidade (de carbono) que ancora
a/s identidade/s do sujeito, como uma substância. Evidentemente não se
trata de uma leitura inocente do “objeto” corpo, porque sabemos que tal
leitura não existe. Portanto, como dizem Althusser e Balibar (2002, p. 16),
admitindo a culpa da leitura, resta a pergunta: do que se trata ler [o corpo]?

O corpo pós-humano

Entre a percepção das estruturas e o logos, o que encontramos
na substância corpórea? Seria o sujeito? A vida? No espaço digital, uma
possibilidade de ler o corpo, ou de acessar uma das escritas sobre ele, é o
zygotebody, um serviço web que permite navegar pelo “seu” corpo em 3D,
conforme mostra figura abaixo.
Figura 1 – Zygote Body

Fonte: Zygote Body cf. <https://www.zygotebody.com>, Acesso em: 02/02/2019

O que vemos na web é um esforço de escrita e leitura do corpo
humano tendo por base o discurso da fisiologia combinado com a
tecnologia de construção de objetos 3D. Seria esse o discurso que define o
“nosso” corpo? Formalmente, pensando a produção científica da biologia
e da medicina, sim. No entanto esse corpo lido e escrito pelo Google não
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tem braço, perna, cabeça ou umbigo; tem músculos, veias, ossos, órgãos...
Todos nomeados, cadastrados, formulados. Esse corpo não se mexe, nós
navegamos por ele. Ele tem camadas (ossos, veias, órgãos...) cujo acesso
é alternado no navegador. E não vemos o fluxo vital agregando essas
“partes”, fazendo-as interagir. É um corpo curiosamente sem sujeito, não
vemos ali as questões existenciais comuns aos corpos que conhecemos.
Trata-se de um corpo – esse pelo qual navegamos on-line? Como definir
esse objeto virtual?
Entretanto, nos jogos 3D ou em ambientes virtuais já parece mais
difícil fazer essa distinção. A construção dos nossos avatares, de corpos
digitais para ocuparmos ambientes virtuais, são fortemente carregados
de nossos interesses, vontades e desejos pessoais. Evidentemente não
vemos o charme do beijo de Doisneau (1950) nesses corpos, que estão
mais próximos do que vemos no raio X (X-Ray of a kiss, 2007), mas algum
grau de interpretação já é possível pelos avatares (Avatar Love Scene, s. d.)
(vide o sucesso do filme Avatar). Embora estejamos claramente nas franjas
da cultura 3D, na cultura do simulacro (cf. Baudrillard, 1981), é claro que
estamos em uma relação de autorreferência produzindo sentidos com as
ferramentas disponíveis.
Figura 2 – O Beijo no Hotel de Ville

Fonte: <https://iconicphotos.wordpress.com/2009/05/08/le-baiser-de-lhotel-de-ville/>.
Acesso: 02/02/2019.
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Figura – X-Ray of a Kiss

Fonte: < https://geekologie.com/2007/03/xray-of-a-kiss.php>.
Acesso: 02/02/2019.

