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ABSTRA CT: Aiming  to present a  reflexion about  reading singularity, based  on  
concepts such as ‘event’, ‘dis coursive memory’, ‘enunciative function’, we will  
consider image acts as a memory’s promoter. Th erefore, we will analyze some texts  
carried on sp ecific support:  the magazine.  
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Das tantas  leituras  fortuitas que realizamos no dia-a-dia, encontramos , às  
vezes , matéria p ara nossos textos, e este não é di ferent e. Numa dess as leituras  
aparentemente des comp ro missad as, dep aramo-nos  co m u ma i mag em ilustrativa de 
u m texto editorial da revista Veja, qu e se nos apresentou familiar nu m p rimeiro  
momento, familiaridad e que pudemos constatar ao folhearmos alguns exemplares  
antigos de Veja, veri fi cando a reutilização da mes ma i mag em num outro texto 
editorial, que tratav a de tema semelhante àqu ele abord ado no texto mais recente. Ao  
localizarmos a imagem que nos fizera, por su a “ reaparição”, lembrar da ocorrên cia 
anterior, tomamo -la para a análise que ora se apresenta. Apoiando-nos na 
articulação dos conceitos de memória discursiva, con forme o concebe Mi chel  
Pêcheux, e de campo asso ciado, s egundo Michel  Fou cault, analisaremos a ‘dupla’ 
ocorrência d essas imagens co mo u m procedimento adotado pela revista para a 
constituição de d eterminados  efeitos de s entido, d eterminantes  do processo de 
leitura.  

A partir da veri ficação de uma semelh ança formal na disposição/apres entação  
de dois textos editoriais presentes em distintos exemplares de V eja (nº 19/2000 e 
10/2002) e do reemp rego da mes ma foto para ilustrá-los , pretend emos , sob a 
consideração da mise en page1 (composição dos t extos na página), tratar da 
singularidade inerente à leitura. Para tanto , to maremos co mo enunciado a ser 
analisado a co mposição d as i mag ens na página e a repetição da disposição dos 
textos, dos recursos t écnicos e d a foto qu e se rep ete em ambos os t extos editoriais, 
considerando -a em seu aconteci mento discursivo . 

                                                                         
1 Trata-se aí de u ma no ção constituinte da tríade, cunhada por Chartier (1987), 
composta ainda pelas noções de mise en texte e mise en livre , que cont empla, 
respectivamente, os procedi mentos de produ ção dos textos adotados p elo autor e 
aqueles referent es à ‘colocação’ dos textos no livro, no suporte, adotados pelo  
editor. A consonância desses recursos apontam para a constituição de protocolos que 
intentam cercear as  práticas de leitura, co m vistas  a orientar as interp retações . 
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A memória, con forme a con cebe Pêcheu x (1999:50), “deve ser entendida  
não no sentido diretamente psicologista da “memória individual”, mas nos sentidos 
entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em  práticas [ ...]”. 
Nessa con cep ção , Pêch eu x faz referência ainda à “estruturação de materialidade 
discursiva complexa”  própri a da memória, materialidade que se constitui na 
“dialética da repetição e da regularização”, i mplicando a articulação entre a 
memóri a constituída e os aconteci mentos na história que incidem sobre essa 
memóri a e a movi mentam. Essa (des)mobilização é pro movida pela inscrição do  
aconteci mento “real” na instância si mbólica, dado que “A memória tende a absorver 
o acontecimento [...] mas o acontecimento discursivo, provocando interrupção, pode 
desmanchar essa “regularização” e produzir o aparecimento de uma nova série que 
não estava constituída enquanto tal e que é assim o produto do acontecimento; o 
acontecim ento, no caso , desloca e d esregula os implícitos associados ao sistema de 
regularização anterior” (1999:52). 

