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RESUMO

Nas apresentações que marcavam o lançamento oficial dos produtos da Apple, empresa de
tecnologia, o pronunciamento de Steve Jobs, cofundador e presidente da companhia, era
ansiosamente aguardado por todo o mercado, por fãs e pela mídia. Ao redor do mundo, muitos
fazem filas e até montam acampamentos em frente às lojas às vésperas do lançamento de
algum produto e depois saem exibindo o pacote como um troféu. Mas o que explica esse
fenômeno Apple? Esta pesquisa parte do pressuposto de que Jobs se consagrou como uma
espécie de messias dos tempos modernos, tornando a Apple uma extensão de si, e objetiva
compreender, na perspectiva enunciativo-discursiva, tal como desenvolvida por Dominique
Maingueneau, como a figura de messias se personifica em Jobs e desvela uma mítica de
“salvador” instaurada sobre ele. Esta investigação também parte da hipótese da sacralização
da tecnologia (NOBLE, 1997), a qual considera que, promovendo o encontro entre o físico e
o metafísico, a tecnologia visa à transcendência e se apropria de ideias religiosas. Assim, neste
trabalho realiza-se um atravessamento por diferentes campos discursivos como o publicitário,
o religioso e o midiático, com vistas a depreender não somente a intertextualidade como o
ethos discursivo e a cenografia na conjuntura das aparições públicas do cofundador da Apple.
Ademais, para compreender o modo como o discurso de Steve Jobs encenou sua consagração
ao mundo, recorrendo ao discurso religioso para legitimar a própria fala, mobiliza-se a noção
de discurso constituinte. Considerando a evolução nas redes dos gêneros do discurso,
especialmente após o surgimento da internet e da ampla disseminação da tecnologia, a
pesquisa também contempla a noção de valência genérica (MAINGUENEAU, 2015), que
permite refletir sobre o modo como os gêneros do discurso e, consequentemente, o exercício
do discurso vêm se transformando. Essa reflexão é essencial, uma vez que a análise desta
pesquisa se concentra em eventos que aconteceram de modo empírico e que foram
reproduzidos em um site de compartilhamento de vídeos, o YouTube. Os resultados mostram
o modo como o ethos pré-discursivo se construiu por meio da interação entre diferentes
gêneros, os artifícios discursivos utilizados pelo enunciador na cenografia de suas
apresentações para interpelar seus coenunciadores, bem como o encadeamento que havia entre
aquilo que Jobs demonstrava e os conteúdos que circulavam a seu respeito, suscitando
expectativas em relação a suas aparições públicas.

Palavras-chave: Análise do Discurso francesa, gênero do discurso, cenografia, Steve Jobs,
Apple, sacralização da tecnologia

ABSTRACT

Steve Jobs’ speech, that marked the launch of products made by Apple, a technology
company, was eagerly anticipated by the market, fans and media. All over the world, many
people line up and even set up tents in front of Apple stores on the eve of product launches,
and then come out holding their package as a trophy. But what explains Apple’s phenomenon?
This study is based on the assumption that Jobs is considered a sort of modern times messiah,
making Apple an extension of himself, and aims to understand, within an enunciativediscursive perspective, as developed by Dominique Maingueneau, how the messiah figure is
personified in Jobs and unveils a “savior” myth established around him. This investigation is
also founded on the hypothesis of sacralization of technology (Noble, 1997), which considers
that, by promoting the encounter between the physical and the metaphysical, technology aims
at transcendence and appropriates religious ideas. As such, this study is spread across different
discursive fields, such as advertising, religion and the media, aiming to understand not only
the intertextuality but also the discursive ethos and set design in the conjuncture of the public
appearances of Apple’s co-founder. In addition, in order to understand how Steve Jobs’
discourse got acclaimed by the world, using the religious discourse to legitimize his own
speech, the notion of constituent discourses is thus mobilized. Considering the evolution in
the networks of discourse genres, especially after the emergence of the internet and the
widespread dissemination of technology, the study also contemplates the notion of generic
valence (Maingueneau, 2015), which allows us to reflect on how discourse genres and
consequently the exercise of the discourse have been transforming over time. This reflection
is essential, since the analysis of this research focuses on events that happened empirically
and were reproduced on YouTube, an online video sharing platform. The results show how
the pre-discursive ethos was constructed with an interaction between different genres, the
discursive artifices used by the enunciator in the scenography of his presentations to challenge
his co-exponents, as well as the links between what Jobs demonstrated and the contents
circulating about him, raising expectations of his public appearances.

Key words: French discourse analysis, discourse genres, scenography, Steve Jobs, Apple,
sacralization of technology
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INTRODUÇÃO
Partindo do pressuposto de que Steve Jobs consagrou-se como uma espécie de messias
dos tempos modernos, esta pesquisa visa responder, na perspectiva enunciativo-discursiva, à
seguinte pergunta: Como o discurso Steve Jobs “encenou” sua consagração ao mundo usando
a Apple como uma extensão de si e transformando os consumidores em verdadeiros devotos
da marca? Nesta introdução, para que se compreenda as motivações de tal estudo, apresentase o percurso que conduziu a essa temática.
Foi na graduação, cursando a disciplina de Linguística de Enunciação, que surgiu o
primeiro contato desta hoje mestranda com a Análise do Discurso, sendo que o interesse por
essa área de estudo foi ampliado quando, na conclusão do trabalho de curso, uma pesquisa foi
realizada mobilizando, entre outras, a noção de ethos discursivo, proposta por Dominique
Maingueneau. O trabalho em questão concentrou-se no ex-presidente Luís Inácio Lula da
Silva e buscou identificar os elementos incorporados à imagem e ao discurso de Lula que
transpuseram sua imagem revolucionária e vociferadora a uma imagem pacífica e ponderada.
Algum tempo depois, precisamente em 5 de outubro de 2011, o mundo recebia a
notícia da morte de Steve Jobs, fato que repercutiu amplamente nas mídias impressa e digital.
O luto pela morte do cofundador da Apple Computer foi vivenciado de modo intenso pelos
fãs da marca, que compareceram às lojas da empresa com flores, mensagens, velas virtuais
etc., para prestarem suas últimas homenagens. Bandeiras em frente à sede da Apple foram
hasteadas a meio mastro, muitos até fizeram vigília e improvisaram memoriais, transformando
as fachadas e vidraças enormes das lojas em verdadeiros altares. Chitra Abdolzadeh, ao deixar
um girassol e uma rosa branca em frente a uma das lojas da Apple em Hong Kong, lamentou:
“Estou triste. Acho que ele deveria ter vivido mais” (UOL, 2011). Nos Estados Unidos,
precisamente em Cupertino, Califórnia, onde fica a sede da empresa, fãs da marca se reuniram
e acenderam velas para homenagear Steve Jobs.
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Figura 1– Em Cupertino, Califórnia, fãs homenageiam Steve Jobs após a morte dele

Fonte: tecnologia.uol.com.br

Diante da imensa repercussão da notícia, passou-se a observar com mais atenção o
modo como o cofundador da empresa era idolatrado – não só pelos consumidores da marca,
como também pela mídia. O portal G1, ao noticiar as homenagens de fãs japoneses em frente
às lojas de Tóquio, destacou que a morte do cofundador da Apple foi lamentada por diferentes
líderes do mundo corporativo, entre eles Masayoshi Son, presidente da operadora de telefonia
Softbank, considerado, segundo a notícia da época, o homem mais rico do Japão, que declarou,
por meio de um comunicado emitido pela empresa: “Dentro de vários séculos será lembrado
ao lado de nomes como o de Leonardo da Vinci. Suas conquistas continuarão brilhando para
sempre” (G1, 2011).
Assim, esta hoje pós-graduanda, já familiarizada com a noção de ethos discursivo,
passou a observar a figura de Steve Jobs a partir de uma perspectiva enunciativo-discursiva,
por meio da qual foi possível notar que ele, não raramente, era citado como “o messias” 1, um
“deus (tecno-humano)”2, um “herói”. Ao realizar uma pesquisa mais aprofundada acerca do
assunto, deparou-se com o artigo The Cult of Macintosh (BELK; TUMBAT, 2005) em que os
autores investigam, entre outros aspectos, a devoção extrema de consumidores por certas

1

Cf. Techtudo, disponível em: <http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2011/10/discurso-de-steve-jobsem-stanford-foi-assistido-8-milhoes-de-vezes-no-youtube-em-um-dia.html>. Acesso em 19 de jul. 2017.
2
Cf. Insituto Humanitas Unisinos, disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/501623-steve-jobs-amorte-de-um-deus-tecno-humano>. Acesso em 19 de jul. 2017.
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marcas: “Usamos imagens históricas, além de entrevistas e observações realizadas com
usuários do computador Macintosh para explorar os aspectos cultuais e quase-religiosos deste
consumo” (BELK; TUMBAT, 2005, p. 205, tradução nossa). No referido artigo, ao versarem
sobre a Apple, os autores apontam que a história da empresa, tanto no que se refere aos seus
fundadores quanto aos produtos oferecidos, se equiparam à de heróis da história e destacam
ainda que “a ascensão e queda de Steve Jobs dentro da Apple Computer é um exemplo clássico
da Jornada do Herói formulada por Joseph Campbell (2005, p. 209, tradução nossa).
Com base na proposta apresentada no artigo supramencionado, outras leituras a
respeito da biografia de Jobs foram efetuadas, buscando-se compreender não só a história da
Apple como a trajetória pessoal do então presidente da empresa. Instigada pelos resultados
obtidos até então e visando aperfeiçoar os conhecimentos na Análise do Discurso de vertente
francesa, esta estudante matriculou-se no curso Análise do Discurso, o que é e como se faz?,
oferecido pela COGEAE – Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e
Extensão da PUC-SP, ministrado pela profa. Dra. Silma Mendes, e, por meio dele, tomou
conhecimento da obra Gênese dos discursos de Dominique Maingueneau (2008a). Ao término
do curso, esta hoje pós-graduanda ingressou como mestranda no LAEL – Programa de
Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da PUCSP e passou a integrar o Atelier3. As
atividades desenvolvidas pelo grupo estão voltadas para duas linhas de pesquisas: Estudos
discursivos e Linguagem e trabalho.
A linha de pesquisa Estudos discursivos, na qual esta dissertação se insere, tem por
objetivo articular princípios teóricos e metodológicos necessários para o estudo do
funcionamento dos mecanismos de produção e interpretação de textos que circulam em
diferentes esferas de atividade: midiática, educacional, religiosa, política etc. Mobiliza a
análise do discurso de tradição francesa, na perspectiva enunciativo-discursiva, e recorre,
principalmente, a noções formuladas por Dominique Maingueneau. Apesar deste trabalho
inscrever-se na linha de pesquisa Estudos discursivos do Atelier, as pesquisas realizadas pelo
grupo sobre a atividade de trabalho a partir de um viés ergológico possibilitaram significativas
reflexões sobre o papel de Steve Jobs na expansão da tecnologia e nas transformações das
atividades humanas, bem como a influência que seu exemplo de liderança exerce no mundo