Figura 4 – Um beijo em Avatar

Fonte: <http://original.wikia.com/wiki/File:Jake_%26_Neytiri_Kissing.jpg>.
Acesso: 02/02/2019.
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Esses beijos representados com diferentes ferramentas são interessantes na medida em que há uma relação com o desejo que considero
mais difícil de formular para “fora” da materialidade do corpo. Assim, é
de uma teoria da leitura, de uma perspectiva materialista que estamos
querendo nos aproximar quando pensamos em corpo como mídia, como
substância.
Desses corpos que interpretam à interpretação dos corpos. Aqui,
especificamente consideramos o agravante de que nossos instrumentos
de leitura estão justamente injungidos à existência de nosso corpo. Dessa
forma, não só – como dizemos em análise do discurso – o sujeito está
em uma injunção de interpretação, ele precisa interpretar, mas também
seus instrumentos de interpretação estão/são seu corpo1, e ele não pode
interpretar senão através de seu corpo – considerando “interpretar” no
duplo sentido da escuta e da expressão. A nossa posição, portanto, não
é a de problematizar a relação corpo e mente, ou de problematizar a
linguagem como um fenômeno psicossocial, mas sobretudo a de encarar
o corpo como uma necessidade material para a produção de sentidos. E
nessa ancoragem material não temos ainda noção, pensando em Freud,
Marx e Nietzsche, de quanto um corpo [que lê/ouve] se dobra sobre um
corpo [que escreve/fala].
Evidentemente esse corpo não está nu e solto no espaço. Está
ancorado na história, na linguagem, na cultura, no sujeito. Retomando o
argumento de Werner Heisenberg – de que visto do espaço o automóvel
é tão indissociável do humano como a carapaça do escargot –, é o
caso de nos perguntarmos também até onde a malha das tecnologias
compõe a materialidade do corpo. Pergunto se nossas ferramentas, e
particularmente aqui me refiro à revolução cibernética, fazem parte dessa
materialidade corporal.
Céline Lafontaine (2004) desenvolve um ensaio que mostra a
influência do nascimento da cibernética no pós-guerra na paisagem
“However paradoxical it may seem, I venture to suggest that our age threatens one
day to appear in the history of human culture as marked by the most dramatic and
difficult trial of all, the discovery of and training in the meaning of the ‘simplest’
acts of existence: seeing, listening, speaking, reading – the acts which relate men
to their works, and to those works thrown in their faces, their ‘absences of works’.
And contrary to all today’s reigning appearances, we do not owe these staggering
knowledges to psychology, which is built on the absence of a concept of them, but
to a few men: Marx, Nietzsche and Freud.” (Althusser; Balibar, 2002, p. 15-16).
1
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intelectual contemporânea, apontando para novos conceitos do humano e
do social vindos das tecnociências, conceitos que estabelecem uma ruptura
com o discurso humanista europeu. É nessa direção que a encarnação
biológica pode ser pensada como um mero acidente da história e não
como uma condição para a existência da vida. No mesmo passo, o contrato
social ganha diferentes contornos, uma vez que a vida se sustenta para
além da dinâmica antropocêntrica.
Katherine Hayles, em How we became posthuman (Lafontaine, 2004,
p. 166), enumera as quatro condições que levam à elaboração deste novo
ser, o pós-humano. Primeiramente, ela argumenta que o ponto de vista do
pós-humano privilegia o modelo informacional e concebe a encarnação
biológica como um acidente da história mais do que como uma condição
essencial da vida. Em segundo lugar, a consciência não é considerada como
sede da identidade humana, mas se apresenta como um epifenômeno
do processo de evolução. Em terceiro, o corpo é considerado como uma
prótese que se pode modificar e controlar. E, finalmente, do ponto de vista
do pós-humano, é possível efetuar uma junção entre humano e máquina.
O interesse no pós-humano é que a noção desloca várias questões
estabilizadas no senso comum, expande e desarticula essa individualidade física, que comumente chamamos corpo, que está representada no
Google Body, por exemplo.
Em termos de expansão dessa materialidade corporal, trazemos
a percepção de Jean-François Lyothard (1988 apud Lanfontaine, 2004,
p. 164):
Le réseau électronique et informatique qui s’étend sur terre donne

naissance à une capacité globale de mise en mémoire qu’il faut estimer à

l’échelle cosmique, sans commune mesure avec celles des cultures traditionelles. Le paradoxe qu’implique cette mémoire réside en ce que’elle
n’est finallement la mémoire de personne. Mais personne veut dire que le
corps qui soutient cette mémoire n’est plus un corps terrestre.

