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1. INTRODUÇÃO

A proposta deste artigo é refletir sobre as fontes documentais que possam ser
reconhecidas como testemunhal ou com teor testemunhal e que divulgam relatos sobre os
arquivos da violência que resgatam a memória do trauma, durante a vigência da ditadura militar.
Como ponto de partida para a discussão, tomamos a edição interpretativa elaborada por Fagundes
(2014) da peça teatral Pau e Osso S/A, de 1975, de produção coletiva, escrita pelo grupo de teatro
amador, intitulado Amador Amadeu. Esse texto revela a construção de espaços semântico-
lexicais que manifestam a opção por algumas unidades lexicais e, ao mesmo tempo, a
marginalização por outras. Dessa forma, compreendemos que a referida peça representa um
arquivo cultural interditado, visto ser um texto que passou pelo crivo da censura de sua época,
podendo ser compreendida como testemunho do não dito. Portanto, tem-se por objetivo refletir, a
partir do aporte teórico de Foucault (1997, 2004), Derrida (2001), Agamben (2008), Orlandi
(2007), Berg (2002), Rohlfs (1966), Vilela (1979, 1994), entre outros, como as mudanças
políticas, sociais e culturais provocam intervenções na memória, alterações discursivas e também
interferem na utilização ou exclusão de certas unidades lexicais por parte dos utentes da língua.

Vale ressaltar que a análise de fenômenos linguísticos por meio da escolha dos itens
lexicais, presentes nos discursos dos textos escritos, que representam acontecimentos vinculados
à violência da censura, à opressão e à morte, possibilita o resgate dos arquivos e das memórias
daqueles que, diante de tais acontecimentos, viram suas vozes silenciadas, vetadas suas palavras e
seus ditos – devido ao contexto político dos regimes ditatoriais – que denunciam as atrocidades
que vitimaram esses sujeitos. Desse modo, parte-se da reflexão de alguns itens lexicais que
revelam a censura, parcial ou total, e, também aqueles divulgadores e portadores de denúncia
diante de um quadro político e militar de veto, de opressão e de indignação.

2. A PESQUISA COM TEXTOS TEATRAIS CENSURADOS

A discussão desenvolvida nesse trabalho parte do trabalho de edições que tem sido
desenvolvido, na Universidade Federal da Bahia, em pesquisas empreendidas pelo Grupo de
Edição e Estudo de Textos (GEET), coordenado pela Profa. Dra. Rosa Borges dos Santos, que
desde 2006 vem desenvolvendo um trabalho criterioso e exaustivo a propósito da recensão,
transcrição, edição e estudos de natureza interpretativa de textos teatrais censurados, pareceres,
solicitações e certificados de censura localizados nos acervos do Espaço Xisto - Bahia, na
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, da Escola de Teatro da UFBA, no Teatro Vila Velha e
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ainda na Coordenação Regional do Arquivo Nacional, em Brasília. O GEET também explora a
relação da Filologia com áreas afins como a Literatura, a Linguística, a História Cultural, a
Sociologia do Texto e a Arquivística Literária.

Dentro dessa proposta, as reflexões aqui apresentadas são resultantes do projeto que
desenvolvo intitulado Arquivos culturais interditados e construção do léxico: a vigilância nos
regimes ditatoriais, que se propõe a investigar as fontes documentais, históricas ou ficcionais,
que divulgam relatos, diretos ou indiretos, sobre a memória traumática, a vigilância, violência e a
memória geradas pela ação da censura e registrada em textos produzidos durante a vigência de
regimes ditatoriais. Entre essas fontes será analisado o texto Pau e Osso S/A (1975) do Grupo
Amador Amadeu, texto editado por Fagundes (2014), que é integrante do Grupo ETTC, por ser
um texto abalizado pelo labor filológico. O texto de Pau e Osso S/A (1975) relata, de forma
implícita ou explícita, sobre o caráter ao mesmo tempo de interdição, empreendido pela censura,
e de luta por meio da postura de resistência e de subversão por parte daqueles que se negavam a
abrir mão do seu direito de escrever e de falar.

Consideramos que Pau e Osso S/A (1975), escrito em um período em que os textos
teatrais foram submetidos à vigilância da censura, representa um testemunho de um período
marcado pelo trauma e pela catástrofe, fato que possibilita o desarquivamento não apenas de uma
memória literária, mas também, social, histórica e cultural. Assim o referido texto se apresenta
como um testemunho das políticas de silenciamento da sociedade, empreendidas pelos regimes
políticos ditatoriais. A propósito, Santos (2012: 20), ao tratar dos textos teatrais, salienta:

O texto teatral censurado é tomado como testemunho/ documento (prova) e monumento
(memória) materializado em determinado suporte, de uma produção cultural e literária
de uma dada sociedade, época e lugar. Como documento, é a prova que se tem dos fatos
que marcaram dada sociedade, por exemplo, e, como monumento, transmite a outros a
memória. Uma das formas de preservar a memória e, consequentemente, a história
(social, política, cultural, literária) é através da ação de editar. Assim, o editar o texto
representa apenas o ponto de partida para outros estudos que seriam desenvolvidos no
exercício da relação da Filologia com outras disciplinas científicas, como a Linguística,
a Literatura, a História Cultural, e tantas sejam as relações necessárias à discussão do
objeto texto.

