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INTRODUÇÃO 

 

Em nossa dissertação de mestrado, analisamos a constituição do sujeito criminoso no 

discurso literário, a partir do recorte de corpus de duas obras de Patrícia Melo, O matador 

(2002) e Mundo Perdido (2006). Durante a pesquisa, elucidamos o processo de banalização 

do crime, cujos elementos emergem de diversas instâncias e fazem parte de uma ordem 

discursiva, de uma lógica de funcionamento maior e que extrapola ao literário. Seguindo 

ainda a linha temática de pensar a produção discursiva acerca do criminoso na ficção, em 

especial, de matadores em série (serial killers), gostaríamos de expandir as análises para 

materialidades não apenas do literário, mas também para as esferas televisiva e publicitária.  

Há uma exibição/recepção significativa, no Brasil, do seriado estadunidense Dexter 

(2006-2013), em que o protagonista é um assassino em série. 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
1
 que, através dos ensinamentos do pai adotivo, 

direciona seu impulso de matar para (outros) assassinos. Dexter aprendeu a disfarçar-se entre 

as pessoas, criando uma interação simpática e amistosa.  

Juntamente com outras séries exibidas em canais por assinatura, como The Following 

(2013), Hannibal (2013), Bates Motel (2013), Dexter e toda a publicidade que envolve esse 

seriado configuram uma construção do criminoso como objeto de fascínio. A personagem 

Dexter, em específico, tornou-se marca de produtos como canecas, camisetas e CPUs 

customizadas com gotas de sangue e/ou imagens da personagem principal segurando facas. O 

foco que daremos, particularmente, para Dexter, vem da grande repercussão alcançada pelo 

seriado.  

 

QUESTÕES DE PESQUISA, HIPÓTESES, JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

Nós nos questionamos sobre o fato de que há um estereótipo do matador em série 

(serial killer) bastante comum nos Estados Unidos e que tem sido propagado no Brasil por 

meio (também) da exibição de séries e filmes que o retratam. Há uma maneira bastante 

específica para se falar desse sujeito: geralmente, como um psicopata, ou seja, pelo viés da 

psiquiatria, que toma esse sujeito como doente.  O que queremos refletir é sobre o lugar do 

                                                           
1
 O termo, também conhecido por psicopata, é uma denominação vulgar para pessoa que sofre de Transtorno de 

Personalidade Antissocial, nome dado, pela área da Psiquiatria, aos sujeitos que apresentam indiferença ao outro 

e a qualquer norma social, caracterizando uma doença psicológica.  
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qual emerge uma construção identitária do matador em série (e que é transposto para a 

ficção). Vemos que, em geral, trabalhos que tratam de matadores em séries no Brasil 

(pistoleiros, matadores de aluguel) são estudados pelo viés da sociologia. 

Segundo estudos sobre matadores em série (mais conhecidos como pistoleiros) na área 

das Ciências Sociais, a prática da pistolagem em nosso país tem se deslocado 

significativamente do espaço rural para o espaço urbano, mas diferentemente do que se possa 

imaginar, tal prática não tem aumentado, mas se tornado, cada vez mais, objeto de estudo 

sociológico (BARREIRA, 2006). O pistoleiro, nome mais antigo dado à profissão de matador 

profissional, é o objeto central de Barreira (2006) e de Carbone (2008)
2
, que desenvolve, pela 

perspectiva da Antropologia, um estudo sobre matadores na zona urbana, especialmente em 

São Paulo, durante a década de 1980.  

Antes, é interessante pontuarmos algumas questões colocadas pelos autores em questão, que 

delineiam a história dos matadores nos centros urbanos e dos pistoleiros no nordeste: 

ressalvamos que Barreira (1998) e Carbone (2008) analisam o sujeito empírico da enunciação. 

Ambos os autores observam que o aparecimento dos matadores profissionais no Brasil remete 

à defasagem do sistema de segurança do país, de onde surge a imagem do matador enquanto 

herói do povo, de alguém que mata por uma “causa nobre” e que se tornou assassino não por 

causa de outras práticas criminosas (como roubo, tráfico etc.), mas por ter sofrido injustiças 

no decorrer de sua história.  