Assim co mo a memória, o enunciado, no interior da função enun ciativa, 
possui u ma mat erialidade co mplexa, que assentad a na história, “existe fora de 
qualquer possibilidade de reaparecimento” . O enun ciado, assi m co mo o d efine 
Foucault, consag ra-se como uma função, di feren ciando-s e da fras e, da proposição e 
dos atos de fala, caracterizando -se pela especi ficidad e das no ções de r eferen cial, de 
sujeito, de campo associado e de materialidade. Essas noçõ es i mbri cam-se d e modo  
a constituírem o enunciado como a unidade míni ma do discurso. Dessas , adotaremos  
nesta an álise apenas a de campo associativo , pel a articulação dess e co m o conceito 
de memória discursiva para tratarmos do caráter singular do enun ciado e, 
conseqüentemente da l eitura do  mes mo. 

 O campo associado trata-se do “ conjunto das formulações a que o 
enunciado se refere (implicitamente ou não), seja para repeti-las, seja para  
modificá-las ou adaptá-las, seja para se opor a elas, seja para falar d e cada uma  
delas; não há  enunciado que, de uma  forma ou d e outra, não r eatualize outros 
enunciados” (FOUCAUL T, 2000:113). Observ amos  que a memória  discursiva, 
assi m co mo a define Pêcheux, ass emelha-s e ao conceito de campo associado, dado  
que em ambos está descrito o confronto entre o aconteci mento histórico-enunci ativo 
e a memória, em que aquele é instituído por esta que, no entanto, é, recipro camente, 
reconstituída, reconfigurad a pelo aconteci mento. Ao erigir-se, graças a u ma 
memóri a, o aconteci mento enun ciativo reconstitui essa memória, uma vez qu e se 
relacion a aos enun ciados anterio res, qu e orientam seu sentido, e torna-s e, ao mes mo  
tempo, u m d eterminante de sentido daqu eles enunciados que o proced erão, 
formando uma trama  complexa. Nessa trama co mplexa, ressalta-se e efetiva-s e a 
singularidade enun ciativa, s eja na p rodução ou na recepção dos enunciados, dado  
que a articul ação do acontecimento enunciativo e a memória da qu al erige e na qual  
atua pro mov e a irrepetibilidade do enunciado .  

Assim, a leitura apres enta-se-nos como u ma prática singular ao ser concebida 
como  u m exercí cio enun ciativo que torna atual a memória pel a mobilização dos  
enunciados, e estes, por sua vez, ao mes mo tempo em que são constituídos por ela, a 
constituem. Sob essa perspectiva, realizamos a leitura da co mposição dos textos 
editoriais a s eguir, tratando a imagem co mo u m operador de memória social, 
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(DA VALLON, 1999:31) tanto no que diz respeito ao acionamento dest a, bem co mo  
à sua (re)constituição. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 -Veja 19/2000 pp 74, 75 

 
Figura 2  - Veja 10/2002 pp 90, 91 
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Antes, é necessário pontuarmos a função da mídia em relação à constituição  
de memó ria, dado qu e, segundo D avallon (1999), co m o surgi mento da i mprensa, 
com o apri moramento da reprodução de i mag ens e de som alterou-se gradativamente 
a produção d e memó ria, que partiu da “‘cabeça” dos sujeitos sociais” para os 
“arquivos da mídia”. Esse papel de interventor, atribuído à mídia, no que se refere à 
produção de memó ria social , é efetivado po r intermédio de técnicas , de recu rsos, de 
procedi mentos, d e práticas qu e, ao mobilizarem enunciados e por extensão  
discursos, (con)fo rmam a memória social. A  rep etição, como  é d e conhecimento  
geral, sustenta e garante a produ ção de memória. Val endo-se desse arti fício, a mídia, 
ou de modo mais esp ecífico  a revista, adota p rocedi mentos , tais co mo o reemp rego  
de u ma mes ma foto, qu e visam à aco mod ação de alguns sentidos ou ao apagamento  
de outros da memó ria social. 

Nas figuras 1 e 2, que correspondem à reprodução das págin as nas qu ais  
figuram os t extos editoriais, que têm por tema a miséri a do povo da Co réia do  
Norte, obs ervamos du as estrat égias editoriais empreg adas na apresentação desses  
textos: a org anização/disposição dos textos n a página –  mise en page –, e o  
reemprego 2 de uma foto , a qual  apresenta crianças macérri mas e desnudas. 