O interessante aqui é a extensão que esse corpo ganha apoiado no
princípio da incerteza de Heisenberg. É memória e não é. É humano e não
é. São as possibilidades combinatórias de visualização de “nosso” corpo
que ganham evidência. Mas certamente o exercício não precisa parar aí,
as vias urbanas, a arquitetura, o planeta Terra, o sistema solar... podem
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ser incluídos na configuração desse corpo que se estende e se contrai
dependendo da abordagem de escrita/leitura desenvolvidas.
Retomando o jogo entre o ciberorganismo (organismo que incorpora próteses cibernéticas) ou simplesmente o ciborgue, e seu primo,
o pós-humano, consideramos importante olhar para os corpos dos
sujeitos de países em desenvolvimento como o nosso, porque a aparente
universalidade das possibilidades das tecnociências contrasta fortemente
com a singularidade das experiências e culturas locais. Pensamos
aqui nas denúncias de trabalho escravo, na prostituição infantil, nos
desaparecidos políticos etc., essa miscelânea de possibilidades de trato
do corpo, de trabalho sobre essa substância que certamente não participa
do belo humanismo europeu (assim como o nazismo ou o fascismo ou o
salazarismo também não participaram), e que poderíamos, com um certo
“humor negro otimista”, chamar de pré-humanos, imaginando que um dia
esses corpos poderão e alcançarão o estatuto de humanidade.
Para além do ensolarado império cibernético que afeta, segundo
Lafontaine, o pensamento europeu do pós-guerra, como pensar o corpo
em nossa ensolarada democracia latino-americana numa pós-ditadura que
não abriu seus arquivos, não identificou seus corpos, e por isso o Brasil foi
recentemente, em novembro de 2010, condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos? (Corte Interamericana de Direitos, 2010).
Estamos num país onde as mulheres têm pouca representatividade
política e continuam ganhando menos que os homens em cargos idênticos;
em que os negros, que ultrapassam 50% da população brasileira,
continuam sem condições de desempenhar papéis de protagonismo que
façam jus a esse importante grupo de nossa nação; onde as 182 etnias
indígenas vivas hoje são continuamente assaltadas pelo imaginário
escolar (conveniente aos latifundiários) de que os índios foram extintos
há tempos e são coisa do passado. Esses “nossos” corpos colocam o Brasil
como oitavo pior índice de desigualdade social do mundo2. Que tipo de
discurso corporal é esse em que nos encontramos como brasileiros?

“Segundo dados do Human Development Report (HDR) – Organização das Nações
Unidas (ONU), de 2004, o Brasil apresenta historicamente uma desigualdade
extrema, com índice de Gini próximo a 0,6. Esse valor indica uma desigualdade
brutal e rara no resto do mundo, já que poucos países apresentam índice de Gini
superior a 0,5. [3] Dos 127 países presentes no relatório, o Brasil apresenta o 8º
pior índice de desigualdade do mundo, superando todos os países da América do
Sul e ficando apenas à frente de sete países africanos.” (Wikipedia, 2018).
2
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Evidentemente, como toda boa noção universal de uma tecnologia
disponível, o pós-humano é possível aqui em nossas terras também, mas
por meio de uma singularidade, do nosso corpo. As culturas que circulam
em nosso país o fazem levando em consideração alguns funcionamentos.
Quero sugerir aqui que a figura do desaparecido político na América
Latina é mais do que uma função, mais do que uma cicatriz profunda
ligada à ditadura militar brasileira e à de nossos vizinhos; ela aponta para
um funcionamento discursivo perverso e estabilizado, ligado aos nossos
corpos.

Do corpo periférico

“Pode ser de farda ou fralda
arrastando o véu da cauda
jóia de bijuteria

lantejoula e purpurina
manto de garrafa pet
tatuagem de chiclete
de coroa ou de cocar
pode se misturar

Na massa / Na massa / Na massa
some na massa”
		

(ANTUNES; MORAES, [S.d.])

Abordo aqui um funcionamento discursivo do corpo do brasileiro
através da leitura da condenação do Brasil pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos (Corte..., 2010). Como sabemos que não há esse espaço
de leitura neutra, e como Pechêux aponta como uma questão ética dar a
conhecer ao leitor o lugar, estamos colocando a questão: particularmente
identifico-me com a posição dos parentes de desaparecidos políticos, e
acompanhei a submissão à Corte de uma demanda contra a República
Federativa do Brasil em nome das pessoas desaparecidas e de seus
familiares no contexto da Guerrilha do Araguaia. Penso que a Corte
Interamericana traz na sentença de 24 de novembro de 2010 referente ao
CASO GOMES LUND E OUTROS (“GUERRILHA DO ARAGUAIA”) VS. BRASIL
questões que infelizmente poderíamos considerar de âmbito nacional.
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A ausência de resposta dentro do próprio país é tão veemente, o
ocultamento dos corpos e de suas identidades é tão flagrante, mas mesmo
assim não desperta nas autoridades brasileiras o necessário cuidado
de informação sobre as vítimas e a reparação a elas e a seus familiares.
Funciona em tal disparatado grau de “normalidade” essa posição de
“ocultamento” da verdade, da história, da reparação, que nos chama
a atenção a falta desse reconhecimento. Uma falta que se evidencia e
que é reconhecida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por
intermédio da condenação do Brasil.
Obviamente, trata-se de uma entre diversas possibilidades de
integrar a questão do corpo. Como ele está materialmente ausente,
materialmente sem identidade, materialmente sem história, e a
documentação apresentada pelo governo brasileiro indica que está bem
assim, diria que se trata de um traço forte de nossa cultura elitista e
escolar o apagamento da história, da cultura e da identidade dos corpos.
Cito um trecho do documento, na conclusão, parágrafo 31:
É preciso ultrapassar o positivismo exacerbado, pois só assim se entrará
em um novo período de respeito aos direitos da pessoa, contribuindo