Carbone (2008) explica que há uma ética que diferencia 

matadores/pistoleiros/assassinos de aluguel de justiceiros: enquanto os primeiros atuam na 

eliminação de pessoas objetivando pagamento ou troca de favores, os segundos se 

caracterizam por não aceitar encomendas e por defender que matar é uma forma de “limpar” a 

sociedade. Se os matadores de aluguel não possuem vítimas em potencial, pois são pagos 

apenas para executar o trabalho, os justiceiros possuem critérios de seleção: não matam, por 

exemplo, crianças, pessoas “trabalhadoras” e pais de família. A autora destaca ainda que 

ocorre uma intensificação da ação de justiceiros em São Paulo na década 1980.  

Barreira (1998) afirma que a atuação dos pistoleiros no nordeste do Brasil implica 

lutas por terras e disputas políticas. Basicamente, os pistoleiros trabalharam no âmbito dos 

embates dos grandes latifundiários entre si ou com grupos sociais que militam por questões 

agrárias. Barreira (1998) observou que o pistoleiro culpa a justiça ou a polícia pelos 

                                                           
2
 Durante nossa investigação, tivemos acesso apenas a esse artigo, recorte da dissertação de mestrado defendida 

por Silvia Maria Carbone no ano de 2000, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, intitulada 

Justiceiros: fé cega, faca amolada. 
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assassinatos que cometeu. A responsabilidade de cobrar direitos e aplicar deveres à sociedade 

cabe à justiça e, se esta falha, o direito não se perde, o que leva à procura de aplicação das 

leis, no caso, à procura do matador. O matador pune e vinga matando pelo sujeito que se sente 

prejudicado de alguma forma. Matar por vingança e por direito é uma forma de produzir 

discursos que autorizem tal prática e essa autorização implica no deslocamento do conceito de 

homicídio, que passa a ser meio de defesa da sociedade (resguardo por direito) e não um 

crime contra a sociedade. 

Os matadores em série no Brasil costumam estar relacionados à honra. Alguns casos 

têm sido vistos pelo ponto de vista médico, psiquiátrico. A questão é: até que ponto podemos 

olhar para um objeto a partir de lugares culturais tão distintos? E, principalmente, quais os 

efeitos de sentido esse olhar de outro lugar cultural produz? 

Como podemos observar, interessa-nos e incomoda o fascínio como uma prática 

discursiva. Que outras formações discursivas vêm atravessar a constituição desses dizeres 

sobre o criminoso? Que gêneros, tais como série televisiva, romance e publicidade, são 

produzidos acerca desse tema e o refletem como produtos culturais e midiáticos? De que 

outros campos de saber e de produção de discursos poderíamos levantar regularidades que 

constituem essa ordem do discurso acerca do matador em série? Que dizeres são possíveis ao 

se pensar o matador em série como um doente? 

Uma de nossas hipóteses é que tem sido disseminada no Brasil uma visão construída 

em outro lugar histórico, social e cultural e que temos a assimilado para compreender 

fenômenos ocorridos em nosso país. Mais do que culturas distintas ou lugares geográficos, 

estamos falando de lugares discursivos que se atravessam. Estamos nos referindo a um 

discurso médico que vem constituir a definição de identidade do matador em série em outros 

países (em especial, nos Estados Unidos), diferente do que ocorre no Brasil, onde, além do 

discurso médico, esses matadores são olhados também pelo viés social.  

O sujeito serial killer que emerge no discurso dos seriados, assim como na mídia 

estadunidense, é o biológico. Existe um impulso de matar, um padrão para as vítimas (escolha 

apenas de crianças ou de meninos ou de idosos etc.), um sistema ou ritual para mutilar, 

enforcar ou queimar e até mesmo uma área de atuação lógica (perfil geográfico). A análise 

biológica dos serial killers é que orienta a investigação dos casos de assassinatos em série. 

Entre esses aspectos citados acima, há ainda uma relação entre a Linguística (nos moldes 

cognitivistas) e a Grafologia, com os aspectos naturais desses assassinos. 