Quanto à forma co mo as fotos foram dispostas na ilustração d esses textos  
editoriais, notamos uma semelhança na quantidade, no tamanho e na localização das  
fotos . No entanto, a semelh ança que acreditamos merecer maior destaque é a que se 
refere às fotos, que nos dois textos s ão sobrepostas àquela qu e se repete,  e 
correspondem, respectivamente, às figuras de u ma estátua, na pri meira, e de Ki m 
Jong II, n a segund a. Essas figu ras s ão recortes d e fotos, o  que normal mente é feito  
com o objetivo de acentuar, de destacar determin ados elementos que compõem a 
totalidade da foto.  

A repetição no modo co mo essas figu ras fo ram produzidas e emp reg adas na  
composição da página incidem numa (re)atualização das informaçõ es nelas contidas  
e na apro ximação das mes mas , com o intuito de forjar uma identidad e e, co m efeito, 
instaurar uma semelhança, u m continuum. As fotos que sofreram o recorte, 
assemelhando-se por essa razão, assinalam as in formações apresentad as no texto  
verbal: a miséria da população norte-coreana graças ao modo de produção  
sustentado pelo ex e pelo atual ditador da Coréia do Norte. Assim como nas fotos, 
os enunciados verb ais ilustram a condição de i mutabilidad e da situação  da Coréia:  
“Isolada e empobrecida, a Coréia do  Nort e sofre com as  excentricidades  da 
dinastia Ki m” ou “A política do terror e a da desinformação continuam 
caminhando juntas, co mo na época em que a península coreana foi dividida, em 
1953.” (V eja, 10/2002); ou, ainda, “A onipresença do tirano Kim II Sung , o  
Grande Líder: estátua iluminada numa capital às escuras”  (V eja, 19/2000).  
                                                                         
2 Val e ressaltar que a revista, como u m dos órgãos midi áticos, dispõe de recursos 
para registrar os  fatos , por exemplo  por intermédio das fotos, bem como dispõe 
ainda de recursos de armazenamento dessas fotos, que são arquivad as para posterior 
reutilização, p esquisa, consulta etc. Não se pode atribuir , portanto , ao reemprego de 
fotos , um descuido do editor do texto , ou um desconh ecimento por part e do autor do 
texto da existência de u m outro  texto qu e fora ilustrado co m a mes ma foto.  
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A repetição de informaçõ es, seja por intermédio de textos verbais ou pelas  
i magens que ilustram esses textos, ou ainda, pela reiteração pro movida entre o texto  
e sua ilustração, atua, co m efeito, como u m op erador de memória social, 
instituindo, pelo reforço , a ‘verd ade’ sobre o  aconteci mento  histórico. 

Quanto ao  reemprego da mes ma foto, aquela em qu e figuram crianças co m 
traços ori entais, magras e desnudas, observ amos que os  editores do  texto, tendo  
disponível um arquivo de i magens , optam por reapresentar algu mas, torn ando-as, 
por vezes , ícones, signos próprios de fatos históricos. O reemprego da foto, co mo  
estratégia para a promoção de certos sentidos, em sua condição de acont eci mento  
apres enta-se em sua materialidade repetível e, no entanto, ap arece co mo singular, 
irrepetível graças as di ferentes rel ações que estabelece co m os demais enun ciados  
que o circund am, co m os quais “el e se integra sempre em um jogo enunciativo, 
onde tem sua participação, por ligeira e ínfima que seja ” (FOUCAUL T, 
2000:114), assim, “a identidade de um enunciado está submetida a [...] um 
conjunto de condições e limites: os que lhe são impostos pelo conjunto de outros 
enunciados no meio dos quais figura” (2000:119). A título de ilustração, vale, 
então, ress altarmos que as legendas das fotos contribuem p ara ‘precisar’  o sentido, a 
leitura correta da foto: “Agricultura fracassada e crianças subnutridas: o país mais 
isolado” (figu ra 1); “Pobreza: Crianças desnutridas: dep endentes de ajuda  
externa” (figura 2). Tanto a repetição d a foto quanto os enunci ados que a explicam 
orientam a leitura, po rque fund am-se nu m campo associado, que tem po r princípio  
regular o enunciado, e “é constituído [...] pelo conjunto das formulações cujo status 
é compartilhado pelo enunciado em questão, entre as quais toma lugar sem 
consideração de ordem linear, co m as quais se apagará, ou com as quais, ao 
contrário, será valorizado, cons ervado, sacralizado e oferecido como  objeto  
possível, a um discurso futuro.” (2000:113). O enunciado, assi m, produzido em e a 
partir de um campo associado , de u ma memória, atu a no sentido de inscrever-se 
nessa memóri a e d e circunscrev ê-la.  