para acabar com o círculo de impunidade no Brasil. É preciso mostrar que
a Justiça age de forma igualitária na punição de quem quer que pratique

graves crimes contra a humanidade, de modo que a imperatividade do

Direito e da Justiça sirvam sempre para mostrar que práticas tão cruéis
e desumanas jamais podem se repetir, jamais serão esquecidas e a
qualquer tempo serão punidas. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS

HUMANOS. Caso Gomes Lund e Outros (“Guerrilha Do Araguaia”) Vs. Brasil
- Sentença De 24 De Novembro De 2010, p. X.)

O documento redigido pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos basicamente atesta o desaparecimento forçado das aproximadamente 70 vítimas, a execução de Maria Lúcia Petit da Silva e a
impunidade dos responsáveis. Afirma que a falta de acesso à justiça, à
verdade e à informação afetaram negativamente a integridade pessoal dos
familiares, dos desaparecidos e – evidentemente – da pessoa executada.
Lembramos que o Brasil reconhece a competência da corte em 1998, e que
ela delibera sobre fatos contínuos, como o desaparecimento3, assim como
3

“a Corte recorda que o caráter contínuo ou permanente do desaparecimento
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sobre a falta de diligência do país em atender às demandas de informação
e reparação depois de 1998.
A título de esclarecimento, o sentido de “desaparecimento forçado”
vem de um delito que consiste na captura das vítimas, na tortura, na morte
e na ocultação dos corpos, enquanto paralelamente o discurso para seus
familiares é que nada se sabe sobre o paradeiro destes, o que favorece
a impunidade4. Não é exatamente um silêncio como em Derrida, não
é o silêncio da Farmácia de Platão, trata-se de um engodo, uma vez que
as informações existem e são ocultadas para fins imorais (favorecer o
criminoso e aumentar o sofrimento das vítimas e familiares). A ocultação
aqui é nosso objeto de atenção principal, e de nossa perspectiva um
funcionamento discursivo sobre a materialidade corpo.
Assim, gostaria de trazer esse processo de ocultação da materialidade do corpo como funcionamento discursivo típico do brasileiro
em relação aos seus/nossos corpos. Ou melhor, trata-se de investigar a
possibilidade de uma tipologia da ocultação dos corpos no Brasil, que nos
faz, entre outros sintomas, não reconhecer a especificidade dos índios,
dos negros, dos imigrantes e ter aversão à diferença, não dando lugar
ao diferente e olhando para tudo indistintamente como se se tratasse
forçado de pessoas foi reconhecido de maneira reiterada pelo Direito Internacional
dos Direitos Humanos, no qual o ato de desaparecimento e sua execução se iniciam
com a privação da liberdade da pessoa e a subsequente falta de informação
sobre seu destino, e permanecem até quando não se conheça o paradeiro da
pessoa desaparecida e os fatos não tenham sido esclarecidos. A Corte, portanto,
é competente para analisar os alegados desaparecimentos forçados das supostas
vítimas a partir do reconhecimento de sua competência contenciosa efetuado pelo
Brasil.” (Corte..., 2010, p. 10).
4
“O crime de desaparecimento forçado, definido em textos internacionais e na
legislação penal de vários países, está caracterizado pela privação da liberdade de
uma pessoa por parte de agentes do Estado ou grupos ou indivíduos que actuam
com seu apoio, seguida da negativa a reconhecer dita privação ou sua sorte,
com o fim de sustraerla da protecção da lei. O assassinato da pessoa vítima de
desaparecimento forçado, frequentemente depois de um cativeiro com torturas
em um paradeiro oculto, pretende favorecer deliberadamente a impunidade dos
responsáveis, que actuam com o fim de intimidar ou aterrorizar à comunidade ou
colectivo social ao que pertence a pessoa. Os efeitos do desaparecimento forçado
perduran até que não se resolve a sorte ou paradeiro das pessoas, prolongando e
amplificando o sofrimento que se causa a familiares ou allegados. Estes últimos, e
especialmente, por seu vulnerabilidad, os meninos que possam ser sustraídos de
pais afectados, são considerados também vítimas deste crime.” (Desaparecimento
forçado, s. d.).
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de um grande caldo, a massa geral. A imagem do caldeirão de cultura, o
melting pot, nessa interpretação, produz um apagamento forçado de toda
singularidade que nos estrutura em nome de algo unificador, em nome de
uma unidade. Unidade de “valores”, ou a própria União5 – como chamamos
também o Brasil.