3

O grupo de pesquisa Atelier Linguagem e Trabalho (CNPq), sob a coordenação de Maria Cecília Pérez de
Souza-e-Silva, orientadora desta dissertação, é formado por doutorandos e mestrandos do LAEL-PUC/SP e por
pesquisadores de outras IES: UERJ, UFF, PUCRS, UFPA, UNIFRAN, UTFPR. Tem por foco o estudo dos
mecanismos de produção e interpretação de textos que circulam em diferentes esferas de atividade: midiática,
religiosa, política, educacional e, particularmente, daqueles relacionados ao tema trabalho.
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corporativo, visto que as apresentações do cofundador da Apple, conhecidas como Stevenotes,
são tomadas como modelo para muitas organizações.
As aparições públicas de Jobs eram performatizadas por ele como um verdadeiro
show, eventos ansiosamente aguardados por fãs da marca e também pela mídia, a qual Jobs
tentava controlar estritamente, “[...] se recusando a cooperar com publicações que não
tivessem provado sua disposição de se ater à sua versão oficial da história [...]
(DEUTSCHMAN, 2001, p. 15)”. Para responder à pergunta de pesquisa apresentada no
início desta introdução, duas apresentações do cofundador da Apple são analisadas neste
trabalho. A primeira é a que corresponde ao lançamento do Macintosh, ocorrido em 24 de
janeiro de 1984, e, a segunda, a que retrata o lançamento do primeiro iPhone, em 9 de janeiro
de 2007, ambas disponíveis em um site de compartilhamento desse tipo de mídia, o
YouTube. A escolha desses dois vídeos se deve à importância que os dispositivos tiveram
para a história tanto da computação, quanto da telefonia: o Macintosh, por meio de uma
interface gráfica “amigável” possibilitou o acesso do consumidor comum ao computador,
até então tido como um instrumento obscuro, de uso exclusivo de grandes corporações e que
colocava em risco a expressão da individualidade; o iPhone, primeiro aparelho de telefonia
da Apple, ofereceu pela primeira vez as funcionalidades do iPod, da internet e de telefone
em um só produto, além da tela sensível ao toque, recurso ainda não explorado pelo mercado
de smartphones.
Noções e conceitos como cenografia, ethos discursivo, discurso constituinte e
valência genérica propostas por Maingueneau (2008a, 2008b, 2008c, 2013a, 2013b, 2015)
serão mobilizados para depreender a cena de enunciação dos eventos de que Jobs participava
e dos quais uma imagem de si, um ethos era projetado aos coenunciadores. Destaca-se que
esta investigação, além de partir do pressuposto de que Jobs consagrou-se como uma espécie
de salvador, como já apontado, também parte da premissa da sacralização da tecnologia, e
justifica-se por estudar discursivamente o fenômeno Apple/Jobs. Em outras palavras, este
trabalho não se insere na área da Teologia, portanto, não busca responder se Jobs é ou não
um messias, mas, sim, compreender o modo como ele, enquanto enunciador, se apropria do
discurso religioso para legitimar a própria fala.
Quatro capítulos compõem esta dissertação. No primeiro deles, para compreender a
importância dos produtos que a Apple trouxe ao mercado e o sentimento de devoção que
muitos têm pela marca, um percurso da história do computador pessoal desde os seus
primórdios é apresentado, bem como das vidas pessoal e profissional do cofundador da
Apple. Essa trajetória é importante sobretudo para compreender o contexto sócio-histórico
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a partir do qual o discurso de Jobs e da Apple emergem, bem como para adentrar o mundo
ético ao qual o enunciador pertence e permite acesso.
Ainda no Capítulo 1 percorrem-se alguns dos principais fatos das décadas de 1950,
1960 e 1970, abrangendo o período em que Jobs nasceu e foi entregue para adoção pelos
pais biológicos e o momento em que engenheiros começavam a trabalhar para empresas
fornecedoras do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, na Baía de San Francisco e
diferentes movimentos sociais irrompiam. Surgem, então, os hippies, os fãs de Beatles e/ou
Dylan, os grupos que criaram o Movimento pela Liberdade e Expressão e outros indivíduos
que bradavam pelo controle das próprias ferramentas e que, de modo direto ou indireto,
influenciaram os projetos de Jobs. Entre eles estavam: Stewart Brand, que, acreditando que
a tecnologia era uma ferramenta de ampliação da expressão e da criatividade, especula-se
ter convencido a NASA a tirar a primeira foto colorida da Terra; Douglas Engelbart que,
com o auxílio de Bill English e instigado pela possibilidade de o computador interagir com
as capacidades do ser humano, desenvolveu o primeiro protótipo de um mouse; Alan Kay
que, dando sequência às ideias de Engelbart, passou a se empenhar no projeto de construção
de um computador “amigável”; Bill Gates, jovem obstinado e aficionado pelo rigor lógico
dos computadores; e Steven Wozniak, cinco anos mais velho que Jobs, apaixonado pela
eletrônica e com desempenho escolar acima da média, que, quando ainda muito menino,
chegou a desenvolver um rádio para si.
As diferenças, semelhanças e travessuras que uniram Wozniak e Jobs e que os
levaram a fundar aquela que viria a se tornar uma das maiores empresas do mundo também
são abordadas no Capítulo 1, assim como os momentos de auge e de declínio da Apple e a
relação com suas principais concorrentes. Ainda neste mesmo capítulo, percorre-se
historicamente o processo de sacralização da tecnologia com vistas a compreender o
fascínio que os dispositivos tecnológicos despertam e explicitar o modo como a tecnologia
promove o “encontro” entre o físico e o metafísico, se apropriando de fundamentos
religiosos.
Como esta pesquisa está baseada na Análise do Discurso francesa, o dispositivo
enunciativo-discursivo de Maingueneau, proposto na obra Gênese dos discursos (2008a4),
bem como as reflexões que o autor vem fazendo ao longo dos últimos anos em que se assiste
a uma ampla disseminação da tecnologia, o que culmina na mudança das práticas sociais que
regem a sociedade, são considerados. Assim, no Capítulo 2 aborda-se a noção de gêneros do

4

A obra original foi publicada em 1984.
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discurso, considerados os “átomos” da atividade enunciativa, visto que são eles que regem
as práticas sociais e que possibilitam a comunicação verbal.
É fato que a vida em sociedade implica papéis, que são desempenhados pelos
indivíduos de acordo com o gênero do discurso em questão; em uma missa, padre,
assembleia, ministros etc., conhecem cada um seu papel, em uma entrevista de emprego,
candidato e entrevistado sabem cada um como se portar e assim por diante. À vista disso, a
Análise do Discurso concentra-se nos gêneros do discurso e apropria-se do termo “cena de
enunciação” recobrando o mundo do teatro, mas, diferentemente dele, na vida real, os
“atores” não podem deixar as roupas nos camarotes. Desse modo, ainda no Capítulo 2, as
três cenas de enunciação (englobante, genérica e cenografia) são abordadas, destacando-se
a importância desta última, pois é por meio da cenografia e no interior dela que a enunciação
“desdobra-se” e o enunciador organiza as coordenadas a partir das quais pretende enunciar.
A sociedade e suas práticas vivem em constante transformação, especialmente em
tempos cada vez mais tecnológicos. Exemplo disso é o modo como as redes sociais, os sites
de compartilhamento de vídeos e fotos e a ampla gama de aplicativos estão cada vez mais
presentes no cotidiano. Elucidando sempre a pertinência das condições sócio-históricas para
o estudos dos gêneros do discurso, Maingueneau (2015) propõe que eles sejam estudados a
partir de uma valência, que pode ser abordada pela perspectiva interna (abrange os modos
de existência de determinado texto que variam historicamente e distingue o núcleo genérico
de seus avatares) e/ou externa (considera a interação entre os diferentes gêneros do discurso,
o processo de irradiação e/ou de sequencialidade que pode haver entre eles). Do mesmo
modo, com a internet surgem novas práticas no universo digital e o exercício do discurso é
transformado constantemente.
Com a expansão das mídias audiovisuais, a noção de ethos torna-se cada vez mais
significativa. Todo discurso, seja no plano oral ou escrito supõe um ethos 5, ou seja, uma
representação do enunciador que assume um caráter (conjunto de traços psicológicos como
sério, alegre, simpático, autoritário) e uma corporalidade (conjunto de traços físicos e
indumentários como terno e gravata, tênis e calça jeans etc.) e esse ethos está atrelado à
cenografia. Trata-se de uma noção que possibilita que “[...] nos afastemos de uma concepção
do discurso segundo a qual os ‘conteúdos’ dos enunciados seriam independentes da cena de
enunciação que os sustenta” (MAINGUENEAU, 2013a, p. 108). A ação do ethos é
denominada por Maingueneau como incorporação, um processo por meio do qual o

5

Ou dois ou mais ethés, pois, como se verá no Capítulo 2, não se trata de uma noção unívoca.
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coenunciador adere a um conjunto de esquemas e alça o enunciador ao papel de fiador de
determinado discurso.
Neste mesmo capítulo, ainda, a noção de discurso constituinte é apresentada, noção
essa que delimita “[...] um conjunto de discursos que servem de alguma forma como fiadores
de outros discursos e que, não tendo eles mesmos discursos que os validem, devem gerir em
sua enunciação seu estatuto, de alguma maneira ‘autofundado’” (CHARAUDEAU;
MAINGUENEAU, 2012a, p. 126). Considerando a intertextualidade que o discurso de Jobs
mantém com o discurso religioso e que, este último, por elaborar e legitimar a própria
existência a partir de um Absoluto, é um discurso constituinte, abordar essa temática é
fundamental para compreender o processo de construção do ethos de Jobs como uma espécie
de salvador. Essa “aura mítica” em torno do cofundador da Apple encontra-se em diferentes
esferas, exemplo disso é a exposição que entrou em cartaz no MIS – Museu da Imagem e do
Som, na cidade de São Paulo, no primeiro semestre de 2017: Steve Jobs, o visionário. O fato
de Jobs ser tema de uma exposição confere a ele uma dimensão mitológica, pois como
assinala o dicionário Aulete (2017), um mito é uma “[...] personalidade de destaque nos
meios artísticos, esportivos, culturais etc., cuja atuação, trabalho etc., são reconhecidos e
reverenciados pelo público”.
No Capítulo 3, que contempla os procedimentos metodológicos, discorre-se sobre a
importância da obra de Robinson (2013) Appletopia: media technology and the religious
imagination of Steve Jobs, em que o autor explicita que Jobs é um exemplo do encontro entre
a tecnologia e os valores individuais que fundam uma espécie de “religião”. Compreendendo
a magnitude do Macintosh e do iPhone para a indústria da computação, da telefonia, da
música etc., neste capítulo o critério para seleção dos vídeos que compõem o corpus deste
trabalho é explicitado, bem como o modo como os vídeos foram “abordados”, haja vista que
ambos possuem tempo de duração muito diferentes. Assim, descrevem-se as quatro etapas
seguidas para proceder à análise efetiva, sendo que, na primeira delas, uma “leitura inicial”
de ambas as apresentações foi realizada, a partir da qual algumas anotações foram feitas.
Com base na fundamentação teórica ancorada no dispositivo teórico-metodológico de
Maingueneau, indicadores foram criados para o levantamento de dados, esses registrados em
planilhas, o que compôs respectivamente a segunda e a terceira fases da pré-análise. Na
quarta etapa, procedeu-se à transcrição dos vídeos. No caso do primeiro, correspondente ao
lançamento do Macintosh, aqui intitulado V1, ela foi feita integralmente, já em relação a V2,
que retrata o lançamento do iPhone, transcreveu-se o trecho selecionado de acordo com o
critério do recorte, também abordado no Capítulo 3. Ainda nos procedimentos
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metodológicos, a maneira como a transcrição foi realizada, os símbolos adotados e as
adaptações necessárias são explanados.
Uma apresentação geral e o percurso da análise são contemplados no Capítulo 4. Nele,
apresentam-se o quadro de transcrição de V1, bem como os dados coletados durante a
observação deste, seguindo os sinais apontados no Capítulo 3. Na sequência, de posse dos
dados levantados e da transcrição do bloco, o capítulo apresenta a análise efetiva. Visando
depreender o ethos de Steve Jobs e o modo como os coenunciadores incorporavam o discurso
religioso-midiático performatizado por ele em suas apresentações, amplamente
reproduzidas, bem como para compreender a identidade da Apple, imbricada na encenação
da fala de Jobs, neste capítulo mobilizam-se as noções e os conceitos apresentados no
Capítulo 2. Ainda no quarto e último capítulo desta dissertação, retratam-se o quadro de
transcrição e os dados apurados durante a observação de V2, assim como os resultados
levantados que levaram ao recorte e seleção do Bloco A para análise. Em relação a V2,
acrescenta-se, os dados obtidos nos demais blocos, a saber, B, C, D, E, F, G, H, I, J também
são demonstrados, sendo que pontos considerados relevantes nesses blocos são explorados
por se considerar que eles colaboram para o resultado da análise como um todo. Ao final, a
análise efetiva do Bloco A, a partir dos dados apurados e somados à transcrição, é
desenvolvida. Nas considerações finais, discutem-se os resultados que a investigação
propiciou, estabelecem-se relações entre os modos de apresentação de Jobs em 1984 e 2007
e discorre-se sobre a relação entre o núcleo genérico e os avatares desses eventos, bem como
sobre características das cenografias depreendidas para além dos acontecimentos empíricos
performatizados pelo cofundador da Apple.
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CAPÍTULO 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA
Neste primeiro capítulo percorre-se a história do surgimento do computador pessoal.
Ao longo dos anos, para chegar às casas dos consumidores comuns, a computação contou com
pesquisadores, inventores, programadores e jovens com espírito libertário, entre eles os geeks6
do Vale do Silício, indivíduos considerados “desajeitados”, muitos adeptos à cultura hippie
que deram origem à era digital. Steve Jobs era um deles, disposto a romper com os valores da
sociedade norte-americana. Assim, o computador do modo como o conhecemos hoje emergiu
em meio à disseminação de diferentes movimentos culturais e sociais, entre eles, a
contracultura. Assimilar esse momento histórico é fundamental para compreender o processo
de construção de identidade da Apple, bem como da figura de Steve Jobs, tido como ícone da
democratização da tecnologia, um dos responsáveis por trazê-la para a vida cotidiana das
pessoas.
Como assinala Maingueneau (2008b, p. 65) “[...] o ethos implica uma forma de moverse no espaço social, uma disciplina tácita do corpo [...]” e, assim sendo, toda a amálgama
cultural que envolve a história do computador pessoal é importante para adentrar o mundo
ético do qual Jobs e a Apple fazem parte, ou seja, o estereótipo que está associado ao
comportamento em que a cenografia das apresentações de Steve Jobs se apoia7. Também neste
capítulo, além dos principais fatos da história do computador pessoal, acontecimentos da vida
pessoal e profissional de Jobs que serão pertinentes para a análise dos vídeos do corpus desta
pesquisa são retratados, começando por meados da década de 1950, período em que Jobs
nasceu, e se estendendo até 2007, ano do lançamento do iPhone.