Ressaltamos que a criação de personagens fictícias não se trata de representação de 

uma realidade social, mas que essa mesma criação só é possível porque inserida e regida em 
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discursos. Portanto, não olhamos para o seriado como representações comparando-o com o 

que se chamaria real, mas visamos compreender o sujeito discursivo, uma modalidade de 

prática discursiva em materialidades como os gêneros referidos. Defendemos que os dizeres 

sobre sujeitos matadores emergem dentro de uma ordem discursiva em que produtos de 

entretenimento/publicidade ou obras literárias seguem uma regularidade do que pode e deve 

ser dito. 

Queremos elucidar esse lugar a partir do qual se fala do matador em série, dizeres 

sobre esse sujeito, lugar específico, marcado histórica e socialmente. Dexter, seriado e obra 

literária, seria apenas um ilustrativo do funcionamento desses dizeres. Ressaltamos ainda que 

a escolha também está relacionada à abrangência que possuem os seriados estadunidenses, à 

sua repercussão. Defendemos que há todo um arquivo, na acepção foucaultiana, sobre o 

matador em série que foi efetivamente materializado em suportes diversos: literatura, 

medicina, fotografia, música, cinema, publicidade etc. Partiremos do seriado para pensar 

como ele ocupa uma lógica maior e demonstrar como ele funciona (juntamente com o seu 

material publicitário) dentro de uma ordem discursiva, apontando determinadas regularidades 

que podem estar presentes em outras materialidades, em outros gêneros. 

Além disso, acreditamos que o entretenimento é um fator decisivo na circulação de 

determinados efeitos de sentido e não outros. Dexter é um seriado cuja finalidade é essa: 

entretenimento. Esse elemento participa do delineamento de uma regularidade discursiva. 

Defendemos, além disso, que a produção do matador em série como produto 

consumível vem constituir o fascínio por esse criminoso, fazendo deslocar determinados 

posicionamentos de sujeito que, incialmente, repugnariam tal matador, mas que vão 

emergindo de lugares de justificativas para as suas ações. 

Elizabeth Cancelli (2001) já havia apontado sobre o efeito de fascínio que o crime 

tomava nos jornais no Brasil no início do século XX. Porém, a historiadora discorda de que o 

mal estaria banalizado. Defendemos que, por outro lado, talvez, especificamente hoje, o 

prestígio pelo crime esteja atrelado à sua banalização, posto que, diferentemente do que 

Cancelli (2001) afirma, o crime poderia ter sido deslocado do sentido de “mal”, tal como 

estaria, então, construído nos meios de comunicação da época. 

Consideramos também que, conforme nos mostra Decca (2005), referindo-se 

especificamente à humilhação; e Alves (2005), referindo-se ao direito à diferença, a sociedade 

de direitos é marcada pelo acirramento da reclamação pelos direitos, em quaisquer instâncias, 

pelos sujeitos. Digamos que, numa sociedade em que o direito à proteção, à vida, à segurança, 

à diferença etc. é assegurado, torna-se muito mais doloroso quando tal direito é desrespeitado. 



5 
 

A reflexão em torno do estatuto do crime no cotidiano nos instiga a partir do momento em 

que podemos perceber como esse objeto é, concomitantemente (e talvez exatamente por isso), 

o que assombra (posto ser uma normatização de condutas institucionalizadas como 

inaceitáveis/penalizáveis, tal como o homicídio) e o que fascina. 

Uma busca pela fortuna crítica acerca dessas obras nos leva a estudos ricos e bastante 

interessantes que falam do lugar da Psiquiatria ou da Psicanálise. De maneira geral, tais 

estudos realizam um comparativo entre sujeito empírico e sujeito fictício. Isto é, o matador 

em série dos filmes, dos livros e dos seriados é uma representação do matador “real”.
3
 

Desse modo, um estudo, em termos de discurso, poderia contribuir para compreender 

a produção e a recepção de sentidos acerca do matador em série, nesse caso, na ficção. 