Essa materialidade repetível da foto pode incidir ou não nu ma rep etibilidade 
do enunciado, s e consideramos qu e a mes ma foto figura em espaços-tempos  
diversos, e que, portanto, constituem-se em enunciações distintas, ainda assi m o que 
se nos apresenta é um mes mo enun ciado, que “apesar de todas as diferenças de 
enunciação possui um campo  de estabilização que permite [...]  repeti-lo em sua  
identidade” (2000:119). 

A repetição da foto, então, p ara além d e reforçar u m sentido, atua  
constituindo sentidos conforme sua p rodução e sua recepção , que se trat am de 
circunstân cias enunciativas  diversas .  

A mídia, instância de produ ção de discurso, lançando mão de recursos tais  
como a repetição, principal mente no que di z respeito ao reemp rego d e i magens, 
pro move o ‘conhecer’ dos fatos. D avallon afirma que a imagem “oferece – ao 
menos em um ca mpo histórico que vai do século XVII até nossos dias – uma 
possibilidade considerável de reservar a força: a imagem representa a realidade, 
certamente; mas ela pode também conservar a força das relações sociais (e fará 
então impressão sobre o espectador)” (1999:27). Assim, tomar a i magem em sua 
condição de a contecim ento discursivo, que constitui memória e, po r isso, pode 
interferi r nas relações soci ais, apresenta-se-nos co mo u m objeto do qual não  
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podemos pres cindir de sua análise, dado  o lugar privilegiado  que a imagem ocupa 
na maiori a dos textos que circul am na mídia, o que é facil mente veri ficável , no caso  
da mídia i mp ressa, especi ficamente da revista, pelo tamanho dos esp aços dedicados  
às fotos e os espaços  dedicados ao texto. A rep rodução das figuras 1 e 2 é 
representativa do modo co mo alguns  procedi mentos técnicos empregados p ela 
mídia tecem u ma memóri a e reg em a leitura desses textos e de outros que tratem de 
tema semelh ante, mes mo que se ap resentem em outras mídias (TV, Rádio , Jo rnal  
i mpresso  etc.) , dado que a solidariedade nas in formações, sua padronização s ão  
essenciais para a manutenção de força da mídia, e, cons eqüentemente, dos  
interesses qu e ela represent a. 

No entanto, a gestão d a memória soci al empreendida p ela mídi a, por  
intermédio de recursos como a repetição das i magens, não representa u ma 
homogen eização d a leitura qu e se fará desses textos, porque a singularidade é 
inerente à leitura dado  o acontecimento enunciativo que a inscreve historicamente. 
O sujeito leitor de revista é afetado por essa memória de modo singular, u ma vez 
que a sua leitura pode ter sido precedid a ou não da leitura de outros textos sob o 
mes mo tema, ou ainda, pelo modo singular co m que ele é afetado p elas leituras, 
precedentes ou atu ais, ou, mais esp eci ficamente nest e texto, de co mo as i mag ens  
contribuíram p ara a definição dessa memória, que é fundada, segundo Pêcheu x, “no  
choque de um acontecimento histórico singular e o dispositivo complexo de uma  
memória”  (1999:51). 

 
 

RESUMO: Co m vistas a apresentarmos uma refl exão acerca da singularidade da 
leitura, subsidiados n as noçõ es de acontecimento, d e função enunciativa, e de 
memória discursiva, e da consideração de que a i magem também atua co mo  
operado ra de memóri a social, sub metemos à análise textos veicul ados no suporte 
revista. 
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