3. ARQUIVOS CULTURAIS INTERDITADOS

Levando-se em conta as estratégias de representação do discurso, presentes nos textos
teatrais, vale lembrar a importância do estudo da construção do léxico para as tramas dos
arquivos culturais interditados, marcados pela violência presente nos regimes políticos ditatoriais,
pois a censura se dava por meio da liberação, da liberação parcial ou do veto total ao texto.
Assim, Santos (2012: 59) afirma, ao tratar da figura do censor que, em nome do regime militar,
empreendia cortes, inclusive de palavras, aos textos teatrais censurados, que “o veto, de cunho
moral, caracteriza-se pela condenação de assuntos relativos à bigamia, ao adultério, ao incesto, à
sexualidade, à nudez, às palavras de baixo calão etc.”

E, para se desenvolver uma pesquisa nesse âmbito, é preciso, então, tornar-se “um agente
de formação da memória” (MARQUES, 2003: 153), com perspectiva multidisciplinar. Assim,
será possível resgatar o testemunho dos sobreviventes como parte da história e da memória da
interdição das vozes não apenas dos sujeitos, mas dos grupos sociais, o que revelam as marcas da
violência e do trauma, favorecendo o reconhecimento dos territórios e a sobrevivência das
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inscrições políticas, sociais e culturais, pois não é só uma questão do passado e do tempo, mas
dos “homens no tempo” - na relação dialética presente e passado - na história. (RICOEUR,
2007).

A relação do sujeito com sua memória é marcada pela imagem dos textos interditados em
regimes políticos ditatoriais, e ao mesmo tempo em que se constitui o sujeito da linguagem por
meio da inscrição, os seus rastros vão sendo apagados pela impossibilidade de falar, de
testemunhar. E o fato é que essa contradição se produz no âmago da nossa história e se manifesta
no sujeito do discurso. (PAYER, 1999) E é justamente nesse contexto conflituoso, marcado por
questões relativas aos regimes políticos ditatoriais, que se insere o texto de Pau e Osso S/A
(1975) que será objeto de nossa análise e reflexão. Os próprios signos interditados pela censura
expressam e revelam a ideologia, por assim dizer, dos seus escritores. Particularmente, essa
questão é bastante explorada no referido texto, o que nos faz lembrar Bakhtin (1999: 44), quando
afirma que “realizando-se no processo da relação social, todo signo ideológico, e, portanto,
também o signo linguístico, vê-se marcado pelo horizonte social de uma época e de um grupo
social determinados”.

Essas considerações evidenciam que a atividade da censura perde seu sentido, quando
considerada isoladamente, sem relação com os fenômenos socioculturais e políticos que a
definem, dessa forma Duby (1999: 12), assinala:

A história social é, de fato, toda a história. É porque toda a sociedade é um corpo, em
cuja composição intervêm, sem que seja possível dissociá-los (sic), excepto para fins de
análise, factores económicos, factores políticos e factores mentais, que esta história
chama a si todas as informações, todos os índices, todas as fontes.

As diversas situações textuais que nos deparamos no estudo dos textos escritos sob a
vigência de regimes políticos ditatoriais, nos levam a atravessar fronteiras disciplinares e a propor
interpretações que aliam categorias linguísticas e literárias à problematização do contexto
político, histórico-cultural e discursivo de onde emergiram essas produções escritas. Atualmente,
em consonância com a atual política nacional para a cultura, cresce o interesse por parte das
comunidades, com o desenvolvimento dos estudos culturais, de se conhecer os grupos silenciados
em sua memória, reivindicando-se o reconhecimento e valorização de saberes, práticas e
tradições dos grupos, marginalizados e/ou minoritários, que foram privados da sua voz, sendo,
portanto, imprescindível à questão do resgate, da reparação e da (re)construção da memória
social. (GONÇALVES, 2014) Dessa forma, o desarquivamento de textos culturais, aliado ao
trabalho crítico para o desenvolvimento de edições é crucial, visto que:

As práticas de arquivamento [...] resultam de uma rede de relações literárias e afinidades
intelectuais na qual esses escritores se inscrevem. Revelam um cuidado com a memória
do escritor, com sua formação intelectual, que possibilita a construção de uma imagem
enquanto autor significativo. (MARQUES, 2003: 148)

É notável o fato de que, ao se escrever, se restitui parte dos arquivos presentes na
memória viva, desse modo “os escritos constituem a porção principal dos depósitos de arquivos,
e se entre os escritos os testemunhos das pessoas do passado constituem o primeiro núcleo, todos
os tipos de rastros possuem a vocação de ser arquivados” (RICOEUR, 2008: 178). Então é
necessário trazer de volta a memória da violência que se inscreve nos textos produzidos sob a
vigilância dos regimes políticos ditatoriais, que têm uma história longa a ser recontada. Esses
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arquivos estavam sentenciados a vocação do exílio, daí a vontade de resgatá-los, com o desejo de
reescrever a história.

O conhecimento dessa memória arquivada nos textos é indireto e indiciário por isso é
preciso decifrar os rastros (GINZBURG, 1990), preservando os sinais e as vozes discordantes.
Desse modo, sabe-se que o texto é um lugar de tensões. E, comprometido com uma proposta de
modos de leituras, inclusivos e flexíveis, tentamos não apagar os estágios da memória desses
textos, mas escavá-la, deixando e consignando os rastros e pistas, da documentação recolhida
sobre o escritor ou sobre o texto-documento, pelo aparato das variantes, textuais e autorais, e por
meio de outros estudos interdisciplinares (de cunho linguístico, sobre o sujeito-escritor, sobre o
contexto e os modos de produção e recepção) que são disponibilizados antes ou depois da edição
do texto-documento propriamente dito, viabilizando a possibilidade de que o sujeito/público-
leitor possa fazer, ao seguir esse percurso, suas próprias leituras. (GONÇALVES, 2014)

Fazer o resgate dos textos e compor arquivos que reflitam a memória cultural, literária e
linguística é colocar-se diante de:

[...] um universo e lembranças exteriorizadas, resíduo de um saber escritural em ritmo
acelerado de apagamento; salvar esses arquivos é fazer do resíduo a ponte para a fixação,
sob a ótica comparatista, de um corpus que possa oferecer respostas mais convincentes à
indagação do que é escrever entre nós (MIRANDA, 2003: 39).

Ainda avaliando o espaço narrativo da memória, Chartier (2007) relata que, ao longo da
história da escrita e dos textos, por exemplo, o desejo de preservar foi sempre recorrente, pois
significava lutar contra a destruição, a perda e o esquecimento dos tempos e dos homens; era uma
forma de resistência por parte dos povos. Mas, com o passar dos tempos, a tendência foi o
apagamento dos traçados dessa escrita, pois esses suportes nos permitem escrever e inscrever,
mas também sobrescrever, apagar, modificar e até apagar e escrever de novo, nos fazendo
esquecer (CHARTIER, 2007).

Por outro lado, na concepção de Richard (2002: 194):

A memória vai realizando seu trabalho construtivo (de seleção e montagem, de
construção da lembrança em planos e sequências móveis de intelecção), deslocando os
vestígios da experiência para novas superfícies de inscrição, para que se reformulem a
partir das localizações do presente, abertas ao desafio de um aqui e agora, cuja
composição dos enunciados redistribui as marcas do passado, segundo novos trajetos de
atualização e deciframento.

Essas interlocuções nos fazem lembrar que o trabalho do filólogo sempre requereu uma
postura nômade, marcada pelo hibridismo e pela vontade de unir, aliar e compartilhar. Ser
filólogo consiste em reinterpretar, reavaliar, sem cessar, os procedimentos adotados no decorrer
de suas leituras, é desconfiar das verdades que se insinuam no texto. (GONÇALVES, 2012) A
exemplo, rememoramos que no contexto nietzschiano da cultura alemã, o filólogo não era apenas
aquele que estudava os textos e suas respectivas línguas escritas, mas também aquele que por
meio delas lidava com as manifestações do espírito de um povo. (GONÇALVES, 2003; 2012)

A respeito das fontes documentais que testemunham períodos de atrocidades e violência,
o historiador Artières (2008) traz exemplos significativos com referência às pesquisas em torno
da constituição do corpus (coleta, classificação e apresentação dos documentos) dos anos 68:
uma história coletiva. O autor reitera a importância da ampliação do conceito de fonte para o
desenvolvimento das suas pesquisas, através da inserção de arquivos esquecidos, das lutas e das
dores, de televisões e de rádios, de movimentos, de organizações políticas, mas principalmente, a
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inclusão dos chamados arquivos pessoais como as cartas, diários e autobiografias. Assim, no
cenário desses arquivos, lugares são abertos, passam a figurar pessoas comuns, homens e
mulheres, que não tinham nome, “figuras ainda mais silenciosas como a do homossexual, a do
imigrante, a do colonizado” (ARTIÈRES, 2008: 142), em uma escrita na qual o homem se
inscreve “para não desaparecer” (FOUCAULT, 2001: 268).