1.1 Jobs conosco: vocês dizem que querem uma revolução...
Em 24 de fevereiro de 1955, Joanne Schieble dava à luz ao menino que viria a se tornar
arquétipo do inventor moderno, considerado por muitos um ícone emérito da tecnologia que
beirava o sobre-humanismo. A jovem Joanne teve de oferecer o filho à adoção depois que o
pai dela se opôs ao seu casamento com Abdulfattah Jandali, por sua vez, pai da criança. A
criança recebeu o nome de Steve depois de ser adotada pelo casal Paul e Clara Jobs, dois

6

O termo geek, da língua inglesa, é utilizado para se referir às pessoas aficionadas por tecnologia e que estão
sempre atentas às novidades do mercado.
7
Essas noções serão explanadas no próximo capítulo desta dissertação.
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jovens com pouca escolaridade, e, segundo Isaacson8 (2011, p. 22), no momento da adoção, a
mãe biológica exigiu que o casal prometesse matricular o filho na faculdade no momento
oportuno. Com dois anos, Steve ganhou uma irmã, Patty, também adotada. Foi no início da
década de 1960, em Mountain View, região próxima a Palo Alto, que Paul, então mecânico,
transmitiu a paixão por mecânica para o filho, ocasião em que teve Jobs teve contato com a
eletrônica pela primeira vez. A mudança foi necessária porque Paul havia sido transferido para
trabalhar em uma filial da CIT em Palo Alto, cidade que ficaria conhecida como um dos polos
tecnológicos do Vale do Silício.
No mesmo período em que pai e filho trocavam ideias sobre mecânica e eletrônica, a
Baía de San Francisco passava a ser ocupada por engenheiros que começavam a trabalhar em
empresas como a Westinghouse e a Lockheed, fornecedores do Departamento de Defesa dos
Estados Unidos. No ápice dos movimentos sociais, surgiam os hippies adeptos a drogas
psicodélicas e fãs de Beatles e/ou Dylan, os ativistas que criaram o Movimento pela Liberdade
e Expressão e jovens que se reuniam em comunidades, defendendo o controle de suas próprias
ferramentas. Entre estes últimos estava Douglas Engelbart, graduado em Engenharia pela
Universidade do Estado de Oregon, e que, depois de ler o artigo As We May Think, de
Vannevar Bush, sobre o memex9, sentiu-se inspirado a pensar em um modo de permitir que o
ser humano interagisse com o computador em tempo real, emitindo uma ordem para que a
máquina a executasse. Como assinala Isaacson (2014, p. 292), várias experiências para fazer
o cursor se movimentar em tela já vinham sendo executadas por pesquisadores, como canetas,
joysticks etc., mas Engelbart, inspirado pela possibilidade de reproduzir os pensamentos de
modo visual e vinculá-los aos de outras pessoas e de fazer o computador integrar-se às
capacidades do ser humano, vislumbrou um projeto de inteligência aumentada, algo que
propiciasse uma espécie de simbiose entre os seres humanos e os computadores e que
permitiria, por exemplo, a um arquiteto trabalhar no esboço da construção de um prédio
visualizando a estrutura, o layout etc. por meio do computador. Apesar de a ideia ainda soar

8

Na Introdução de sua obra, Walter Isaacson, que havia trabalhado na revista Time e no programa CNN, relata
que, em 2004, Jobs o procurou porque queria que o jornalista escrevesse sua biografia. Encontram-se nesta
dissertação trechos de entrevistas conduzidas por Isaacson tanto com Jobs, quanto com pessoas que faziam ou
fizeram parte do círculo do cofundador da Apple. Isaacson também entrevistou amigos, parentes, concorrentes
e colegas de Jobs, bem como outras pessoas que participaram da história da indústria da computação. Neste
trabalho, as citações diretas referentes a entrevistas que constam da obra do jornalista serão destacadas em nota
de rodapé.
9
Em 1931, Vannevar Bush criou o primeiro computador eletromecânico analógico do mundo, considerado pela
mídia a primeira “máquina pensante” por conseguir resolver problemas de matemática complexos. Em 1945,
ansiando estreitar a relação entre homem e máquina, escreveu o artigo As We May Think em que propôs uma
máquina chamada memex, um computador pessoal capaz de armazenar e recuperar texto, fotos e outros tipos de
dados.
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como um disparate e algo completamente inviável, Engelbart, em manifesto publicado em
1962, enfatizou:
[...] o computador possui muitos outros recursos para manipular e exibir as
informações que podem ser de extrema valia para o ser humano em processos que
não envolvam a matemática, como por exemplo, planejar, organizar, estudar etc.
Todo indivíduo que performatiza os próprios pensamentos em símbolos (quer seja
na forma da língua inglesa, quer seja em pictogramas, na lógica formal ou na
matemática) se beneficiará muito (ENGELBART, 1962, p. 1a19, tradução nossa).

Foi assim que, em 1963, depois de receber subsídios de J. C. R. Licklider 10 e apoio
financeiro da NASA, Engelbart, junto ao colega Bill English, sugeriram uma solução para que
fosse possível “desenhar” uma seleção na tela do computador. A partir de um planímetro, o
dispositivo criado pelos dois permitiu por meio de um procedimento simples que a habilidade
de coordenação humana entre mente, mão e olho propiciasse uma interface com o computador.
O modelo foi designado mouse, uma alusão a um camundongo por ter uma cauda atrás. O
dispositivo foi apresentado publicamente em um famoso evento, sobre o qual se falará mais
adiante.

Figura 2 - O primeiro protótipo de mouse criado por Douglas Engelbart e Bill English

Fonte: Baboo.com.br

Um dos primeiros a vislumbrar a conexão de computadores por rede, propondo em 1963 uma “Rede de
Computadores Intergaláctica”.
10
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Entre os comunalistas que não cessavam de surgir, estava Stewart Brand, idealizador
e criador do Whole Earth Catalog11, adepto ao LSD e defensor da ideia de que os computadores
seriam instrumentos mais importantes que a política para a transformação da sociedade.
Segundo Isaacson (2014, p. 286), Brand, em certa ocasião, sob o efeito de LSD, sentiu-se
intrigado com o fato de a Terra ser tão pequena e chegou à conclusão de que a humanidade
precisava tomar conhecimento disso. Ainda de acordo com o autor (2014), o idealizador do
Whole Earth Catalog, após uma longa campanha, conseguiu convencer a NASA12 que, por
sua vez, em novembro de 1967, lançou um satélite que tirou a almejada fotografia. A imagem
ilustrou a capa da primeira edição da publicação encabeçada por Brand.

Stewart queria que a NASA tirasse uma foto de toda a Terra porque acreditava que
ela teria um impacto psicológico importante: seria a prova visual da nossa unidade
e singularidade, já que a nossa casa-azul-em-formato-de-bola formava um imenso
contraste em detrimento do vazio e do breu do espaço. As diferenças de cor de pele,
religião, nacionalidade e condição social, que parecem tão importantes aqui na
Terra, se reduziam ao nada se vistas de longe (HORVITZ, 2002, tradução nossa).

Steve Jobs, em famoso discurso proferido na Universidade de Stanford, em junho de
200513, contou que o Whole Earth Catalog era uma espécie de bíblia para a geração dele.
Schlender e Tetzeli afirmam ainda que Jobs contou sobre o impacto da publicação em sua
vida: “Penso nela quando tento me lembrar do que fazer, do que é o certo a se fazer” (2015,
p. 349). A frase Stay Hungry, Stay Foolish, também citada por Steve Jobs durante sua
apresentação na Universidade de Stanford, consta da contracapa do Whole Earth Catalog.
Muitos grupos como os de Brand, que se rebelavam contra o autoritarismo, tinham em
comum o desejo de controlar o próprio acesso às informações e confrontavam o ideal
orwelliano14, ansiando que a tecnologia fosse aberta, acessível, festiva. O fato é que o medo e
a desconfiança rondavam os computadores que, até então, eram mainframes, ou seja,

11

Brand, junto a Ken Kessey, outra figura hippie famosa da época, também liderou o Trips Festival, um evento
com duração de três dias em que predominaram o rock, o uso intenso de luzes high-tech, roupas psicodélicas,
máquinas de pinball e no qual os convidados foram instigados a trazer suas invenções. O evento se tornou
emblemático, uma demonstração magistral do movimento que culminou na revolução do computador pessoal.
Brand é considerado uma figura importante na história da computação pessoal por ter conseguido reunir
diferentes vertentes culturais da época e por ter criado a publicação considerada como a “bíblia hippie” da década
de 1960.
12
Como aponta Siqueira (2015, p. 232), apesar de Brand ter se empenhado em uma campanha para convencer a
NASA a retirar a fotografia, criando broches e outros apetrechos com a seguinte frase: “Why haven’t we seen a
photograph of the whole Earth yet?” (Por que ainda não vimos uma fotografia da Terra por inteiro?), o fato de a
fotografia ter sido retirada por influência dele é uma especulação, embora a participação de Brand na história
não possa ser descartada, já que a decisão da NASA foi tomada de última hora.
13
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=66f2yP7ehDs>. Acesso em 13 jun. 2017.
14
Termo que recobra o regime totalitário de um governo que exerce o controle da vida e dos direitos dos cidadãos,
retratado na obra 1984, de George Orwell, uma ficção publicada em 1949.
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máquinas de grandíssimo porte, que ocupavam espaços imensos e foram criadas para atender
exclusivamente às necessidades das empresas americanas exclusivamente. De acordo com
Isaacson (2014, p. 282), Mumford15 já havia alertado que os computadores representavam uma
ameaça para a humanidade, que passaria a ser condicionada pelas máquinas.
Durante esse período, o garoto Jobs frequentava a escola e parecia não ter uma relação
muito amigável com ela, contrariando de certo modo o pedido que a mãe biológica havia feito
para os pais adotivos. Afirma-se que, embora a mãe adotiva de Jobs tenha ensinado o filho a
ler antes mesmo de ele começar a frequentar a sala de aula, o rapaz sempre apresentava
problemas de indisciplina, o que, segundo o próprio contou a Isaacson 16, ele fazia para
compensar o tédio.
Eu tinha um amigo chamado Rick Ferrentino, e nós arranjávamos todo tipo de
encrenca. Como quando fizemos cartazes anunciando “Traga seu animal de
estimação para a escola”. Foi uma loucura, com cães perseguindo gatos por toda a
parte, e os professores ficaram malucos (ISAACSON, 2011, p. 30).

Enquanto cursava o quinto ano, a escola em que Jobs estava matriculado o reconheceu
como um aluno diferenciado e sugeriu que ele pulasse dois anos, ou seja, que do quinto ano
fosse transferido para o oitavo, uma medida, segundo a própria escola, para que o garoto não
se sentisse desmotivado, mas “ seus pais decidiram, mais sensatamente, fazê-lo pular apenas
um ano” (ISAACSON, 2011, p. 31). Assim, Jobs não cursou o sexto ano e mudou de escola,
entrando para o sétimo na Crittenden Middle onde teve dificuldade de se adaptar por conta
das brigas diárias e outras demonstrações de violências entre os alunos, sendo que até mesmo
um caso de estupro coletivo dentro da instituição foi registrado. Como declara Isaacson (2011,
p. 32), “Jobs foi muitas vezes intimidado e maltratado”, por isso, na metade do oitavo ano
insistiu para que os pais o mudassem de escola. Para atender ao pedido do filho, Paul e Clara
Jobs tiveram de mudar de cidade, e foram morar em Los Altos, região com opções melhores
de escolas. Apesar de a decisão ter sido difícil para um casal não muito favorecido
financeiramente, e que, portanto, tinha dificuldades para dar conta das despesas mensais, Paul
e Clara atenderam ao pedido do filho. Morando nessa região, Jobs teve contato com um
vizinho que lhe ensinou jardinagem orgânica e compostagem, como contou a Isaacson (2011,

15

Volume 1 da obra de Lewis Mumford, Myth of the Machine: technics and Human Development (Nova York:
Harcourt Brace, 1967).
16
Trecho de entrevista de Jobs concedida a Isaacson.
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p. 32): “Ele cultivava tudo com perfeição. Nunca tive comida melhor em minha vida. Foi
quando comecei a apreciar frutas e vegetais orgânicos17”.