Da memória periférica

A questão da memória corporal, neste caso, pode ser pensada como
um esquecimento. Um esquecimento das etnias, línguas e culturas locais
que constituem nossa identidade. Na escola aprendemos que o Brasil é
formado por brancos, negros e índios, mas nossos nomes de família nos
remetem exclusivamente a um desses grupos. Os traços dos outros dois
obrigatoriamente estão normalmente apenas em nossos corpos; uma
demanda silenciada sobre a qual os sentidos circulam. O nosso trabalho
aqui não é lembrar dessas etnias, idiomas, culturas, sujeitos, corpos...
salvá-los do apagamento, mas fundamentalmente disparar uma reflexão
sobre o interesse e a viabilidade de nos debruçarmos sobre essa falta,
sobre esse esquecimento, sobre esse ocultamento material do óbvio como
um traço discursivo. A vérité de la palice, conforme Pêcheux (1975), que
precisa ser dita.
Não há o interesse – e nem vejo isso como um horizonte de
possibilidade no domínio das ciências da linguagem – de realizar uma
sutura dessa ausência. Não queremos suturar com palavras os silêncios.
Para Coracini (2007, p. 18), “Cabe aqui um esclarecimento: não se pode
lembrar se o que aconteceu não tiver sido esquecido, porque recordar é
sempre interpretar. A memória é, portanto, sempre esquecimento, pois é
sempre interpretação de algo que passou; passado que se faz presente;
presente que, a todo momento, já é futuro”.
Neste sentido, o jogo de interpretação que se articula sobre a falta
é o elemento que organiza a reflexão. Mediado por alguns elementos
psicanalíticos, por exemplo, o princípio Lacaniano do “inconsciente
funcionar como linguagem”, e particularmente o processo de recalque
em Freud, que aponta para um sujeito descentrado de sua positividade,
“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição” (Brasil, 1988).
5
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sinaliza um esquecimento difuso. A Análise do Discurso, a Psicanálise e a
Filosofia, portanto, são regiões de significação que nos permitem formular
a discussão sobre esses esquecimentos e desenvolver a compreensão
dessa materialidade corpórea sem a tentação de falar em nome, falar por,
falar de. Os esquecimentos, silenciamentos, ausências, falhas, faltas etc.
organizam com a mesma força a produção de sentidos.
A necessidade de escrever sobre algo que falta, ou a partir da
sensação da falta, é um sintoma constitutivo do sujeito logocêntrico
atravessado pelo desejo da completude. Portanto não se trata efetivamente
de uma novidade, mas sim de um exercício reflexivo amplo. Evidentemente
que neste caso não se trata de uma falta constitutiva, mas de uma falta
forçada, de uma falta imposta, de um corpo ocultado, de uma história
apagada, que não permite significar a diferença, a violência, a intolerância.
Esse corpo periférico, a nosso ver, funciona em um dos avessos do póshumano. Ao passo que um conecta e expande, o outro é ocultado, e são
canceladas suas possibilidades. Nesse sentido a ideia de omissão funciona
como presença de uma cicatriz.
O termo “desaparecido forçado”, ou “desaparecido político”, referese a uma ocultação de fatos. No fundo, o termo “desaparecido forçado” é
o sinal de um delito, um delito de conhecimento público, que é enunciado
através da ênfase na vítima ausente (o desaparecido) e não nos atos
violentos perpetrados (por quem o fez desaparecer), como se o fato de ter
sido preso, torturado e morto, ou de ter “desaparecido”, fosse um ato de
vontade da vítima, o de desaparecer. Retira-se completamente a ideia de
que há um agente aí, este sim, oculto, este sim, que não presta contas, que
não abre os arquivos, que não dá informações nem promove amparo legal.
E essa omissão, esse duplo ocultamento (de que o desaparecido é uma
vítima, e que nesse contexto existe necessariamente um algoz que precisa