Para Foucault (2007: 148-149), no percurso do arquivo não é possível delinear
detalhadamente os percursos culturais ou sociais de toda uma época, porque não é possível dar
conta dele na sua totalidade, no entanto, é possível resgatar o arquivo por “regiões e níveis”, na
medida em que dele somos apartados pelo tempo, pois nesse sentido ele vale como um
“diagnóstico”.

Dessa forma, Foucault (2004: 51-53) destaca três atitudes que precisam ser tomadas:
“questionar nossa vontade de verdade, restituir ao discurso seu caráter de acontecimento; e
suspender, enfim, a soberania do significante”. No entanto, essa não é apenas uma questão de
restituir a palavra ou um não dito, mas faz-se necessário intervir com outros métodos nos quais os
discursos estariam destituídos de significações antecipadas, pois o discurso não é o cúmplice do
nosso conhecimento e nem o mundo reflete “uma face legível que podemos decifrar”. Os
discursos, porém, seriam tratados como “práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, mas
também se ignoram ou se excluem”. (FOUCAULT, 2004: 52-53)

Assim, para além do conceito de arquivo como lugar, instituição, é possível mobilizar a
noção de arquivo compartilhada por Derrida (2001) que toma o arquivo como espaço vivo,
espaço das marcas e inscrições deixadas pelos grupos, mas também ressaltando os arquivos das
dores e da violência que são bastante relevantes para discussão sobre as subjetividades, marcadas
pelo apagamento dos traços individuais de um objeto e dos matizes da memória dos
sobreviventes.

4. LÉXICO E ARQUIVO

É importante o conhecimento e o reconhecimento de fatos que fazem parte da nossa
história, assim, justifica-se o resgate dos aspectos arqueológicos e linguísticos dos textos teatrais
censurados no período da ditadura militar na Bahia e a recuperação do percurso dos arquivos
testemunhais, pois os mesmos evidenciam acontecimentos que marcaram a história e a memória
discursiva, política, social, literária, linguística e cultural da nossa sociedade.

Por outro lado, salienta-se que o trabalho com os arquivos da memória discursiva escrita
inclui o estudo da construção do léxico dos sujeitos que compõem o universo interditado e
fragmentado dos regimes políticos ditatoriais. Esse interesse pelo léxico se justifica pelo fato de
que é na palavra que se faz a interdição e a violência é expressa pela censura que se implantou
através de órgãos censórios. No entanto, essa interdição não se apagou de todo, pois os traços e
resíduos da memória ficaram inscritos nas opções lexicais marginalizadas, silenciadas e
esquecidas.

A ditadura militar no Brasil, que vigorou entre os anos de 1964 a 1985, foi marcada por
um período em que se viveu a intervenção decisiva da censura por meio dos órgãos censórios,
que criaram mecanismos de vigilância e que tiveram como foco a produção cinematográfica,
literária e teatral produzida no país. Dessa forma, essa política de vigilância e violência, por meio
da censura, revela violações dos direitos à liberdade de expressão, por meio do intenso controle
social, político e artístico. (BERG, 2007)
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Principalmente, após o Ato Institucional nº 5, o AI-5 (1968-1978), que vigorou no
governo do general Costa e Silva, possibilitando ao mesmo, plenos poderes e anulando várias
garantias institucionais, as políticas de vigilância e punição tornam-se mais incisivas para aqueles
que se mostrassem contrários ao regime militar, permitindo ao governo um controle absoluto por
meio da violência representada pela censura, pela repressão, pelas prisões e pelas torturas.

Os textos escritos sob a vigência da censura enfocam uma realidade diferente, marcada
pela disciplina, submissão e interdição, construída a partir de uma mistura de memórias da
repressão, mas, ao mesmo tempo, ideais de liberdade e desejo de poder. É uma época que afetou
a concepção ideológica, social, linguística e artística da nossa sociedade. Assim, questões
atinentes à guerra, à política, às prisões, entre outras, podem ser interpretadas à luz das
referências ao contexto histórico, social, cultural e geográfico da época, mas também elas
poderão ser vistas à luz dos signos utilizados na época e dos conteúdos significativos que eles
vinculam. É possível, dessa forma, conceber uma realidade organizada pelos signos. “Assim,
nenhum discurso é decisivo, mas temporário, pois ele reflete o momento vivenciado daquela
realidade, até mesmo porque linguagem é ação que se concretiza na prática do discurso”
(GONÇALVES, 2014).