1.2
Das coisas que hão de acontecer: um telefonema para o Papa e a interface que
paira sobre nós
Em 1968, Engelbart, um dos criadores do primeiro protótipo de mouse, apresentou o
NLS, o ONLine System, um sistema de computação desenvolvido para pôr em prática suas
ideias a partir do uso do dispositivo desenvolvido por ele e por English. A demonstração foi
realizada com o apoio de Stewart Brand em um acontecimento chamado “A Mãe de Todas as
Demonstrações”, que se transformou em um verdadeiro espetáculo e contou com o Teste do
Ácido do Refresco Elétrico em silício 18.

O evento acabou se revelando a combinação fundamental das culturas hippie e
hacker, e, mesmo depois dos lançamentos de produtos da Apple, ainda é a
demonstração de tecnologia mais deslumbrante e influente da era digital
(ISAACSON, 2014, p. 293).

O sistema de Engelbart apresentava boa parte das funcionalidades que se vê no nos
sistemas operacionais atuais, como o Windows, por exemplo, e foi um marco para aquilo que
culminaria na revolução do computador pessoal. O NLS permitiu visualizar gráficos na tela,
abrir mais de uma janela simultaneamente, recortar, copiar e colar arquivos de texto etc. Como
declara Johnson (2001, p. 16), o grande feito de Engelbart foi descobrir um modo de “traduzir”
a informação digital para uma linguagem visual, por isso, ele é considerado o verdadeiro “pai
da interface contemporânea” (JOHNSON, 2001, p. 16). Por interface contemporânea,
entende-se a interface gráfica do computador, ou seja, é o modo como o computador
“interage” com o usuário por meio de imagens, símbolos, ícones, botões, menus etc. que são
acionados pelo clique no mouse. A partir do desenvolvimento da interface, de seus sinais e
símbolos, os softwares19 possibilitam o “diálogo” entre usuário e computador. “Um

17

Trecho de entrevista de Jobs concedida a Isaacson.
Referência à obra O teste do ácido do refresco elétrico, do jornalista Tom Wolfe, em que as aventuras de Ken
Kesey, autor de Um estranho no ninho e de sua trupe é contada em uma linguagem alucinógena que recria a
vertigem dos anos 1960 e relata o psicodelismo, a rebeldia hippie e o idealismo de um grupo de jovens que
acreditava que sua missão na terra era difundir o LSD como instrumento para abertura das portas da mente.
19
Componente lógico do computador ou de um dispositivo eletrônico como o celular, por exemplo, desenvolvido
para executar tarefas. Os softwares podem ser sistemas operacionais como MacOS e Windows, ou aplicativos,
como Word, navegador de internet etc. A interface gráfica é operacionalizada por meio de um software.
18
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computador que nada faça além de manipular sequências de zeros e uns 20 não passa de uma
máquina de somar excepcionalmente ineficiente” (JOHNSON, 2011, p. 17). Assim, o
dispositivo criado por Engelbart, bem como seu sistema operacional 21, viabilizaram versões
mais avançadas e aperfeiçoadas de uma interface gráfica, entre elas a do Macintosh, como se
verá mais adiante neste mesmo capítulo.
Durante o nono ano da escola, agora matriculado na Homestead High, Jobs fez
amizade com um pessoal mais velho, um grupo adepto ao movimento da contracultura do
final dos anos 1960, hippies e geeks que gostavam de matemática, eletrônica, ciência e que
usava LSD. Em contato com eles, Jobs começou a se aperfeiçoar em eletrônica e se envolver
cada vez mais com ela, de modo que, certa vez, chegou a desenvolver e instalar um sistema
de alto-falantes em casa que possibilitava ouvir tudo que se passava por todos os cômodos.
Um vizinho de Jobs, Larry Lang, convidou o garoto para participar das reuniões do Explorers
Club da Hewlett-Packard, um grupo pequeno de estudantes que se encontrava na instituição
para aprender com os engenheiros da HP. Em uma dessas visitas, Jobs teve a oportunidade de
conhecer os computadores de pequeno porte que a empresa vinha desenvolvendo e contou
sobre a experiência a Isaacson:

Vi meu primeiro computador de mesa lá. Chamavam de 9100A e não passava de
uma calculadora pretensiosa, mas era também realmente o primeiro computador de
mesa. Enorme, pesava talvez vinte quilos, mas era uma beleza. Me apaixonei por
ele22 (ISAACSON, 2011, p. 34).

Jobs, que teve a oportunidade de conversar por telefone com o presidente da HP, Bill
Hewlett, sobre um contador de frequências que vinha desenvolvendo, começou a trabalhar
para a empresa pouco tempo depois, no verão de 1968. Nos anos seguintes, cursando o ensino
médio também na Homestead High, Jobs teve a oportunidade de trabalhar em uma loja de
peças eletrônicas, no controle de estoque. Isaacson (2011, p. 36), relata que, por volta do
mesmo período, o jovem começou a fumar maconha, usar LSD e haxixe e se via cada vez
mais envolto entre os aficionados por eletrônica e literatura: “Comecei a ouvir muita música
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Os computadores atuais armazenam dados em formato digital, ou seja, sob a forma de números. Toda
informação é representada por uma sequência de valores positivos e negativos, em outras palavras, na forma de
números “um” e “zero”, o chamado sistema binário.
21
Um sistema operacional é o “cérebro” do computador, um tipo de software. É gerado por meio de uma
linguagem de programação, em que se escreve/cria as tarefas que se deseja que o computador realize. Windows
e MacOS são exemplos de sistemas operacionais.
22
Trecho de entrevista de Jobs concedida a Isaacson.
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e a ler outras coisas além de ciência e tecnologia – Shakespeare, Platão. Adorei Rei Lear23”
(ISAACSON, 2011, p. 36).
Por volta da mesma época, William Gates, jovem que nasceu em 1955, mesmo ano em
que Jobs, conhecia Paul Allen, dois anos à frente que ele na escola, a Lakeside School, um
colégio particular de Seattle. Lá, os dois fundaram o Lakeside Programming Group, grupo
composto por alunos que gostavam de frequentar o laboratório de ciências de matemática da
escola. Na ocasião, a máquina tornou-se objeto de desejo e fascínio de determinados alunos,
entre eles, Gates e Allen. “Num esforço para explicar o que amava no computador, Gates diria
depois que era a simples beleza do rigor lógico, coisa que ele tinha cultivado em seu próprio
pensamento” (ISAACSON, 2014, p. 331). A máquina que foi levada à escola de Gates e Allen
operava por meio da BASIC, linguagem de programação que foi desenvolvida em Dartmouth
com o objetivo de facilitar a programação, ou seja, que aqueles que não eram engenheiros
especializados poderiam utilizá-las e criar programas por meio dela. Alguns anos depois, a
BASIC permitiria aos dois amigos o passo inicial para construírem a Microsoft, empresa que
se tornaria um verdadeiro império da computação.
Foi em 1969 que Steven Jobs e Stephen Wozniak se conheceram por intermédio de
um amigo em comum, Bill Fernandez, que, assim como Jobs, estudava na Homestead High.
Cinco anos mais velho que Jobs, Wozniak era muito mais afinado com a eletrônica e filho de
Francis Wozniak, pós-graduado em engenharia pelo California Institute of Technology –
Caltech. Nota-se que, tal como ocorreu com Jobs, o pai de Wozniak transmitiu a paixão pela
eletrônica ao filho, explicando a ele o funcionamento de resistores e transistores. “Ele
explicava o que era um resistor voltando até os átomos e elétrons. Explicou-me como os
resistores funcionavam quando eu estava no terceiro ano não por equações, mas me fazendo
imaginar aquilo 24” (ISAACSON, 2011, p. 40). Outro ponto em comum com Jobs era o
desempenho acima dos padrões que Wozniak apresentava, de modo que aprendeu a ler antes
de ingressar na escola e, com apenas sete anos, desenvolveu sozinho um rádio para si. Mais
hábil para manusear circuitos do que para se relacionar com as meninas, Wozniak começou a
entreter-se pregando peças. Isaacson (2011, p. 41) cita que o rapaz chegou a desenvolver um
dispositivo que emitia um barulho de tique-taque, semelhante ao de um relógio, e, ao se dar
conta de que o ruído parecia o de uma bomba, o guardou dentro do armário de alguns alunos
e o programou para bater mais rápido no momento em que o armário fosse aberto.
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Mais tarde naquele dia, foi chamado ao gabinete do diretor. Pensou que fosse porque
havia vencido mais uma vez o concurso de matemática da escola. Em vez disso, deu
de cara com a polícia. O diretor, sr. Byrd, logo foi chamado quando encontraram o
dispositivo, agarrou-o, correu corajosamente para o campo de futebol segurando-o
contra o peito e arrancou os fios. Woz tentou e não conseguiu reprimir o riso.
Acabou sendo mandado para o centro de detenção juvenil, onde passou a noite
(ISAACSON, 2011, p. 41).

Ainda de acordo com Isaacson (2011, p. 43), Jobs teria contado que Wozniak era a
primeira pessoa que ele conhecia que sabia mais de eletrônica que ele. “Gostei dele de
imediato. Eu era um pouco mais maduro para a minha idade, e ele era um pouco menos
maduro para a dele, isso equilibrou as coisas” 25. A amizade entre os dois também foi
fortalecida pelo gosto musical; Wozniak fez Jobs apaixonar-se ainda mais por Bob Dylan e os
dois começaram a procurar fitas piratas do artista para colecionar.
Foi a partir de uma brincadeira em um domingo à tarde, precisamente em setembro de
1971, que a Apple surgiria alguns anos mais tarde. Wozniak, depois de ler na revista Esquire
uma matéria de Ron Rosenbaum, intitulada “Segredos da pequena Caixa Azul”, tomou
conhecimento de como hackers e piratas do telefone tinham descoberto um modo de fazer
ligações a longa distância sem pagar nada. Isaacson (2011, p. 45) destaca que o rapaz ligou de
imediato para contar a novidade para Jobs e leu partes do texto para o amigo. A matéria citava
uma edição da Bell System Technical Journal26 que continha mais detalhes sobre o assunto,
incluindo os sinais de frequência única para encaminhar chamadas. Jobs, então, teria decidido
que os dois precisavam conseguir um exemplar da revista, que, àquela altura, já tinha sido
retirada das bibliotecas a pedido da própria publicadora, a AT&T. A respeito do mesmo
episódio, Schlender e Tetzeli (2015, p. 39) reforçam:
Steve não tinha o talento inato de Woz, mas tinha a fome de colocar coisas muito
legais nas mãos de tantas pessoas quanto possível. Essa característica única o
distinguia dos outros amadores que mexiam com computadores. Desde o início, ele
teve uma inclinação natural para ser empresário, para convencer as pessoas a atingir
um objetivo que muitas vezes apenas ele via e, em seguida, coordená-las e empurrálas rumo à realização dessa meta.