responder por seus atos) organiza nossos corpos.
É claro que é compreensível que não se queira dar ênfase às pessoas
que realizaram atividades como a de prisão, tortura, assassinato, obstrução
de informações... É compreensível que a ênfase não deva ser para esses
sujeitos que violam direitos humanos. Entretanto não há possibilidade
de reparação sem nos debruçarmos sobre os fatos. Não há como chegar
à verdade apenas com a afirmação de que alguém “desapareceu”. Não
é possível um assassinato sem o assassino, nem mesmo é possível – ou
plausível – em um Estado de Direito afirmar o crime, confirmar a vítima
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sem buscar o criminoso. E assim é preciso sairmos dessa oclusão, dessa
omissão, dessa cegueira.
Esse corpo escondido e metonimicamente afastado do agente
torna-se, em nossa leitura, o corpo dos brasileiros. Brasileiros que também
não se reconhecem como tendo direitos humanos, que também apagam as
desigualdades, que apagam seus interesses, suas culturas e seus anseios.
Esse funcionamento permite uma transferência metonímica e afeta [ou se
estende por contágio] a significação do corpo material do sujeito.
O que a discussão sobre o corpo como materialidade não vê, quando afastada de condições históricas de produção de sentido sobre o corpo,
é que o objeto que se produz em sua operação de conhecimento que vem
do nosso corpo visto pela cultura europeia, principalmente, não preexistia
a ele: a própria produção do olhar para significar o corpo do brasileiro
é que é idêntica com o seu objeto. O que não dá para ver é justamente o que se vê, um corpo neutro, uma materialidade des-historicizada
através da estética vinda de fora ou do discurso biológico. Isso produz
uma nova resposta para uma pergunta que não existe: como pasteurizar
o corpo do brasileiro, como colaborar com a invisibilidade desses corpos
atravessados? Simplesmente, é condição necessária que não se trate
disso materialmente; a materialidade desse corpo precisa ser desprezível
para que esse ocultamento real e simbólico, esse cancelamento, tenha
sustentação. E para que o discurso, que só coincide consigo mesmo, circule.
Simultaneamente percebemos uma questão latente contida nessa
nova resposta. Mesmo que a lacuna dessa materialidade tenha produzido
uma nova questão sem querer, isso muda completamente o “problema
original” e, portanto, produz um novo problema sem o saber. Longe de o
saber, ainda parece que estamos no espaço do antigo problema. E estamos;
há desaparecidos políticos, há corpos não identificados, há famílias em
estado de extremo sofrimento, há filhos que ainda buscam por seus pais, há
a necessidade do Estado de responder a essas demandas adequadamente,
entre outras questões que esse tipo de violação dos direitos humanos
acarreta no âmbito de nossa civilização. E há um novo também, porque
esse desaparecimento não perturba nossas autoridades, não mobiliza os
cidadãos em geral, a ponto de ser necessário esgotar as possibilidades de
questionamento dentro do país, e de recebermos de fora6 o aviso de que
“Em conformidade com todo o exposto, a Corte reiterou que o desaparecimento
forçado constitui uma violação múltipla de vários direitos protegidos pela
6
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sim, há um problema sério de desrespeito aos direitos humanos em nosso
país. Por que continuamos, depois de 28 anos do término da ditadura
militar e de mais de 40 anos dos crimes, com as mesmas faltas?
A emergência desse problema é meramente um sinal particular
de uma crítica. Há uma foraclusão histórica da materialidade de nossos
corpos, e isso viola nossos direitos básicos de cidadãos.
Segundo a Comissão Especial, cerca de 50 mil pessoas teriam sido detidas
somente nos primeiros meses da ditadura; cerca de 20 mil presos foram