O discurso é violência e é nessa prática de violência, de interdição da palavra, atribuídas
ao discurso, que precisam ser construídos “mecanismos de resistência”, pois é na violência que os
acontecimentos discursivos localizam o princípio de sua regularidade. É importante por em
suspeita a noção de criação, unidade, originalidade e significação e propor: a análise dos
princípios reguladores do acontecimento discursivo, com seus estratos superficiais e profundos; a
demarcação da série, da qual o conjunto faz parte, seus entrecruzamentos, divergências e
descontinuidades; a avaliação da regularidade dos fenômenos, com suas variações; e examinar as
condições de dependência e possibilidade desses discursos. A partir desses deslocamentos, não
está mais em discussão o que está por trás das representações dos discursos, mas passa a ocupar o
lugar de destaque a noção de “discursos como séries regulares e distintas de acontecimentos”.
(FOUCAULT, 2004: 54-59)

Entre os vários grupos que compunham a arte do teatro amador no Brasil e que tentavam
se afirmar na época da ditadura militar, citamos o Grupo Amador Amadeu, que produzia peças
para um público mais popular. Entre os textos produzidos pelo grupo, selecionamos para nossa
discussão a produção dramatúrgica Pau e Osso S/A do grupo de teatro Amador Amadeu, editada
criticamente por Carla Ceci Rocha Fagundes (2014), em sua dissertação de Mestrado. A editora,
que compõe a Equipe de Textos Teatrais Censurados (ETTC), desenvolveu a edição
interpretativa de um texto localizado no Arquivo Nacional, em Brasília e que integra a Divisão de
Censura de Diversões Públicas (DCDP), logo um texto censurado no contexto de um regime
ditatorial, na Bahia. O trabalho apresenta além da edição da peça Pau e Osso S/A, que foi
produzida e encenada em 1975, com exibição prevista para maiores de 14 anos, a documentação
censória, a partir da qual é possível refletir sobre os cortes apresentados a algumas cenas e mais
precisamente a algumas palavras (FAGUNDES, 2014: 13-38).

Os órgãos censórios, durante a ditadura militar no Brasil, apesar de estarem voltados para
a concepção de Estado como mantenedor da ordem, social e política, passam por processos de
mudanças, visto que, entre 1968 e 1975, a atividade censória era centralizada no órgão da
censura, em Brasília e, a partir de 1975 a 1978, passa a vigorar em órgãos de censura estaduais.
(FAGUNDES, 1974)

Pau e Osso S/A (1975) “teve sua história ambientada em um supermercado, chamado Pau
e Osso S/A. Através de diversos quadros, foram abordadas situações sociais decorrentes do
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capitalismo (...)” (FAGUNDES, 2014: 88) O texto, que passou pelo crivo da censura, apresentou
carimbos com a indicação com cortes.

Considerando a análise dos censores, a peça teatral poderia ser vetada parcial ou
totalmente ou liberada. O veto parcial indicava cortes de palavras ou frases, por exemplo,
observando-se, também, a idade do público, a saber, a classificação indicativa de faixa etária para
o espetáculo. A propósito, Fagundes (1974: 144) enfatiza alguns pressupostos que norteavam a
análise e censura de textos teatrais e que impediriam a sua encenação entre os quais “1) atente
contra a segurança nacional: a) incitamento contra regime vigente; b) ofensa à dignidade ou ao
interesse nacional; c) indução de desprestígio para as forças armadas (...)”.

A partir das questões apresentadas, sobre os arquivos escritos sob a vigilância dos regimes
políticos ditatoriais, não dá mais para pensar em um sujeito consciente, racional, cartesiano, que
controla a si e que é senhor de si, dos outros e das coisas, mas pensamos no sujeito como função,
lugar no discurso e que recebe parte da formação discursiva e parte da sua identidade, pois ela
define as relações de poder, o que deve ser feito, dito e não dito, onde quando e de modo, por
meio do controle religioso e do poder do estado, controle sutil, na desculpa da necessidade de
uma autovigilância, dos governantes. Mas, é nas relações de poder que se encontram a
resistência, poder que produz relações e saberes.

Selecionamos uma breve amostragem de itens lexicais que representam o campo lexical
da violência. Entre as acepções apresentadas para o item lexical violência, pelo dicionário da
língua portuguesa de Houaiss (2010), temos:

Violência s. f. (sXIV) 1 qualidade do que é violento <a v. da guerra> 2 ação ou efeito de
empregar força física ou intimidação moral contra; ato violento 3 exercício injusto ou
discricionário, ger. ilegal, de força ou poder <a v. de um golpe de Estado> 4 força súbita
que se faz sentir com intensidade; fúria, veemência<a v. de sua linguagem>  6 p. ext.
cerceamento da justiça e do direito; coação, opressão, tirania <viver num regime de v.>.