Até então, ninguém havia conseguido construir uma versão digital da Caixa Azul, mas

Wozniak, que estava apto a isso, realizou a façanha com a ajuda de Jobs. Os dois amigos
também contaram com a ajuda de um aluno, estudante de Música, que tinha ouvido absoluto
e que pertencia ao mesmo dormitório que Wozniak. Foi assim que, antes do Dia de Ação de
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Graças daquele mesmo ano, usando diodos e transistores, Wozniak criou a primeira Caixa
Azul Digital, que simulava os tons usados pelos comutadores das empresas de telefonia para
fazer ligações gratuitas para qualquer lugar do mundo. A princípio, a Caixa Azul serviu apenas
de objeto de brincadeira. Por meio dela, Wozniak e Jobs fizeram uma ligação para o Vaticano
em que Wozniak fingiu ser Henry Kissinger alegando que queria falar com o papa. Jobs
confessou a Isaacson: “Perceberam que Woz não era Henry Kissinger [...], nós estávamos
numa cabine de telefone público” 27 (ISAACSON, 2011, p. 47).
Nota-se que a partir da travessura nascia a parceria. Wozniak teria se contentado com
o fato de conseguir desenvolver o circuito e compartilhá-lo, mas Jobs teve a ideia de construir
mais Caixas Azuis e vendê-las a 150 dólares cada. “Assim, enquanto Woz aperfeiçoava seu
projeto de circuito, Steve reunia os materiais necessários e ditava o preço das caixas. Ele e
Woz faturaram cerca de seis mil dólares vendendo os dispositivos ilegais [...]”
(SCHLENDER; TETZELI, 2015, p. 40). O empreendimento fracassou quando os dois
rapazes, diante de um suposto cliente, em Chicago, foram até o carro deste para receber o
pagamento e, ao chegarem lá, receberam o anúncio de um assalto. Jobs e Wozniak se viram
obrigados a entregar a Caixa Azul para o bandido que, estranhamente, informou a eles um
número de telefone e disse que tentaria fazer o pagamento pelo dispositivo, caso ele
funcionasse. “[...] Eles acabaram ficando com medo e decidiram não ter outro encontro com
o homem armado, mesmo tendo a chance de ganhar seus 150 dólares” (ISAACSON, 2011, p.
48). Foi por meio da Caixa Azul que Jobs e Wozniak aprenderam a trabalhar juntos. A
experiência, ainda que ilícita, concedeu a eles a confiança necessária e a consciência das
habilidades técnicas de Wozniak e visionárias de Jobs.
Na trilha da contracultura e do consequente movimento hippie que marcaram a década
de 1960, especialmente nos Estados Unidos, cada vez mais jovens se uniam a movimentos
culturais que questionavam os valores dominantes da época, em uma sociedade industrializada
e massificada. A juventude passou a se rebelar também contra a tecnologia que, até então, era
exclusivamente uma ferramenta de guerra; os computadores eram desenvolvidos para quebrar
códigos militares e auxiliar o disparo de mísseis. Já no início da década de 1970, depois que
o homem havia pisado na Lua pela primeira vez, a ideia do computador pessoal passou a
ganhar ainda mais força como ferramenta de expressão individual.
Alan Kay, um dos jovens que havia assistido à “A mãe de todas as demonstrações”
promovida por Stewart Brand em 1968, tinha um bom desempenho como aluno, mas, tal como
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Jobs e Wozniak, também apresentava problemas por indisciplina. Kay estudou Matemática e
Biologia na Bethany College por certo tempo, mas foi desligado pelo excesso de faltas. Certo
tempo depois, voltou a entrar para a faculdade, dessa vez na Universidade do Colorado para
estudar Matemática, Biologia, Música e Teatro. Quando cursava a pós-graduação, Kay, que
já tinha trabalhado no IBM 140128 e programado em mainframes no Centro Nacional de
Pesquisas Atmosféricas, teve acesso à tese de doutorado de Ivar Sutherland, intitulada
Sketchpad: A Man-Machine Graphical Communications System na qual o pesquisador
expunha um programa que possuía uma interface gráfica semelhante a que se conhece hoje,
com ícones, gráficos, símbolos na tela. O protótipo de mouse e o NLS de Engelbart
apresentados em “A mãe de todas as demonstrações” e sua repercussão, são exemplos típicos
daquilo que vinha ocorrendo entre o final dos anos 1960 e início da década de 1970, do modo
como a computação gráfica e as interfaces que permitiam a interação entre ser humano e
computador eram o centro das atenções. Charles Reich, à época professor de Yale, denunciou
as hierarquias corporativas e sociais e bradou por estruturas novas que permitissem e
colaborassem para o fortalecimento pessoal. Reich acreditava que os computadores, se fossem
personalizados, poderiam representar um instrumento importante para uma mudança de
consciência social.

A nova geração aprendeu também as lições da tecnologia, tendo nascido com ela,
que a velha geração desconhece, muito embora houvesse inventado a tecnologia.
Uma coisa é saber intelectualmente que há uma máquina Xerox capaz de copiar seja
o que for, uma pílula que faz as relações sexuais livres de risco ou uma motocicleta
leve que pode levar duas pessoas a um sítio de camping com dez minutos de
preparativos, e outra muito diferente é viver com esses fatos, fazer uso dele e, assim,
aprender a viver em função deles (REICH, 1970, p. 176).

Em consonância com esse movimento, Kay, com um olhar de engenheiro e ao mesmo
tempo de humanista, passou a se dedicar à ideia de criar um computador amigável, mais
atrativo, mais simples. Em 1971, mesmo ano em que Jobs e Wozniak se divertiam com a
Caixa Azul que tinham criado, Kay, durante entrevista para trabalhar no Xerox Parc – Xerox
Palo Alto Research Center, centro de pesquisa que atraía jovens inovadores e interessados em
se empenhar no desenvolvimento de um computador pessoal, ao ter de responder qual seria
sua maior realização na organização, afirmou: “Um computador pessoal” (ISAACSON, 2014,
p. 303). Enquanto Kay, agora já funcionário da Xerox Parc, mantinha firme a ideia de um
computador pessoal, em 1972, Bob Albrecht, engenheiro que abandonou o mundo empresarial
28

Computador lançado pela IBM em 1959, considerado importante para a propagação da computação em
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para se dedicar a ensinar programação de computadores a crianças e oferecer aulas de dança
grega a Engelbart e outros adultos, lançou uma espécie de boletim intitulado People’s
Computer Company, cujo lema era “O poder do computador para o povo”.

Figura 3 – Primeira edição do boletim People’s Computer Company, publicada em 1972

Fonte: Digibarn.com
Na capa da primeira edição da publicação, pode se ler “Os computadores têm sido
usados na maior parte do tempo contra as pessoas em vez de a favor delas; usados para
controlá-las em vez de libertá-las. É hora de mudar isso de uma vez por todas... precisamos
de uma... ‘People’s computer company”. O desenho feito à mão mostra um barco velejando
rumo ao sol e, na edição, encontram-se matérias sobre educação por computador, sobre a
linguagem de programação Basic, festivais de tecnologia etc.
Nesse mesmo ano, 1972, Steve Jobs, agora com dezessete anos, depois da insistência
dos pais, ingressou na Reed College, em Portland, Oregon. Sugeriu uma viagem para Nova
York e recusou-se a estudar em instituições como Berkeley e Stanford, que eram mais
próximas e onde ele provavelmente poderia conseguir uma bolsa de estudos. A Reed era uma
opção que ele considerou mais apropriada por ter principalmente cursos na área de Humanas,
mas era também uma das mais cara do país (ISAACSON, 2011, p. 51). Apesar do padrão

42

acadêmico rigoroso, a Reed era conhecida por seu estilo livre e hippie. Segundo Isaacson
(2011, p. 51), Timothy Leary, guru da iluminação psicodélica, durante uma temporada de
visitas a faculdades que pertenciam à sua Liga da Descoberta Espiritual (do inglês, League for
Spiritual Discovery – LSD), sentou-se de pernas cruzadas no refeitório da Reed College e
discorreu: “Como todas as grandes religiões do passado, procuramos encontrar a divindade
dentro de nós [...]. Esses objetivos antigos definimos na metáfora do presente – se ligue,
sintonize, caia fora” (ISAACSON, 2011, p. 52).
Quando Steve Jobs ingressava na Reed College, a universidade americana passava por
intensa mudança. O ativismo político universitário se esvaía à medida que o envolvimento dos
Estados Unidos na Guerra do Vietnã e o recrutamento militar também diminuíam. Nessa
ocasião, muitos livros sobre espiritualidade e iluminação influenciaram Jobs, de modo
especial a obra Be here now, um guia que tratava tanto de meditação quanto de drogas
psicodélicas, de autoria de Baba Ram Dass. Também foi na Reed que Jobs conheceu Daniel
Kottke, e os dois tinham muitos pontos em comum, como o interesse zen, Bob Dylan e LSD.
De acordo com Isaacson (2011, p. 52-53), Kottke era um jovem de comportamento afável,
interessado no budismo e preocupado em se abster dos bens materiais, muito embora tenha
ficado impressionado com um gravador que Jobs tinha: “Steve tinha um TEAC de rolo e
grandes quantidades de fitas piratas de Dylan. Ele era ao mesmo tempo muito descolado e
high-tech”. Por meio de Kottke, Jobs começou a se interessar por literatura sobre o zen e os
dois amigos chegaram até mesmo a criar um sótão em cima do quarto da namorada de Kottke,
Elizabeth Holmes, que foi decorado com tema indiano e almofadas de meditação. Além de
meditarem, ali, os dois também usavam drogas psicodélicas.
Jobs logo começou a se entediar com as disciplinas obrigatórias e cursos nos quais
tinha de ler e estudar matérias que não eram de seu interesse, como mostra Isaacson (2011, p.
58): “Jobs se recusava a frequentar as aulas que lhe foram atribuídas, e, em vez disso, ia para
as que ele queria, como as de um curso de dança onde poderia desfrutar tanto a criatividade
como a oportunidade de conhecer garotas”. Apesar disso, a Reed College autorizou que o
aluno assistisse como ouvinte aos cursos e que permanecesse nos dormitórios com os amigos,
mesmo depois de ter parado de pagar a anuidade. Ante à “liberdade” concedida, Jobs começou
a cursar tudo aquilo que lhe interessava e, entre esses cursos, o de caligrafia chamou a atenção
porque boa parte dos cartazes espalhada pelo campus era perfeitamente confeccionada,
conforme ele relatou a Isaacson:
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Aprendi sobre letras com serifa e sem serifa, sobre variar quantidade de espaço entre
diferentes combinações de letras, sobre o que torna excelente uma tipografia
excelente. Era lindo, histórico, artisticamente sutil de uma maneira que a ciência não
pode captar, e achei fascinante (ISAACSON, 2011, p. 59).

Esta é uma afirmação importante de Jobs para este trabalho, pois, como se verá no
Capítulo 4, uma das características importantes que o Macintosh trouxe ao mercado da
computação foram as fontes e suas tipologias, um “casamento” entre a arte e a tecnologia. A
esse respeito, Isaacson (2011, p. 59) declara: “Em todos os seus produtos, a tecnologia estaria
casada com excelente design, aparência, elegância, toques humanos e até mesmo romance”.
Jobs contou que se nunca tivesse aparecido nesse curso de caligrafia, o Mac jamais teria uma
variedade de fontes e acrescentou: “[...] E, como o Windows simplesmente copiou o Mac, é
bem provável que nenhum microcomputador as tivesse” (ISAACSON, 2011, p. 59).
Ainda no início dos anos 1970, Kay começou a projetar um computador que deveria
ser pequeno, leve, que pesasse menos de dois quilos, algo que uma criança em idade escolar
fosse capaz de carregar, intitulando-o Dynabook, de modo que o sistema operacional foi
designado Smalltalk, ambos nomes simples e atraentes. A ideia do então funcionário da Xerox
Parc elucidava sua posição de que os computadores deveriam ser vistos como um dispositivo
de uso pessoal, um instrumento para o desenvolvimento da criatividade. Porém, a ideia do
jovem não foi aceita de imediato, tendo sido recusada sob a afirmação de que o foco da Xerox
não era desenvolver produtos para crianças. A ideia inicial de Kay foi adaptada e viabilizada
apenas em 1973, com a ajuda de outros dois colegas que também trabalhavam na Xerox,
Butler Lampson e Chuck Thacker, ambos também interessados em desenvolver uma versão
de um computador pessoal. Segundo Isaacson (2014, p. 306) os três tiraram o plano de Kay
do papel e o concretizaram aproveitando a ausência de Jerry Elkind, gerente de Kay, criando
o Xerox Alto.
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Figura 4 – O Xerox Alto, computador criado no Xerox Parc a partir do projeto do
Dynabook, de Alan Kay

Fonte: computerhistory.org

A Xerox fabricou duas mil unidades do Xerox Alto e as enviou para uso em escritórios
da empresa e instituições parceiras, mas não disponibilizou o produto para o consumidor
comum, pois chefes da organização acreditavam que o computador jamais teria a importância
para a sociedade que uma máquina fotocopiadora tinha. Apesar de a empresa ter traçado uma
rota importante no caminho do computador pessoal, jovens com espírito inovador, ousado e
aventureiro seriam os que construiriam as bases sólidas deste mercado. Alguns acabaram por
conseguir autorização para executar as ideias da Xerox, outros o fizeram sem permissão, como
exemplifica Johnson (2001, p. 40): “No fim das contas, o desktop foi libertado por um jovem
e obstinado homem de negócios que pôs os olhos no Smalltalk pela primeira vez durante uma
visita às instalações do Xerox Parc”. Como se verá mais adiante neste capítulo, esse homem
era Steve Jobs.