Gostaríamos de evidenciar o funcionamento discursivo desses dizeres, pensando que tal 

funcionamento constitui o social e o histórico. Consideramos que nunca, em detrimento dos 

demais trabalhos já realizados, um olhar para o sujeito discursivo permite expandir reflexões a 

partir e juntamente com as pesquisas que advém de outras áreas do conhecimento. 

Portanto, tendo como objetivo geral compreender o lugar do fascínio pelo matador em 

série na ficção dentro de uma ordem discursiva, visamos, especificamente, a: 

 

 Elucidar o funcionamento da produção/recepção de sentidos em gêneros distintos 

(romance, série televisiva e publicidade); 

 Analisar a constituição identitária do matador em série na ficção; 

 Compreender de que forma produtos de entretenimento fazem emergir determinados 

efeitos de sentido e não outros na constituição desse sujeito matador; 

 Explicitar como o fascínio é construído e desloca o matador do lugar exclusivamente de 

criminoso para outros lugares moralmente aceitáveis. 

 

BASE TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

Encontramos respaldo para nossa proposta no aparato teórico e metodológico da 

Análise do discurso de linha francesa, cujos conceitos não se separam de um fazer 

                                                           
3
 Até o momento, encontramos onze artigos que discutem sobre Dexter. Boa parte deles se preocupa com uma 

classificação do matador em série como psicopata ou criminoso; esses trabalhos tratam, especificamente, do 

seriado Dexter, partindo da comparação entre a ficção e a “realidade”. Há um outro desses artigos que discute a 

repercussão do seriado em outros gêneros, como o transtelevisivo. Outro procura analisar a relação entre 

consumismo e a referida série de televisão. Gostaríamos de esmiuçar essas pesquisas mais profundamente em 

um capítulo específico da tese, restringindo-nos apenas a essa menção geral devido à preocupação com a 

extensão do projeto. 
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metodológico e, por isso, passaremos a descrever nossos procedimentos de análise imbricados 

à delimitação dos mesmos. De modo geral, analisaremos 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 (2005). Em suma, nossa base teorico-metodológica está ancorada nos termos 

enunciado, memória discursiva, intericonicidade e gênero devido à própria materialidade do 

corpus, o qual advém de romances, publicidade e série televisiva.  

Procederemos de forma a analisar um conjunto de enunciados “na estreiteza e 

singularidade de sua situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus 

limites da forma mais justa” (FOUCAULT, 2012, 34) e apontar a coexistência do enunciado 

com os demais que o cerceiam dentro de uma regularidade de dispersão - essa ordem do que 

pode e deve ser dito. 

O enunciado não está no campo do linguístico, ainda que dele precise para ter 

existência. O analista parte dos enunciados para identificar as posições-sujeito neles inscritas 

para chegar ao discurso que os enreda. Nós o compreendemos, conforme Foucault (2012), 

como uma função enunciativa. Para que uma frase seja tomada como enunciado é preciso que 

nela identifiquemos um posicionamento de sujeito em determinada conjuntura histórico-

social. 

O discurso é assim definido por Foucault (2012) como conjunto de enunciados que se 

implicam por uma lei que os rege, a formação discursiva. A formação discursiva é uma 

“distribuição de lacunas”, um sistema de dispersão dos discursos, pois, por ser princípio de 

regularidade dos enunciados, será regularidade dos discursos que os constituem. São as 

formações discursivas que regem a ordem dos dizeres, seu funcionamento, sua produção e sua 

dispersão num campo associativo, que é constituído por formulações que repetem, adaptam 

ou modificam outras formulações já feitas. Trata-se de um campo complexo que compreende 

um conjunto de associações que tornam uma frase ou proposição em enunciado, “um jogo de 

réplicas” e de atualizações de sentido. 