E, nessa discussão, lembramos Orlandi (2007) que traça uma reflexão produtiva sobre a
política do silêncio, considerando o silêncio local, em uma perspectiva política, principalmente
em contextos nos quais o sujeito está sob a inscrição da violência. No texto de Pau e Osso S/A
(1975), observa-se a recorrência de certas unidades lexicais, substantivos, verbos e adjetivos, que
revelam a expansão do referido campo e a sua inserção de sentidos na memória linguística, social
cultural da época, revelando a sobrevivência de identidades discursivas.

Considerando a edição interpretativa organizada por Fagundes (2014), nos chama a
atenção o contexto discursivo de um roubo no supermercado Pau e Osso S/A, no qual se
apresenta os itens lexicais esbofetear e porrada, que serão indicados com um grifo nosso, em
itálico e negrito:

OTÁVIO – O senhor concorda em esbofetear uma criança?
ANTUNES – Eu acho...
OTÁVIO – É a solução...?
ANTUNES – Sim... (FAGUNDES, 2014: 131)

OTÁVIO – É a solução...?
ANTUNES – Sim...
LADRÃO – Não me deixa tomar porrada não, gente...
ANTUNES – (Para os dois com ênfase) Se não se combate o crime na
infância, ele vai crescer delinquente, é claro... Então
teremos um país de delinqüentes. Vocês já pensaram nisso? (FAGUNDES, 2014: 131)
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OTÁVIO – Meu amigo, isso não me convence. Porrada não conserta
ninguém e o fiscal estava maltratando a criança. O que
a gente tem que fazer é oferecer uma vida condigna às
crianças. Se não, elas vão inveterar pelo roubo, sempre,
indefinidamente... O senhor até parece que não
gosta de crianças... (FAGUNDES, 2014: 131-132)

Nos contextos analisados, o item lexical porrada, citado em dois momentos do texto,
apresentou cortes por parte dos censores, visto que aparece no texto, enviado para o órgão
censório, com a observação com corte, nos dois momentos. A narrativa apresenta cenas de uma
memória traumática, vestígios que insinuam o enfrentamento, a violência, a agressão que marca o
período da ditadura militar. Sabe-se que o item lexical porrada, normalmente é registrado em
suas acepções, em dicionários da língua portuguesa a exemplo do Houaiss (2001) e Cunha
(1996) como “s. f. infrm. pancada com cacete, cacetada, bordoada”, o que insere o referido
substantivo na área semântica da violência (VILELA, 1979; 1994).

Outro item lexical que nos chama atenção, no texto de Pau e Osso S/A (1975), é
esbofetear, que também se constitui em uma unidade lexical que implica uma relativa energia de
violência por parte daquele que irá desenvolver a referida ação, pois está associado a “dar
bofetões ou bofetadas” (HOUAISS, 2001; CUNHA, 1996). Mas, ao contrário do que se poderia
imaginar o referido item lexical não apresentou corte por parte dos censores, logo conclui-se que
os censores não interpretaram o verbo, no contexto, como subversivo, mesmo sabendo-se que
esbofetear é também um item lexical que incita a violência e poderia ser pressuposto para
insinuar a agressão própria do regime militar. Dessa forma, não se utilizou para esse item lexical
o critério de corte moral, político, religioso ou social proposto por Costa (2006: 232). Por outro
lado, o texto denuncia o horror, por meio de uma possível agressão a uma criança, questionando-
se aspectos da realidade social do Brasil, de ontem e de hoje, de disparidades sociais, de um país
que nem sempre cuida bem dos seus jovens e, por falta de inserção social, o jovem, por vezes se
inicia na vida do crime, mas que por outro lado clama: “LADRÃO – Não me deixa tomar
porrada não, gente...” (FAGUNDES, 2014: 131). Interroga-se também sobre a necessidade ou
não da violência, na qual há um posicionamento afirmativo, mas reticente; e é no silêncio das
reticências que o sujeito inscreve o que não pode ser dito: “OTÁVIO – O senhor concorda em
esbofetear uma criança?/ ANTUNES – Eu acho.../ OTÁVIO – É a solução...?/ ANTUNES –
Sim...” (FAGUNDES, 2014: 131) E mais adiante, reitera a negação a violência: “OTÁVIO –
Meu amigo, isso não me convence. Porrada não conserta/ ninguém e o fiscal estava maltratando
a criança. O que/ a gente tem que fazer é oferecer uma vida condigna às crianças.” (FAGUNDES,
2014: 131-132)

Vale ressaltar que os contextos discursivos apresentados no texto em análise fazem alusão
a cenas sociais que marcaram o país na década de 70 e que silenciaram fatos que ecoam ainda
hoje, em proporções bem mais abrangentes. Lembramos que a situação da violência hoje, não
está presente apenas nos supermercados, mas ronda as nossas portas, as nossas janelas, por meio
de lutas armadas urbanas.