1.3 No jardim de Jobs: buscai as coisas do Alto
Depois de perambular um ano e meio pela Reed College, Jobs decidiu voltar para a
Califórnia para morar com os pais e conseguir um emprego. Conforme relata Isaacson (2011,
p. 62), ele se candidatou a uma vaga na Atari e lá apareceu de sandálias e com o cabelo
desgrenhado, alegando que não iria embora enquanto o emprego não fosse seu. Assim, em
1974, Jobs conquistou o emprego como também a antipatia de muitos funcionários por conta
do mal cheiro e de sua personalidade. Apesar do comportamento arrogante “ou talvez por

45

causa dele” (ISAACSON, 2011, p. 63), Nolan Bushnell, dono da Atari, sentiu-se encantado
pelo jovem e o manteve na empresa. Enquanto trabalhava na Atari, Jobs decidiu que se
lançaria em uma viagem espiritual para a Índia. Schlender e Tetzeli (2015, p. 40) apontam:
Pode parecer estranho incluir a vida espiritual de Steve como uma das matériasprimas de sua carreira. Contudo, na juventude, ele procurou com grande sinceridade
uma realidade mais profunda, um plano de consciência oculto. Perseguiu-o com
drogas psicodélicas e com a exploração religiosa. Essa sensibilidade espiritual
contribuiu bastante para a amplitude incomum de sua visão periférica intelectual,
que o levou a ver possibilidades que iam da criação de grandes produtos até a
reinvenção radical de modelos de negócios, e escapavam à maioria das outras
pessoas.

Alcorn, engenheiro-chefe da Atari, foi o primeiro a saber, de acordo com o que contou
a Isaacson (2001, p. 64): “Ele [Steve Jobs] entra, olha fixo para mim e diz: ‘Vou procurar meu
guru’, e eu digo: ‘Não diga, que barato! Me escreva!’. E ele diz que quer que eu o ajude a
pagar, e eu lhe digo: ‘Corta essa!’”. Mesmo assim, Alcorn arquitetou uma viagem a trabalho
em que mandaria Steve para a Europa e, de lá, o rapaz poderia seguir para a Índia.
A viagem se concretizou e rendeu a Jobs uma disenteria por ter ingerido água
contaminada, quase vinte quilos a menos, mas também a oportunidade de conhecer um líder
espiritual; quando o jovem soube de uma reunião que haveria entre os seguidores de um santo
hindu, no Himalaia, dirigiu-se para lá. Ao avistar Jobs em meio à multidão, o santo hindu o
teria puxado pela mão e levado a uma colina onde havia um poço e um lago, como relatou o
próprio Jobs a Isaacson (2011, p. 66):
Nós sentamos e ele puxa uma navalha. Penso que ele é um caso de loucura e começo
a me preocupar, então ele pega uma barra de sabão – eu usava cabelo comprido na
época –, ensaboa meu cabelo e raspa a minha cabeça. Ele me disse que estava
salvando a minha saúde29.

Daniel Kottke foi encontrar Jobs no início do verão e os dois ficaram perambulando
pela Índia, sobretudo de ônibus, mas Jobs àquela altura estava em busca do estado de
iluminação. “Ele não conseguia alcançar a calma interior”, contou Kottke a Isaacson (2011,
p. 66). O fato de Jobs se exilar em uma jornada espiritual, se assemelha a comportamentos de
certos escritores, como os que “[...] retiram-se para o deserto, recusando todo o pertencimento
à ‘vida literária’” (MAINGUENEAU, 2012b, p. 89). Depois de passar sete meses no Oriente,
Jobs decidiu retornar para a casa dos pais, que encontraram o filho muito mais magro, de
cabeça raspada e com uma túnica de algodão. Ao voltar a morar com os pais em Los Altos,
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Jobs adotou a prática de meditação diária, passou a estudar o zen e frequentava vez ou outra
as aulas de Física e de Engenharia da Universidade de Stanford. De acordo com o que contou
a Isaacson (2011, p. 68), o retorno aos Estados Unidos foi como um choque de realidade e o
fez contrastar dois mundos completamente diferentes ao perceber o modo como a população
indiana utilizava a intuição em detrimento do intelecto.
E foi assim que, no início de 1975, Jobs conquistou seu emprego de volta e retornou à
Atari, novamente de pés descalços, e, dessa vez, com uma cópia de Be here now em mãos.
Em certa ocasião, Nolan Bushnell, proprietário da empresa, pediu a Jobs que o ajudasse a
desenvolver uma nova versão de um jogo, o Pong, embora soubesse que, como o rapaz não
era engenheiro, provavelmente contaria com a ajuda de Wozniak – que se mantinha sempre
por perto, para ajudá-lo, como conta o próprio Wozniak:
Nolan queria que eu o fizesse porque sabia que eu era bom em conceber projetos
com o mínimo possível de chips: ele vinha reclamando que os jogos da Atari
estavam utilizando uma quantidade cada vez maior de chips, chegando a 200 em um
único jogo. Ele queria que os projetos fossem mais simples. E já tinha tido a
oportunidade de ver que eu era bom nisso (SMITH e WOZNIAK, 2011, p. 117).

Segundo Schlender e Tetzeli (2015, p. 43-44), a Atari, apesar de ter sido a pioneira a
oferecer soluções para problemas de hardware 30, era também muito mal gerida, tanto que “[...]
Jobs podia desaparecer por semanas para colher maçãs no pomar de Robert Friedland 31 sem
ser demitido, ou mesmo sem que alguém se lembrasse dele”. Como Bushnell havia previsto,
para executar a tarefa Jobs contou com a ajuda de Wozniak que, mesmo trabalhando na HP
na época, passou quatro noites seguidas acordado e conseguiu desenvolver o projeto. Isaacson
(2011, p. 73) pontua que a parceria rendeu certo desconforto algum tempo depois, pois Jobs
teria oferecido a Wozniak metade dos honorários que recebeu pelo projeto, mas não lhe deu
nenhuma parte do bônus que recebeu de Bushnell por ter conseguido executar a tarefa
utilizando apenas cinco chips, coisa de que Wozniak só tomou conhecimento depois de dez
anos quando teve contato com um livro que contava a história do Atari. Jobs ligou para
Wozniak na ocasião em que a história foi publicada para lhe dizer que não se lembrava de ter
feito aquilo e que se o tivesse feito certamente lembraria. O biógrafo acrescenta: “Seja qual
for a verdade, Wozniak insiste que não vale a pena rediscutir. Jobs é uma pessoa complexa,
30

O conjunto de componentes físicos do computador, os elementos eletrônicos como circuito de fios, placas de
memória, disco rígido, leitor de DVD etc. O hardware depende do software, pois é ele quem fornece instruções
para o bom funcionamento da parte física do computador.
31
Jobs conheceu Friedland na época em que vagava pela Reed College e vendeu sua máquina de escrever IBM
Selectric para ele. O pomar de maçãs ficava em uma fazenda de um tio de Robert Friedland, onde Jobs, Kottke
e a namorada passavam os fins de semana em busca do estado de iluminação.
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afirma ele, e ser manipulador é apenas a faceta mais escura das características que o tornam
bem-sucedido” (ISAACSON, 2011, p. 73). Os diferentes relatos indicam que a experiência na
Atari influenciou e moldou muitas das atitudes de Jobs como empreendedor. Alcorn, o mesmo
sujeito que teria ajudado Jobs a viajar para Índia, contou a Isaacson (2011) que Bushnell era
o tipo de pessoa que não aceitava “não” como resposta e, apesar de nunca agir com grosseria
– traço comumente citado como característico de Jobs –, era uma pessoa muito tenaz, como o
próprio Jobs.
No mesmo ano, 1975, mais precisamente no dia 5 de março, em uma garagem na
cidade de Menlo Park, acontecia a primeira reunião do Homebrew Computer Club, grupo que
personificava o encontro entre a contracultura e a tecnologia. Dele, participavam indivíduos
de diferentes tribos, técnicos, engenheiros, empreendedores, amadores. Felsenstein 32 relatou a
Isaacson (2014, p. 319): “Todos queriam computadores pessoais, e todos queriam se livrar das
restrições das instituições, fossem governo, IBM ou seus empregados”. Na ocasião, o Altair
8800, depois de ter sido anunciado na Popular Electronics 33, edição de janeiro de 1975, foi
demonstrado aos presentes. A máquina, por ter sido vendida com preço acessível e
disponibilizada para o grande público, é considerada por muitos, entre eles, William Henry
Gates III – mais conhecido como Bill Gates, o primeiro computador reconhecidamente
pessoal, como o próprio afirmou a Isaacson (2014, p. 324): “Para mim [...], o Altair é a
primeira coisa que merece ser chamada de computador pessoal”.
Figura 5 – O Altair 8800, considerado por Bill Gates o primeiro computador pessoal

Fonte: Oldcomputers.net/altair-8800.html
32

Lee Felsenstein era um militante pacifista formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Berkeley,
ativista político interessado na organização das comunidades e um nerd disposto a criar ferramentas e redes de
comunicação. Leitor assíduo do Whole Earth Catalog, Felsenstein era a personificação dos movimentos culturais
que clamavam por um computador pessoal como instrumento de libertação.
33
Publicação destinada a estudantes e aficionados por eletrônica, que circulou de 1954 a 1985 e continha, entre
as seções, dicas de como construir/montar por conta própria aparelhos eletrônicos. A coleção completa pode ser
encontrada em: <http://www.americanradiohistory.com/Popular-Electronics-Guide.htm>. Acesso em 16 jun.
2017.
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O Altair 8800 foi criado por Ed Roberts, dono da MITS34 que, apesar de não ser
nenhum cientista da computação, nem hacker, era um grande entusiasta por novos negócios.
Depois de ter se lançado no mercado das calculadoras eletrônicas, o negócio enfrentou uma
crise quando os preços desses aparelhos começaram a cair e foi então que Roberts decidiu
investir no ramo da computação. “Seu objetivo, como disse, entusiasmado, a um amigo, era
construir um computador para as massas, que acabasse de uma vez por todas com o Clero da
Computação” (ISAACSON, 2014, p. 323). Quando tiveram acesso à Popular Eletronics de
janeiro de 1975, Gates – à época cursando o segundo ano de matemática em Harvard – e Allen,
que tinha abandonado a graduação na Universidade Estadual de Washington, entraram em
contato com Ed Roberts. Os dois se ofereceram para desenvolver o software que permitiria ao
usuário sem grandes conhecimentos de computação criar seu próprio programa no Altair. O
empresário não só aceitou a oferta, como contratou Allen pouco tempo depois para trabalhar
na MITS como diretor de software. Assim, no verão de 1975, nascia a Microsoft, fechando
um contrato formal com a empresa de Ed Roberts para licenciar o BASIC para Altair por dez
anos.
Os encontros do Homebrew Computer, em cuja primeira reunião o Altair 8800 foi
demonstrado, começavam com uma espécie de mapeamento dos assuntos, uma sessão de
comentários daqueles que queriam se manifestar e, em seguida, ocorria a apresentação formal
de um aparelho. Ao final, todos circulavam e trocavam contatos. O espírito do grupo era o de
troca de informações, o princípio da ética hacker 35, que inclui uma lista de diretrizes como:
“O acesso aos computadores – e a tudo que possa ensinar algo sobre o funcionamento do
mundo – deve ser ilimitado e total [...]”; “toda informação deve ser aberta e gratuita [...]”;
“desconfie da autoridade – promova a descentralização [...]”; “computadores podem mudar
sua vida para melhor”. No entanto, entre os que participavam dos encontros, havia aqueles
que não concordavam com esse espírito de compartilhamento ilimitado; entre eles, dois
rapazes de mesma idade, com apenas alguns meses de diferença: Steve Jobs e Bill Gates.
Ambos viam muito do que se apresentava ali como uma oportunidade de negócio.

A inspiração para o nome da empresa, segundo Isaacson (2014, p. 321), foi o MIT – Massachusetts Institute
of Technology – mas a empresa alegava que a sigla era a abreviação de Micro Instrumentation and Telemery
Systems [Sistemas de Microinstrumentação e Telemetria].
35
Segundo Dormehl (2014, p. 14), uma lista de princípios meritocráticos foi criada por um grupo de acadêmicos
simpatizantes do computador, lista essa que tempo depois foi citada como “ética hacker” por Steven Levy (2012,
p. 25-35).
34
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Jobs e Wozniak estavam presentes no dia da inauguração do Homebrew Computer
Club. Wozniak, intrigado com o que viu no Altair, teve uma ideia que levaria à criação da
Apple Computer.
Ele havia projetado um terminal, com teclado e monitor, que se conectaria a um
minicomputador distante. Usando um microprocessador, ele poderia colocar uma
parte da capacidade do minicomputador dentro do próprio terminal, para que este
pudesse se tornar um computador autônomo pequeno sobre uma mesa (ISAACSON,
2011, p. 79).