A descrição de enunciados não se refere à descoberta de condições de existência 

ocultas sob as performances linguísticas, mas à sua descrição na superfície dessas 

performances, nas coisas ditas. Descrever enunciados implica, ainda, restitui-los em sua 

descontinuidade e analisá-los em uma exterioridade (condições de produção), pois um campo 

dos enunciados é local de acontecimentos, de regularidades. Não interessa quem fala (quem 

produz as formulações), mas de que lugar fala (posição-sujeito na enunciação). 
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Se uma proposição, uma frase, um conjunto de signos podem ser considerados 

"enunciados", não é porque houve, um dia, alguém para proferi-los ou para 

depositar, em algum lugar, seu traço provisório; mas sim na medida em que pode ser 

assinalada a posição do sujeito. Descrever uma formulação enquanto enunciado não 

consiste em analisar as relações entre o autor e o que ele disse (ou quis dizer, ou 

disse sem querer), mas em determinar qual é a posição que pode e deve ocupar todo 

indivíduo para ser seu sujeito (FOUCAULT, 2012, p. 116). 

  

 Se a descrição que deve ser feita é a da superfície do enunciado e se Foucault (2012) 

defende que não há nada oculto, é porque o filósofo pressupõe ser necessário considerar as 

ausências, as lacunas, os limites e as exclusões, que não são interiores ao enunciado, mas 

correlativos a ele. Assim, é preciso descrever os enunciados não como totalidade fechada, mas 

como figura lacunar, não tomando o conjunto de enunciados enquanto conjunto em que 

devemos encontrar a origem de seu aparecimento, mas para identificar sua conservação por 

suportes, técnicas e instituições (sua remanência), bem como estabelecer-lhes uma 

positividade, um estado concreto, palpável.  

A língua não é colocada de lado: enquanto materialidade do discurso, o analista 

recorre a ela para definir o enunciado em uma exterioridade a ela. Essa unidade elementar do 

discurso é uma função que faz com que os signos produzam sentidos. O enunciado está ligado 

a um referencial “de leis de possibilidades, de regras de existência para os objetos que aí se 

encontram nomeados, designados ou descritos, para as relações que aí se encontram afirmadas 

ou negadas” (FOUCAULT, 2012, p. 103). Foucault (2012) propõe que a análise do 

enunciado, então, seja feita na relação entre o enunciado e os espaços de diferenciação, pois o 

enunciado situa-se na dispersão.  

Entre o enunciado e aquilo a que ele se refere, existe uma relação em que a história 

envolve a materialidade do enunciado (GREGOLIN, 2004, p. 89-90). A estrutura linguística é 

necessária porque configura a substância e o suporte com local e data do enunciado. A língua 

confere ao enunciado seu caráter histórico. Entendemos, dessa forma, que o enunciado é 

singular porque é situado historicamente; e é repetível porque é uma função também marcada 

historicamente. Função que pode ser exercida por vários sujeitos. 

Além disso, as posições-sujeito nos enunciados estão atreladas a condições históricas 

e sociais, o que nos faz pensar não no autor da formulação, mas nos lugares enunciativos, nas 

posições-sujeito datadas e localizáveis numa exterioridade, num campo de memória. Assim, a 

posição-sujeito e o indivíduo que formula o enunciado não estão no mesmo nível de análise. 

Trata-se de um lugar de enunciação: 

 

[L1] Comentário: Filósofo? 

[L2] Comentário: Informação repetida. 
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É um lugar determinado e vazio que pode ser efetivamente ocupado por indivíduos 

diferentes; mas esse lugar, em vez de ser definido de uma vez por todas e de se 

manter uniforme ao longo de um texto, de um livro ou de uma obra, varia -  ou 

melhor, é variável o bastante para poder continuar, idêntico a si mesmo, através de 

várias frases, bem como para se modificar a cada uma (FOUCAULT, 2012, 115-

116). 

 

Deleuze (1995) explica como a concepção de sujeito da arqueologia implica uma 

“não-pessoa”, algo contido no pronome “se” (como diz-se, fala-se etc). Entendemos, dessa 

forma, que não se trata da instância empírica que formula um dizer, muito menos de uma 

formulação individual, específica de um sujeito empírico, mas de um lugar social, 

institucional, histórico que os sujeitos assumem ao formular, a posição-sujeito trata-se de uma 

voz que contém a voz de várias instâncias. 