submetidos a torturas; há 354 mortos e desaparecidos políticos; 130
pessoas foram expulsas do país; 4.862 pessoas tiveram seus mandatos e

direitos políticos suspensos, e centenas de camponeses foram assassinados.

A Comissão Especial destacou que o “Brasil é o único país [da região] que

não trilhou procedimentos [penais] para examinar as violações de [d]ireitos

[h]umanos ocorridas em seu período ditatorial, mesmo tendo oficializado,
com a Lei No. 9.140/95, o reconhecimento da responsabilidade do Estado

pelas mortes e desaparecimentos denunciados. Isso tudo devido a que, em
1979, o Estado editou uma Lei de Anistia. (CORTE INTERAMERICANA DE

DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e Outros (“Guerrilha Do Araguaia”)
Vs. Brasil - Sentença De 24 De Novembro De 2010, p.32-33).

A ocultação como funcionamento discursivo

Como funciona? Seguindo o script do documento em busca de
padrões do funcionamento discursivo, a sustentação do ocultamento vem
do argumento de inadmissibilidade da questão para o Estado brasileiro.
Não é admissível que a pergunta sobre os desaparecidos forçados seja
feita, uma vez que todas as respostas estão à disposição dos interessados.
O segundo argumento é que a Corte Interamericana de Direitos Humanos
não poderia julgar o que já foi julgado internamente no Brasil (processo
que já dura 27 anos no país). O terceiro argumento é que em função da lei
da anistia os familiares podem solicitar informações, mas o Estado não
abrirá os processos nem fará investigações7.
Convenção Americana, que coloca a vítima em um estado de completa desproteção
e acarreta outras violações conexas, sendo especialmente grave quando faz parte
de um padrão sistemático ou prática aplicada ou tolerada pelo Estado.” (Corte...,
2010, p. 38).
7
“No entanto, e apesar de tratar-se de um caso de desaparecimentos forçados,
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O argumento primeiro pretende justamente ocultar a falta de
acesso à informação, a falta de cooperação, ou seja, tem como objetivo
impedir que a questão seja colocada. O segundo não deixa a questão
sair do âmbito do espaço onde se deu o ocultamento, e o terceiro afirma
novamente que não há culpados. Ou seja, a Lei da Anistia se converte em
uma justificativa legal para a omissão do Estado8. Em seguida, há uma
tentativa de deslegitimar as declarações das vítimas e dos peritos, e das
provas testemunhais e periciais. Basicamente, a realidade é que o Estado
colocou no papel que as testemunhas não são confiáveis, porque essas
testemunhas são prova material do acontecido; elas são descartadas pelo
Estado brasileiro, que se dobra sobre seu próprio discurso e sobre seu
silêncio, e se recusa a lidar com os fatos reais e com as pessoas lesadas.

em virtude da Lei de Anistia, o Estado não iniciou uma investigação destinada a
esclarecer os fatos, identificar os responsáveis e garantir a justiça, o que não foi
negado pelo Estado. A interpretação vigente sobre a Lei de Anistia teve um efeito
direto na omissão do Ministério Público em relação aos fatos do presente caso e
inibiu os familiares de apresentar queixa a fim de iniciar o procedimento destinado
a instaurar a ação penal correspondente.” (Corte..., 2010, p. 16).
8
“A Comissão Interamericana recordou que o Estado afirmou que a investigação
e punição dos responsáveis pelos desaparecimentos forçados das vítimas e
a execução de Maria Lúcia Petit da Silva estão impossibilitadas pela Lei de
Anistia. Dada a interpretação que o Estado conferiu a essa norma, além da falta
de investigação e sanção penal, nem os familiares das vítimas, nem a sociedade
brasileira puderam conhecer a verdade sobre o ocorrido. A aplicação de leis de
anistia a perpetradores de graves violações de direitos humanos é contrária às
obrigações estabelecidas na Convenção e à jurisprudência da Corte Interamericana.
Em casos de execução e desaparecimento forçado, os artigos 8 e 25 da Convenção
estabelecem que os familiares das vítimas têm o direito a que essa morte ou
desaparecimento seja efetivamente investigado pelas autoridades estatais, que
os responsáveis sejam processados e, se for o caso, punidos, e que se reparem os
danos que os familiares tenham sofrido. Do mesmo modo, nenhuma lei ou norma
de direito interno, como as disposições de anistia, as regras de prescrição e outras
excludentes de responsabilidade, pode impedir que um Estado cumpra essa
obrigação, especialmente quando se trate de graves violações de direitos humanos
que constituam crimes contra a humanidade, como os desaparecimentos forçados
do presente caso, pois esses crimes são inanistiáveis e imprescritíveis. A obrigação
de garantir os direitos protegidos pelos artigos 4, 5 e 7 da Convenção Americana
implica o dever de investigar os fatos que afetaram esses direitos substantivos. Essa
lei não deve continuar impedindo a investigação dos fatos. Isto posto, a Comissão
considerou que o Estado incorreu na violação dos artigos 8.1 e 25 da Convenção
Americana, em concordância com os artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento, em
detrimento das 70 vítimas desaparecidas na Guerrilha do Araguaia e de seus
familiares, bem como de Maria Lúcia Petit da Silva e de seus familiares.” (Corte...,
2010, p. 47-48).
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Nesta perspectiva, é este o traço discursivo mais forte: não há
realidade que suplante o que o Estado escreve e prescreve. Não há sentido
fora disso. Mesmo que seja uma sequência comprovada de violações
dos Direitos Humanos, não há responsáveis, culpados, nada a se fazer. A
existência dos testemunhos e dos acordos internacionais não importa,
é desconsiderada sem qualquer constrangimento. Outros dois traços
interessantes: 1) não há interlocutor possível para essa narrativa, trata-se
de um monólogo, ou melhor, de uma ladainha, de um repetitorium; 2) é
uma prática vista como restrita ao território nacional, não sendo possível
perceber suas semelhanças com a de outros países da América Latina,
África do Sul etc. O quadro é de um Estado que – para acobertar a sua
violência – se encontra ensimesmado em seu território e em um discurso
de omissão atravessado por uma língua de madeira (langue de bois), surdo
à realidade, e que fala sozinho a despeito das tentativas de interlocução
internas e externas.