Tal como Gates, Jobs também não aceitava que as ideias expostas ali fossem
compartilhadas gratuitamente e convenceu Wozniak a não mais distribuir cópias daquilo que
projetava. De acordo com Isaacson (2011, p. 81), o próprio Wozniak contou que, sempre que
projetava algo grandioso, Jobs arquitetava um modo de comercializar a ideia. Sob o pretexto
de que os dois se divertiriam ao colocar em prática as ideias de Wozniak, Jobs incutiu no
amigo a ideia de abrir uma empresa e, depois que conseguiu convencê-lo, os dois começaram
a pensar em um nome para ela. Isaacson (2011, p. 82) declara que foi no caminho de volta
para Los Altos, depois de verem o Altair pessoalmente no Homebrew Computer Club, que os
dois pensaram em algumas opções que remetessem à tecnologia, como “Matrix”, “Executek”,
“Personal Computers Inc.”, mas foi Jobs quem vislumbrou o nome “Apple”, como o próprio
contou ao biógrafo.
Eu estava em uma das minhas dietas frugívoras. Tinha acabado de voltar da fazenda
de maçãs36. O nome parecia divertido, espirituoso e não intimidante. Apple tirava a
aresta da palavra computador. Além disso, nos poria à frente da Atari na lista
telefônica (ISAACSON, 2011, p. 82).

A escolha foi irreverente, remetia à simplicidade, como declarou o próprio Isaacson
(2011, p. 82), algo que unia o espírito da contracultura e a volta à natureza, tipicamente
americano. Ron Wayne, engenheiro que trabalhava na Atari, foi convidado por Jobs para
fazer parte da sociedade e, junto a Jobs, tentou convencer Wozniak a abandonar o emprego
na HP e dedicar-se integralmente à empresa recém-criada, mas o jovem a princípio não
concordou e decidiu mostrar a seus superiores o terminal com teclado e monitor que havia
desenvolvido. A HP considerou que o terminal não era apropriado para o catálogo oferecido
pela empresa e Wozniak decidiu, por fim, dedicar-se integralmente à Apple. Nota-se que,
apesar das diferenças, Jobs e Wozniak formavam uma dupla poderosa, um exemplo típico
do choque e da consonância de muitas outras duplas que surgiram na era digital. A
36

Referência à fazenda de maçãs de um tio de Robert Friedland.

50

impulsividade, o carisma e o poder de persuasão de Jobs se harmonizaram com a
ingenuidade, a inteligência e a timidez de Wozniak.
Em primeiro de abril de 1976, no apartamento de Wayne, em Mountain View, o
contrato de sociedade da Apple Computer foi elaborado. Wozniak seria o responsável pela
Engenharia Elétrica, Jobs também pela Engenharia Elétrica e pelo Marketing e Wayne, pela
Engenharia Mecânica e documentação.
Figura 6 – Réplica do contrato de abertura da Apple, firmado entre Jobs, Wozniak e Wayne,
em 1976

Fonte: bbc.com

No entanto, pouco tempo depois, Wayne, que já havia tido uma má experiência com a
própria empresa, resolveu abandonar o negócio com receio de contrair mais dívidas. Pouco
tempo depois de terem oficializado o registro da empresa, Jobs e Wozniak subiram ao palco
em uma das reuniões do Homebrew Computer e foi Wozniak quem apresentou a placa de
circuito que tinha acabado de criar, o microprocessador, os oito kbytes 37 de memória, a
versão do BASIC que tinha desenvolvido para a máquina e enfatizou o teclado “humanodigitável” (ISAACSON, 2011, p. 85) que a acompanhava. Em seguida, Jobs tomou a palavra
para falar sobre o dispositivo que, junto a Wozniak, mais tarde designaria Apple I, e
asseverou que, diferentemente do Altair, a máquina tinha todos os componentes embutidos.
Depois, perguntou à plateia quanto ela estaria disposta a pagar pela “máquina maravilhosa”.
Mesmo assim, o público em geral não se impressionou, pois Apple I operava com um
processador barato, diferentemente do Intel 8080 do Altair. No entanto, Paul Terrell que
O computador, por meio do sistema binário, armazena informações com potências do número “2”. A cada
número “1” ou “0” processado, gera-se um bit, ou “binary digit”. Um bit pode gerar duas combinações possíveis,
2 bits, quatro combinações, 8 bits, 256 combinações etc. Oito bits formam 1 byte e o conjunto de 1024 bytes,
foram 1 kilobyte ou kbyte.
37
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havia aberto uma loja de informática há pouco mais de um ano, a Byte Shop, em Camino
Real, Menlo Park, foi falar com Jobs e Wozniak e deixou com eles um cartão de visitas. No
dia seguinte, Jobs, descalço, foi até a loja dele e convenceu Terrell a encomendar cinquenta
unidades do Apple I. Depois de várias tentativas malsucedidas de solicitar um empréstimo
para conseguir arcar com os custos da encomenda, pois Jobs e Wozniak eram vistos como
dois jovens lunáticos e desajeitados, a fabricante Cramer Electronics concordou em ceder
aos dois alguns dos componentes necessários para montar os computadores. Para cumprir o
prazo da encomenda, Jobs e Wozniak contaram com a ajuda de Daniel Kottke e de sua exnamorada, Elizabeth Holmes. O pai de Jobs cedeu a garagem da casa que usava para
concertar alguns carros antigos para que a equipe montasse as placas do Apple I. O quarto
desocupado da irmã de Jobs, Patty, e a mesa da cozinha também serviram de oficina. Quando
montaram algumas placas que passaram pela aprovação de Wozniak, Jobs as levou a Terrell
que, segundo Isaacson (2011, p. 87), não ficou satisfeito com o que viu: “Não havia nenhuma
fonte de alimentação, caixa, monitor ou teclado. Ele esperava algo mais acabado. Mas Jobs
lançou-lhe um olhar intimidante e ele concordou em aceitar a entrega e pagar”. A entrega
total do pedido foi realizada à Byte Shop dentro do prazo acordado e o negócio de Jobs e
Wozniak começava a se estabelecer.

1.4 Comereis do meu fruto e se abrirão os vossos olhos
Inspirado pela ficção vitoriana, Ron Wayne, que havia desistido da sociedade com
Jobs e Wozniak, foi quem desenhou o primeiro logotipo da Apple Computer. O desenho
mostra Newton, sentado debaixo de uma árvore, emoldurado, e uma citação de Wordsworth
acompanha a imagem: “Uma mente para sempre viajando por mares estranhos do pensamento,
sozinha”.
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Figura 7 - O primeiro logotipo da Apple Computer, criado por Wayne, que desistiu da
sociedade com Jobs e Wozniak

Fonte: techzine.com.br

Considerando que a prática discursiva é também uma prática intersemiótica
(MAINGUENEAU, 2008a), e que, portanto, todas as dimensões do discurso, sejam elas de
ordem textual, pictórica, musical etc., devem ser abarcadas, neste logotipo da Apple, a árvore
em meio à paisagem recobra a árvore do conhecimento presente no episódio bíblico do livro
de Gênesis. O homem sentado, lendo um livro, transparece tranquilidade e o ambiente ao ar
livre remete a uma floresta, ao paraíso. Essas características confluem com a identidade
libertária e contracultural da Apple.
Agora que tinham um símbolo para a marca, os proprietários da empresa passaram a
oferecer o Apple I pelas lojas de Camino Real. Enquanto Wozniak queria vender o produto
a preço de custo, Jobs vislumbrava um lucro muito maior e estipulou um preço de varejo três
vezes maior que o total de despesas de cada unidade. Em julho de 1976, o Apple I rendeu
uma matéria na extinta revista Interface. Jobs, Wozniak e os amigos ainda montavam tudo
à mão, mas a publicação propiciou à Apple a imagem de uma verdadeira empresa.
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Figura 8 - O Apple I, primeiro computador pessoal da Apple, desenvolvido por Jobs e
Wozniak

Fonte: Macmais.com.br
Em 1977, depois que Markkula38, primeiro grande investidor da Apple, conversou com
Jobs e Wozniak sobre a filosofia de marketing da Apple, os três decidiram convencer Regis
McKenna, o cobiçado publicitário do Vale do Silício a trabalhar para a Apple. Rob Janoff,
diretor de arte da equipe de McKenna, recebeu a incumbência de substituir o logotipo
ornamentado criado por Wayne, criando algo mais lúdico e simples. Janoff mostrou a Jobs
duas opções, uma delas, uma maçã inteira e a outra uma maçã mordida. Jobs escolheu a
segunda opção. Nos folhetos que McKenna vinha preparando para o Apple II, um mote
atribuído a Leonardo da Vinci foi estampado: “A simplicidade é a máxima sofisticação”.
Figura 9 – O segundo logotipo da Apple, o primeiro em formato de maçã e criado por Rob
Janoff

Fonte: logotipo.pt

38

Em trecho de entrevista concedido a Isaacson, Markkula, que se tornou uma figura paterna para Jobs e, anos
depois, presidente do Conselho da Apple, no período em que consolidou a parceria com Jobs e Wozniak, afirmou:
“Estaremos entre as quinhentas empresas da Fortune em dois anos. Este é o começo de uma indústria. Isso
acontece uma vez a cada década” (ISAACSON, 2011, p. 95).
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O biógrafo de Jobs conta que, em um dos contatos que fez com ele sobre a
possibilidade de escrever uma biografia, perguntou se era verdade que o logotipo da Apple
havia sido inspirado na história de Alan Turing 39 que se suicidou e, ao lado do corpo dele,
especula-se, foi encontrada uma maçã mordida e envenenada com cianeto. “Ele respondeu
que gostaria de ter pensado nisso, mas não tinha” (ISAACSON, 2011, p. 10). Apesar da
afirmação de Jobs, não se pode deixar de considerar a intertextualidade que o símbolo e suas
cores, faixas que remetem às cores do movimento LGBT, estabelecem com a história de
Turing, visto que o matemático foi punido por ser homossexual. A intertextualidade com o
discurso religioso implicada no símbolo da maçã mordida também não pode ser deixada de
lado, visto que, como retrata o livro de Gênesis (3, 1-3), Adão e Eva foram proibidos de
comer da “árvore do conhecimento”.
1.5 A(s) cruzada(s) santa(s): feliz é aquele que crê sem ter visto
Foi em 1979, quando Jobs, junto a alguns funcionários da Apple, fez uma visita ao
Xerox Parc, que o projeto do Macintosh começou a se concretizar. Enquanto a equipe do Lisa
se empenhava em desenvolver a máquina, Jobs teve a oportunidade de ver em ação o
computador desenvolvido por Alan Kay. Como citado neste mesmo capítulo, o Xerox Alto é
considerado o marco inicial da história dos computadores pessoais. Apesar de a empresa não
ter acreditado que algo desse tipo despertaria o interesse de consumidores comuns, como se
especula, o Xerox Alto foi o primeiro a utilizar a designação “Desktop”40, muito antes de as
pessoas ao menos imaginarem a possibilidade de adquirir uma máquina como essa.
Ao deparar o Xerox Alto em pleno funcionamento, Jobs relatou que sentiu como se
um véu tivesse sido levantado ali, bem diante dos seus olhos. “O ataque da Apple ao Xerox
Parc é descrito às vezes como um dos maiores assaltos da história da indústria. Jobs
esporadicamente endossou essa visão, com orgulho” (ISAACSON, 2011, p. 116). E foi assim,
inspirado pelo que viu na Xerox Parc, que Jobs, em 1981, mergulhou fundo no projeto do
computador cujo diferencial seria a interface gráfica, oferecendo ao usuário a interação com

Considerado o pai da computação, ao se perguntar se uma máquina seria capaz de “pensar”, Turing, na década
de 1930, criou um modelo matemático de um computador, uma máquina capaz de manipular símbolos em uma
fita. Esse armazenamento de informação era feito por meio de instruções que eram fornecidas à máquina,
exatamente como ocorre com os computadores nos dias de hoje. Turing também formalizou o conceito de
algoritmo, trabalhou em um centro britânico durante a II Guerra Mundial desvendando códigos nazistas e
ofereceu grandes contribuições para a inteligência artificial (HODGES, 2001).
40
A “área de trabalho” do computador, componente do sistema operacional que permite a interface gráfica com
o usuário, reproduzindo, na tela, itens que comumente se encontram em uma mesa de trabalho, como pastas de
documentos, arquivos, lixeira etc.
39
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o computador por meio de ícones, janelas e pastas dispostos em uma “Área de trabalho”. Em
agosto do mesmo ano, a IBM apresentou pela primeira vez seu computador pessoal. Depois
de solicitar à própria equipe que comprasse uma unidade e o desmontasse por completo, Jobs
soube que a Apple seria capaz de desenvolver um computador muito melhor. Isaacson (2011,
p. 153) destaca que a empresa de Jobs, com a autoconfiança inflamada, tratou de desafiar a já
estabelecida e renomada IBM, publicando um anúncio que ocupava uma página completa do
Wall Street Journal, saudando a concorrente com ironia, oferecendo-lhe as “boas-vindas”.
A propaganda foi esperta em posicionar a batalha dos computadores que vinha pela
frente como uma disputa entre a valente e rebelde Apple e o Golias do sistema, a
IBM, convenientemente relegando à irrelevância empresas como a Commodore, a
Tandy e a Osborne, que estavam indo tão bem quanto a Apple (ISAACSON, 2011,
p. 153).