A análise do enunciado, então, é feita na relação entre o enunciado e os espaços de 

diferenciação, pois o enunciado situa-se na dispersão. Para analisar um enunciado, é preciso 

relacioná-lo a um campo adjacente, cujo limite são outros enunciados. Não se trata de 

“contexto” ou de envolvimento psicológico ou de outros textos; e sim de uma série de outras 

formulações a que os enunciados se referem - esse campo adjacente, esclarece Gregolin 

(2004), Courtine o desenvolverá como “campo de memória”. Um enunciado implica outros 

enunciados e sua definição está ligada a uma série de outros enunciados possíveis. É esta 

associação que vai fazer com que os enunciados se impliquem, se enredem formando um 

conjunto, o discurso. Não é possível que exista enunciado sem que uma voz não o enuncie, 

sem que esteja registrado em uma superfície, sem que existam marcas desse enunciado em 

uma memória. 

Courtine (2009) desenvolve algumas noções apontadas em Arqueologia do saber 

(2012), conceitualizando a memória como unidade operatória do funcionamento discursivo: 

“a noção de memória discursiva diz respeito à existência histórica do enunciado no interior de 

práticas discursivas regradas por aparelhos ideológicos” (2009, p. 105-106). Segundo esse 

historiador, a memória é o que torna determinado enunciado legível dentro uma formação 

discursiva; é o que faz funcionar sentidos atualizando-os a partir de outras formulações já 

realizadas. É a memória que permite que uma formulação se repita e se transforme em outros 

enunciados.  

A memória discursiva é justamente a remissão a uma rede de discursos dentro de uma 

formação discursiva dada. Essa rede é o interdiscurso, ou seja, a presença de diferentes 

discursos dentro de uma mesma formação discursiva, mas essa presença não é aleatória, já 

que a própria formação discursiva é a regularidade de dispersão desses discursos. A memória 
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é o que torna determinado enunciado legível dentro de uma formação discursiva; é o que faz 

funcionar a mesma função enunciativa, tornando uma formulação um enunciado, fazendo 

atuais seus sentidos a partir daquilo que já foi formulado. A formação discursiva depende do 

funcionamento da memória para se constituir, pois é a memória que faz funcionar o 

interdiscurso, é ela que permite que uma formulação se repita e/ou se transforme em outros 

discursos. 

Ao empreitar uma análise de formulações verbais e não-verbais, bem como de textos 

sincréticos, precisamos também falar de uma memória das imagens. Referimo-nos ao conceito 

de intericonicidade de Courtine (2005). Trata-se de compreender que a imagens funcionam 

discursivamente, produzindo e fazendo circular efeitos de sentido. As imagens constituem 

uma série, uma regularidade dentro de uma ordem de discurso. Esse conceito está imbricado 

ao de memória discursiva e dele deriva, posto que Courtine (2005) entende que a memória 

(re)atualiza os sentidos das imagens da mesma maneira que o faz com as formulações verbais. 

Além disso, consideramos a necessidade de conceitos que nos permitam compreender 

esses objetos semiológicos, o que nos leva a pensar na operacionalização de conceitos 

barthesianos como o processo de conotação na produção de sentidos em termos de imagens, 

em que elementos como trucagem, pose, objetos e fotogenia, por exemplo, bem como a noção 

de studium (grosso modo, a maneira como nos investimos de um lugar cultural na relação 

com as imagens) oferecem mais uma base para tomar as imagens como enunciados, portanto, 

como constitutivas do funcionamento discursivo. 

 

PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE: pré-organização da pesquisa 

 

O corpus, como já apontamos, será recortado a partir das oito temporadas do seriado 

Dexter (2006-2013) exibido pelo canal Showtime no Brasil e de seu material publicitário. 

Ressaltamos que nossa unidade de análise é o enunciado (unidade no sentido metodológico e 

não como aspecto do discurso, pois o entendemos como função enunciativa), de modo que, ao 

escolhermos determinadas obras, não afirmamos que seja este nosso corpus e, sim, o conjunto 

de enunciados a partir dos quais identificamos posições-sujeito. Trata-se de pensar os 

enunciados num todo que seria a obra, mas também de compreender sua singularidade. Em 

outras palavras, referimo-nos à possibilidade de tomar tanto formulações verbais quanto 

enquadramentos de cena no seriado ou a fotogenia de folders para a divulgação como 

enunciado. 
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Num primeiro momento (capítulo da tese), traçaremos o histórico do corpus (produção 

cinematográfica, produção literária e o que a psiquiatria diz sobre matadores em série). 