Outro ponto relevante é lembrar, dentro das práticas discursivas, dos três sistemas de
exclusão, citados por Foucault (2004), principalmente daquele que chama mais a nossa atenção:
aquele que se relaciona a interdição, a “palavra proibida”, pois é reconhecido de que o discurso
nada mais é do que um “jogo de escritura”, um jogo de política e estratégia. Dessa forma, os
arquivos culturais e literários escritos sob a vigilância dos regimes políticos ditatoriais se
constituem a partir da materialização das práticas discursivas que recebem a influência silenciosa
das instâncias que assumem o poder. Para Foucault (2007: 47):
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O arquivo é, de inicio, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos
enunciados como acontecimentos singulares. Mas o arquivo é, também, o que faz com
que todas as coisas ditas não se acumulem indefinidamente em uma massa amorfa, não
se inscrevam, tampouco, em uma linearidade sem ruptura e não desapareça ao simples
acaso de acidentes externos, mas que se agrupem em figuras distintas, se componham
umas com as outras segundo relações múltiplas, se mantenham ou se esfumem segundo
regularidades específicas;

A questão da violência é um sintoma delineado também em outros itens lexicais que se
verificam nos contextos discursivos a seguir, a partir de itens lexicais como policial, policiamento
e agredido:

CLIENTE Devia ter um policial aqui prá levar essa louca...
A gente não pode fazer compra em paz. Fica em cima da gente...

VENDEDORA 2 - Cocadinha feita em casa...
VENDEDORA 1 - (Prá vendedora 2) Pronto, a tarde inteira é assim... Você já viu,

Maria?
Era bom levar essa doida pro o hospício. (Fagundes, 2014: 106)

CLIENTE - Eu tenho uma reclamação a fazer. O serviço de policiamento
na porta do supermercado deveria ser melhor...
loucos, vadios, vendedores... Eu vim aqui comprar
num fino supermercado e sou agredido dessa forma
por esses vendedores...

GERENTE -(Justificando-se) Eu solicitei policiamento, mas até
agora não chegou e nós precisamos iniciar os nossos
trabalhos. Espero que os senhores não se aborreçam
por que isso não vai acontecer mais, isso foi só hoje

CLIENTE - Eu espero que isso aconteça...
GERENTE - Podem ficar tranquilos, que teremos aqui diariamente

um policiamento eficiente para espantar vendedores
loucos e vadios... (FAGUNDES, 2014, p. 106)

Retomando a ideia de silêncio apresentada por Orlandi (2007), para a reflexão sobre a
censura no período da ditadura militar, sabemos que o silêncio se constitui no discurso, pois às
vezes para dizer é preciso não dizer ou não dizer diretamente; e o que é proibido está circunscrito,
por vezes, em momentos históricos marcados não apenas pela interdição da palavra, mas também
pela impossibilidade do sujeito de assumir certas posições discursivas. Por outro lado, o sujeito,
ao resistir em se submeter, cria outra forma de dizer, quando não é possível se dizer outras, pois
silenciar não indica necessariamente privar o outro das palavras, mas impedi-lo de dizer certas
palavras.

O estado de vigilância, tão necessário para um período sob a vigência de um regime
ditatorial, requer do sujeito, principalmente no que diz respeito à circulação de sua produção
artística e cultural, um estado de constante alerta, velando pela prudência principalmente em
relação aos sentidos produzidos pelos textos. Mas, por vezes, “os sentidos batem forte” (Orlandi,
2007: 99), principalmente em períodos sob a vigência de regimes ditatoriais, marcados pela
vigilância das palavras. No entanto, há outras opções, pois quem escreve e quem fala pode
utilizar palavras e carregá-las e penetrá-las de silêncio, assim o sujeito precisa lutar e resistir
contra o apagamento das suas inscrições.
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Visto que a violência, representada pela repressão do Estado ditatorial, que fazia valer a
sua força pela autoridade da polícia não poderia ser denunciada claramente nos textos produzidos
no período da ditadura militar, percebe-se a inserção de discursos que fazem referência a questões
sociais que estão vinculadas a polícia, que a princípio deveria cumprir o seu papel de assegurar a
ordem e a segurança física e patrimonial da sociedade, mas que nesse contexto assume o papel de
representante da repressão do regime em vigor. Essa ideia é reiterada, principalmente pela
utilização dos itens lexicais policial e policiamento. Em Houaiss (2010), encontramos os
seguintes verbetes: “Policiamento s. m. ato ou efeito de policiar (-se). Policial adj. 2 g 1 relativo
ou pertencente a polícia 2 que envolve, aborda ou trata de crimes.. s. 2g 3 profissional que,
trabalhando na polícia, zela pela manutenção da ordem, pela segurança dos cidadãos etc.;
polícia.”