Os corpos considerados

Se, por um lado, temos um ideal da sociedade da informação e da
sociedade do conhecimento como o lugar de nascimento do corpo do
pós-humano, por outro, temos em 2010 uma condenação internacional
para o Brasil em virtude da falta de informação e da falta de respeito aos
direitos humanos. Como essas questões se tocam? Como esses corpos se
encontram?
O contraste, neste caso, parece-nos ser a pedra de toque, visto
que ambos os discursos circulam internacionalmente. Por um lado, a
utopia da sociedade da informação, que implica o acesso democrático ao
conhecimento, a produção de conhecimento de forma livre e colaborativa
em nível planetário; enfim, a liberdade de expressão humana em sua
produtividade e liberdade máximas, ampliada e articulada através das
novas tecnologias (Wanderley, 2003). Por outro ângulo, temos os direitos
humanos que asseguram o respeito aos indivíduos de quaisquer crenças,
etnias, orientações sexuais, religiões, reconhecendo para cada um de
nós os mesmos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, solidários e
globais. E o reconhecimento internacional da necessidade dos EstadosNação de zelarem por essa integridade básica. Ora, ambos os discursos
internacionais encontram-se nesse sujeito de direito que, em nosso recorte,
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produz conhecimento, arte, ciência, cultura, que se expressa através
das novas tecnologias. Um discurso de potência do humano, que aposta
fortemente em um devir de produção de conhecimento colaborativo amplo e de harmonia (incluindo as tecnociências como grande ferramenta).
Ocorre que justamente esse sujeito de direito localizado no Brasil sofre
uma foraclusão da materialidade de seu corpo, e não tem condições até
o momento de significar sua singularidade material. Trata-se, de acordo
com a posição que assumimos aqui, de uma omissão histórica, com sérias
implicações ligadas às condições de possibilidade do sujeito de se perceber
corporalmente e de perceber o corpo do outro.
O giro da interpretação se expande na mesma velocidade. O que
fazer com um pós-humano que não tem garantido seus direitos humanos,
ou, mais claramente, de forma a não deixar dúvidas: como propor um
corpo pós-humano em situação de violência de seus direitos, de seu
corpo? Que tipo de interpretações essa configuração perversa produz?
Embora vejamos práticas na área da saúde, como a criação de avatares
para trabalhar a autoestima de pessoas com próteses, o acesso às novas
tecnologias não deveria ser mais um instrumento de cegueira corporal,
social e planetária. Elas só fazem sentido na medida em que nos fortalecem
local, nacional e internacionalmente. Há de se lembrar que são sempre
apenas ferramentas, e que é esse corpo de linguagem, essa substância
material que é o corpo [que precisa de receber uma reparação pelas
violências sofridas] que as significa.
A Corte considerou em numerosos casos que os familiares das vítimas

de violações dos direitos humanos podem ser, ao mesmo tempo, vítimas.
(Corte..., 2010, p. 86).

A violência perpetrada, omitida e impune (e, portanto, vigente)
so-bre os corpos no Brasil, nesta nossa leitura, afeta-nos a todos como
familiares de corpos materialmente silenciados, vítimas de desaparecimento forçado. Corpos maternos, paternos, fraternos, filiais, estrangeiros, meus, seus, brasileiros. É desta posição que queremos partir.
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