Apresentaremos a fortuna crítica que versa sobre matadores em série na ficção para apontar o 

lugar do corpus nesse panorama geral. 

Num segundo capítulo, explanaremos sobre a indústria do entretenimento e os gêneros 

na produção/recepção de efeitos de sentido: romance, série televisiva e publicidade. Trata-se, 

de forma geral, de enunciados verbais, não-verbais e verbo-visuais. Mas gostaríamos de 

destacar toda uma definição sobre gêneros distintos. Ainda que vistos por um mesmo eixo 

temático, consideramos importante traçar os efeitos de sentido que tal variedade pode 

produzir. 

No terceiro capítulo, iniciaremos uma análise temática, visando a compreender e 

elucidar o processo de construção identitária do sujeito assassino. Daí a necessidade de nos 

apoiar em conceitos como identidade, conforme os Estudos Culturais. Além disso, 

objetivamos demarcar os lugares de onde se constrói tal identidade, ou seja, procuraremos 

verificar se um desses lugares não possa ser o da medicina, por exemplo. 

No quarto capítulo, também temático, elucidaremos como o carisma, o cotidiano e a 

noção de justiceiro vêm funcionar na produção do fascínio. Demonstraremos como 

determinados elementos, tomando-os como enunciados, são ativados por uma memória 

discursiva que atualiza e produz efeitos de sentido acerca do matador. 

Por último, nas considerações finais, mais do que ir ao encontro de conclusões, 

propomos repensar as análises realizadas e refletir sobre a possibilidade que nossa proposta 

permite ao ser tomada a partir de outras materialidades e seu lugar num arquivo, ou seja, em 

um funcionamento discursivo mais amplo. Gostaríamos de chegar ao levantamento de 

questões para novas reflexões.  

Abaixo, temos uma imagem do pôster promocional do seriado. Vejamos como a 

imagem, como operador de memória, juntamente com a materialidade linguística do cartaz, 

funcionam na constituição do sujeito matador como um homem cujo cotidiano é comum e 

familiar. 
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Pôster de divulgação da terceira temporada lançado nos Estados Unidos

4
 

 

Na terceira temporada do seriado, Dexter tem um filho com sua namorada Rita e o 

pôster, além dessa informação de enredo, permite que façamos uma análise do funcionamento 

da memória discursiva. O rosto do protagonista da série está sujo de vermelho. Na maioria das 

imagens promocionais do seriado, a personagem aparece vestida com roupas claras e sujas de 

sangue. Primeiro porque o sangue remete à profissão e à especialidade de Dexter: padrões de 

dispersão de sangue em cenas de crime. Segundo porque o sangue aponta para a peculiaridade 

desse policial: um assassino psicopata. A cor da fonte do nome do seriado reforça a violência 

praticada por Dexter. A cor branca corrobora o Código seguido pelo assassino de matar 

apenas outros assassinos como forma de canalizar seus impulsos e direcioná-los para quem 

“merece”, ou seja, para quem deve ser punido por matar pessoas. O branco funciona como 

elemento que dá à personagem um caráter de bondade, posto que esta está relacionada à paz e 

valores convencionalmente vistos como “bons”. 

O enunciado world’s most killer dad (o maior pai assassino do mundo), bem como o 

bebê, anunciam a paternidade da personagem e, ao mesmo tempo, remontam a um enunciado 

já estabilizado, legitimado pela sociedade, e que se encontra num espaço de memória: o maior 

pai do mundo. No entanto, o sentido do enunciado do pôster é atualizado e produz outros 

sentidos. A memória propicia não somente a repetição, mas a transformação das formulações. 