No que diz respeito à ação da violência, chama-nos atenção o item lexical agredido, que
segundo Houaiss (2010) é um “adj. s. m. 1 que ou aquele que sofreu agressão 2 JUR diz-se de ou
sujeito passivo da agressão.” O contexto reitera situações de violência se pensarmos que se espera
a segurança por parte do regime militar, no entanto o que temos são cenas de agressão:
“CLIENTE - Eu tenho uma reclamação a fazer. O serviço de policiamento/ na porta do
supermercado deveria ser melhor.../ loucos, vadios, vendedores... Eu vim aqui comprar/ num fino
supermercado e sou agredido dessa forma/ por esses vendedores...” (FAGUNDES, 2014, p. 106)

A propósito, Orlandi (2007) traça uma reflexão produtiva sobre a política do silêncio,
considerando o silêncio local, em uma perspectiva política, principalmente em contextos nos
quais o sujeito está sob a vigilância da censura, desse modo, a autora afirma:

Aí entra toda a questão do “tomar” a palavra, “tirar” a palavra, obrigar a dizer, fazer
calar, silenciar etc.(...)
Em face dessa sua dimensão política, o silêncio pode ser considerado tanto parte da
retórica da dominação (e da opressão) como de sua contrapartida, a retórica do oprimido
(a da resistência).
(...)
(...) a situação típica da censura traduz exatamente essa asfixia: ela é a interdição
manifesta da circulação do sujeito, pela decisão de um poder de palavra fortemente
regulado. No autoritarismo, não há reversibilidade possível no discurso, isto é, o sujeito
não pode ocupar diferentes posições: ele só pode ocupar o “lugar” que lhe é destinado,
para produzir os sentidos que não lhe são proibidos. A censura, afeta, de imediato, a
identidade do sujeito. (ORLANDI, 2007: 29, 79)

Os arquivos culturais interditados, dentro dessa proposta, então podem ser compreendidos
como testemunhos do não dito.  Dessa forma, é importante analisar como as mudanças políticas,
sociais e culturais provocam alterações discursivas e também interferem na utilização ou
exclusão de certas unidades lexicais por parte dos utentes da língua. Por outro lado, também é
preciso compreender como os discursos das minorias estão representados, mas ao mesmo tempo
silenciados e reprimidos, na construção do léxico presente nos textos que foram escritos em
períodos de regimes políticos ditatoriais. Enfim, diante da inscrição da violência impulsionada
pela censura, qual o caráter subversivo desses textos, enquanto arquivos testemunhais que
guardam o dito e o não dito?
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As fontes documentais ganham olhares e espaços, no sentido de promover a divulgação de
fatos que até então estavam apagados. Nessa reavaliação, o arquivo ganha o seu lugar de
destaque, nos debates linguísticos e culturais, passando a compor fundos específicos, com
documentos de arquivos públicos e privados. A partir dessa perspectiva, é preciso conhecer a
“gênese da política cultural brasileira”, experimentar as “ruínas da linguagem como lugar da
invenção”, a fim de “politizar o cotidiano”, legitimar os saberes anônimos, desenvolvendo
pesquisas com novos roteiros culturais, nas quais se compreenda “cultura como um bem
simbólico; cultura como um acesso não apenas às obras universais, mas aos modos de produção”
(MOREIRA, 2010: 29-31).

Assim, os arquivos interditados em regimes políticos ditatoriais, a exemplos dos textos
teatrais censurados no período da ditadura militar, representam fontes documentais importantes
para historiadores, linguistas e literatos, na medida em que esses textos trazem registros de fatos
históricos importantes, referências às ações políticas, culturais e militares da época, além de
serem testemunhos que revelam a interdição, o que nos denuncia um período de repressão
cultural, artística e linguística.

Dessa forma, será preciso empreender pesquisas e estudos sobre os arquivos vigiados, os
arquivos da interdição, os arquivos dos itens lexicais proibidos, os arquivos da vontade de viver e
saber-poder, que são marcados pela exclusão da sociedade punitiva, a fim de que o arquivo
exerça o seu poder e que reivindique a sua autoridade, é uma forma de não se deixar enganar, de
destravar as memórias dos desacordos, promover rupturas, introduzindo novos campos de força e
conexões discursivas.
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