O maior pai do mundo é um assassino. A palavra killer funcionando como adjunto 

                                                           
4
 Fonte: http://www.series-br.com/category/dexter. Acesso em 10 de julho de 2012. 

http://www.series-br.com/category/dexter


12 
 

adnominal/adjetivo de dad faz parte do processo de (re)construção identitária do sujeito, que 

passa a assumir o papel de pai, além daqueles, por exemplo, de irmão cuidadoso, de policial e 

de namorado atencioso. 

Atentamos ainda para a bebida da criança, que é vermelha e deixa ambígua a mancha 

no rosto de Dexter. A ambiguidade de o líquido ser um simples suco de fruta, por exemplo, ou 

sangue remete à pluralidade identitária do serial killer: um matador, um justiceiro, um homem 

bom/ruim, policial e criminoso etc. Ao mesmo tempo, a criança, indicando a paternidade 

(identidade que faz circular uma série de atributos como reponsabilidade, bom senso, cuidado, 

zelo, transmissor das normas sociais) e o sangue apontam para um homem bom, pai (o 

próprio papel de pai implica conduta responsável), ser humano que, embora por meios cruéis 

e penalizáveis (daí o sangue como recorrência), oferece benefícios à sociedade ao eliminar 

assassinos. O sujeito de Dexter é o assassino que se redime perante a sociedade por meio da 

canalização do seu impulso de matar, tornando-o um instrumento de penalização contra 

(outros) assassinos.  

 

  

CRONOGRAMA 

 

2014 2014 

1º Semestre 2º Semestre 

Matrícula - Disciplinas – créditos Matrícula - Disciplinas – créditos 

Solicitação de aproveitamento de créditos obtidos 

durante o mestrado 

Apresentação em Colóquio sobre estudos discursivos 

foucaultianos (previsão) 

Reelaboração do projeto de pesquisa – solicitação de 

bolsa 

Cronograma de desenvolvimento da escrita 

Levantamento do quadro teórico pertinente à análise proposta 

1º e 2º capítulos da tese: histórico do corpus e discussão sobre os gêneros e seus efeitos de sentido 

Participação em simpósios/congressos 

Reuniões com a orientadora 

Participação em grupo de pesquisa liderado/indicado pela orientadora 

Publicação de artigos em revistas em revistas e/ou livros. 

2015 2015 

1º Semestre 2º Semestre 

Matrícula - Disciplinas – créditos Matrícula – Tese de Doutorado 

Levantamento do quadro teórico pertinente à análise proposta 

Análise do corpus à luz do quadro teórico: 3º capítulo da tese; análise da constituição identitária 

Comunicações de pesquisa em forma de artigo ou resumo em eventuais simpósios/congressos. 

Reuniões com a orientadora 

Participação em grupo de pesquisa liderado/indicado pela orientadora 

Publicação de artigos em revistas e/ou livros. 

2016 2016 

[L3] Comentário: Era para estar feito! 
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1º Semestre 2º Semestre 

Matrícula – Tese de Doutorado Matrícula – Tese de Doutorado 

Levantamento do quadro teórico pertinente à análise proposta 

Análise do corpus à luz do quadro teórico: 4º capítulo da tese; análise da produção discursiva sobre o fascínio 

Comunicações de pesquisa em forma de artigo ou resumo em eventuais simpósios/congressos. 

Reuniões com a orientadora 

Participação em grupo de pesquisa liderado/indicado pela orientadora 

Publicação de artigos em revistas e/ou livros. 

Protocolo de relatório para solicitar exame de 

qualificação 

Revisão dos pontos observados pela banca durante a 

qualificação 

2017 2017 

1º Semestre 2º Semestre 

Matrícula – Tese de Doutorado 

Comunicações de pesquisa em forma de artigo ou resumo em eventuais simpósios/congressos. 

Reuniões com a orientadora 

Publicação de artigos em revistas e/ou livros. 

Participação em grupo de pesquisa liderado/indicado pela orientadora 

Redação final da tese: considerações finais Defesa 

Revisão da tese e protocolo para qualificação 

Qualificação da tese  

Revisão redacional e dos pontos observados pela 

banca durante a defesa 

Protocolo de versão da tese para solicitação de defesa Depósito da versão final da tese 
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