Lançado em agosto de 1981, o sistema operacional do IBM PC foi desenvolvido pela
Microsoft de Bill Gates, que, alguns anos antes, tinha abandonado o curso de matemática em
Harvard para dedicar-se integralmente aos negócios da empresa. Gates, que ainda não havia
criado nenhum sistema operacional e vinha trabalhando exclusivamente com linguagens de
programação, fechou um contrato com a IBM assegurando que a Microsoft poderia fazer
mudanças no sistema que nomeou MS-DOS e licenciar uma nova versão dele a qualquer outra
empresa que se interessasse em comprá-lo. A atitude astuta de Gates revela a marca que ele e
Allen imprimiriam na história da revolução da informática: a supremacia do software sobre o
hardware.
Durante toda a carreira, Jobs não escondia o temor de que a IBM dominasse o
mercado da computação, alegando que isso significaria um “bloqueio” da inovação. Isaacson
(2011, p. 153) afirma que o cofundador da Apple, mesmo trinta anos depois, abordava a
questão da concorrência como uma “cruzada santa” e que comparava a IBM ao que a
Microsoft tinha de pior, uma espécie de força do mal. Além da IBM, Jobs também teve de
enfrentar embates dentro da própria empresa. A equipe que trabalhava no Lisa, quarto
computador da empresa, projeto que sucedeu o Apple III, vinha projetando uma máquina que
Jobs considerava muito simples por conter um display de texto tradicional, o que não
permitiria ao microprocessador executar nada além do convencional. Sedento por uma
máquina “própria” que não tivesse a marca de “obra-prima” de Wozniak, inspirado pela
inquietação de deixar sua marca no mundo e frustrado com o fracasso do Apple III que, devido
à sobrecarga nas placas que continham conectores ruins, apresentava muitas falhas, Jobs
idealizou um produto radicalmente diferente.
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Em um momento em que a Apple Computer já tinha se transformado em uma empresa
sólida e bem-sucedida e a Microsoft, apesar de já estabelecida, tinha uma margem de lucro
muito menor, Gates foi procurado por Jobs para desenvolver programas para o Macintosh. A
Microsoft já havia sido contratada para desenvolver alguns aplicativos para o Apple II e Jobs
desejava que a empresa criasse uma versão do BASIC para o Macintosh e que desenvolvesse
aplicativos como planilhas, processadores de texto etc. Isaacson (2011, p. 191) aponta que
Jobs teria pedido a Wozniak que aperfeiçoasse a versão do BASIC que havia escrito para o
Apple II, mas Wozniak, apesar da insistência de Jobs, não atendeu ao pedido. Gates foi
chamado para conhecer o sistema operacional do Macintosh e Andy Hertzfeld, engenheiro de
software que compunha a equipe do projeto, fez a demonstração utilizando um protótipo do
Lisa, já que o do Macintosh ainda não estava pronto. Ao ver o modo como o cursor do mouse
se movimentava pela tela sem tremer, Gates perguntou à equipe o tipo de hardware que havia
sido utilizado para fazer o movimento e “Hertzfeld, que tinha o maior orgulho de terem criado
essa funcionalidade usando exclusivamente um software, respondeu: ‘Não temos nenhum
software especial para isso!” (ISAACSON, 2011, p. 192). Gates teria insistido na pergunta,
alegando que o hardware era indispensável para fazer aquele tipo de movimento o que, para a
equipe do Macintosh, evidenciou que ele era o tipo de indivíduo que jamais poderia
compreender a leveza do Macintosh. Na ocasião, um sentimento de desconfiança pairou entre
a equipe da Microsoft que acompanhava Gates na visita e a equipe do Macintosh.
Desde o começo das negociações com a Microsoft, Jobs ficou preocupado com a
possibilidade de ela pegar a interface gráfica do usuário do Macintosh e fazer sua
versão. A Microsoft já tinha um sistema operacional, conhecido como DOS, que
licenciou para a IBM e computadores compatíveis (ISAACSON, 2011, p. 195).

Em janeiro de 1983, no acordo que assinaram, Jobs convenceu Gates a não desenvolver
e comercializar nenhum software gráfico por um ano após o lançamento do Macintosh, porém,
houve um atraso no projeto e o computador da Apple foi lançado um ano depois. Gates, então,
criou um sistema operacional chamado Windows, com janelas, pastas, ícones e um mouse
para navegar pela tela para os computadores da IBM, os PCs, sem correr o risco de ser
processado legalmente, já que o contrato estabelecido com a Apple não previa o atraso no
lançamento do Macintosh. “Jobs nunca superou a raiva. ‘Eles simplesmente nos roubaram
tudo, porque Gates é sem-vergonha’, disse-me Jobs quase trinta anos depois” (ISAACSON,
2011, p. 197). No mesmo ano, Paul Allen se afastou da Microsoft depois de ser diagnosticado
com linfoma de Hodgkin.
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O Lisa41 foi lançado no mesmo período da desavença entre Gates e Jobs, janeiro de
1983, três anos depois de Jobs ter sido afastado definitivamente da equipe que trabalhou no
desenvolvimento da máquina. Segundo Isaacson (2011, p. 119), o cofundador da Apple foi
afastado por decisão de Markkula e Scott42, pois os funcionários que trabalhavam no projeto
não suportavam mais as intromissões e os insultos frequentes de Jobs e a divergência de ideias;
enquanto Jobs desejava um computador para ser oferecido às massas, potente, capaz de
comportar gráficos e a interface do mouse, a equipe mirava o mercado empresarial e defendia
o baixo custo da máquina. Apesar do afastamento do grupo, na mesma época Jobs foi nomeado
presidente não executivo do conselho, título que o mantinha como figura pública da Apple,
mas não lhe conferia alçada para tomar decisões. Depois que Jobs e Markkula concordaram
que era necessário contratar um presidente externo para comandar a Apple, os dois também
chegaram ao consenso de que era preciso encontrar alguém do mercado de consumo, o espírito
corporativo de Wall Street. Foi então que, também em 1983, Jobs procurou John Sculley,
então presidente da PepsiCo e, depois de muito insistir para contratá-lo, o desafiou com a
famosa pergunta: “Você quer passar o resto da vida vendendo água com açúcar ou quer uma
chance de mudar o mundo?” (ISAACSON, 2011, p. 172).
Figura 10 – Jobs e Sculley, o ex-presidente da PepsiCo, contratado pela Apple pouco antes
do lançamento oficial do Macintosh

Fonte: telegraph.co.uk/technology/
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O Lisa foi o primeiro computador da Apple com interface gráfica de usuário, modelo que também recebeu
intervenções de Jobs a partir do que ele e sua equipe viram na visita à Xerox. No entanto, ele se tornou um
fracasso nas vendas por ter sido comercializado com um valor muito alto. Tempos depois, Jobs admitiria que o
computador recebeu esse nome em homenagem à filha, nascida em 1978 e renegada por ele durante muitos anos.
42
Mike Scott foi convidado por Markkula para presidir a Apple e permaneceu no cargo de 1977 a 1981.
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1.5.1 O Macintosh: pois as minhas fontes são suaves e o meu peso é leve
Depois de assumir totalmente a liderança do projeto do Macintosh 43, apropriando-se
de boa parte do que viu no Xerox Alto, Jobs, em janeiro de 1984, apresentou ao mundo a
máquina que é considerada o marco para a era dos computadores pessoais. Como visto, o
computador apresentava recursos que outras empresas já haviam criado, mas nenhuma delas
acreditava no potencial de venda desses dispositivos, por isso, a máquina desenvolvida pela
Apple foi um divisor de águas na história da computação. Johnson (2001, p. 41) destaca:
[...] a Apple lançou o Macintosh – The computer for the rest of us44 (o computador
para o resto de nós) – com uma metáfora do desktop inventiva, fascinante, que
introduziu na imaginação popular quase todos os elementos da interface atual:
menus, ícones, pastas, lixeiras. Mais de uma década depois, ela continua sendo o
padrão pelo qual todas as interfaces são julgadas. Pode-se dizer com segurança que
todos os aperfeiçoamentos de interface feitos desde então são meras variações em
torno desse tema original.

As imagens a seguir exibem a diferença entre um computador que possui uma interface
baseada em “linhas de comando” e uma interface gráfica do usuário, com desenhos
“animados”, ícones, menus, janelas etc.

43

Figura 11 - A tela do sistema MS-DOS,
criado pela Microsoft

Figura 12 – A tela do sistema MACOS
1.0, criado pela Apple

Fonte: kirsle.net

Fonte: nd.edu

O projeto do Macintosh foi inicialmente liderado por Jef Raskin, formado em Computação e cuja tese de
doutorado defendia que os computadores deveriam ter interfaces gráficas em vez de interface de texto. Raskin
queria que o Macintosh tivesse custo baixo, acreditando que as funcionalidades do computador deveriam ser
secundárias, enquanto que Jobs pedia a ele que se preocupasse em desenvolver algo “insanamente grandioso”.
Raskin acabou sendo afastado definitivamente e Jobs assumiu a liderança da equipe.
44
Novamente, em uma relação polêmica com a IBM, sua adversária, a Apple lança o slogan The computer for
the rest of us e recobra no fio da memória discursiva o medo dos grandes computadores, os chamados mainframes
desenvolvidos para as grandes instituições governamentais e corporativas.
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Não por acaso, a Apple investiu todos os esforços na publicidade que antecedeu o
lançamento do Macintosh. De acordo com o seu biógrafo, Jobs queria um comercial na TV
que fosse revolucionário, magnificente, que entrasse para a história. A agência Chiat/Day
ficou incumbida da tarefa e o redator Steve Hayden e o diretor de arte Brent Thomas
começaram a pensar em algo que fizesse um trocadilho com a obra 1984 de George Orwell e
lançaram a ideia de um tema a Jobs: “Por que 1984 não será como 1984” (ISAACSON, 2011,
p. 180). O autor declara que ideia agradou muito o cofundador da Apple, pois o anúncio de
sessenta segundos absorvia o espírito da revolução do computador pessoal e se assemelhava
a uma cena de ficção científica. “Apresentava uma moça rebelde fugindo da polícia do
pensamento orwelliana e atirando uma marreta na tela que mostrava o Big Brother fazendo
um discurso de doutrinação ideológica” (ISAACSON, 2011, p. 180).
Figura 13 – Trecho do anúncio “1984” da Apple, criado para preanunciar o lançamento do
Macintosh

Fonte: 4knews.wordpress.com

O anúncio resgatava o espírito hacker que Jobs temia perder à medida que a Apple se
estabelecia cada vez mais no mercado e a mostrava como uma empresa heroica, rebelde,
descolada, que não permitiria o domínio da IBM, esta pintada como uma força do mal que
ameaçava o espírito de capacitação e libertação pessoal proporcionado pelo computador. Com
o anúncio, a Apple recobrava no fio da memória discursiva, o temor dos anos que antecederam
a década de 1970, o medo de os computadores serem instrumentos exclusivos de grandes
corporações, algo que punha em perigo a expressão da individualidade. Ridley Scott, que
ainda fazia muito sucesso por ter dirigido O caçador de androides foi contratado, o que
reforçaria o espírito cyberpunk da Apple e do próprio Jobs. A filmagem contou com um
orçamento de 750 mil dólares. Ainda antes da veiculação, apesar de a equipe de vendas da
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Apple ter vibrado com o resultado, não pode se dizer o mesmo em relação ao conselho de
diretores à época. Em uma reunião ocorrida em dezembro de 1983, depois de assistirem ao
anúncio, todos se mostraram insatisfeitos; uns cogitaram contratar uma nova agência de
publicidade, outros, senão a maioria, consideraram aquele o pior comercial que já tinham
visto. Sculley chegou a pedir à Chiat/Day que vendesse os dois tempos de comerciais que a
Apple havia comprado, o que deixou Jobs completamente atordoado.
Por fim, a decisão de manter o comercial, pelo menos na janela de trinta segundos, um
dos tempos que a Apple já havia comprado, foi tomada por Bill Campbell, ex-treinador de
futebol americano e chefe de marketing. E foi assim que, no início do terceiro tempo do Super
Bowl XVIII, os Raiders, em vantagem na partida, marcaram um touchdown contra os
Redskins e, em vez de o replay da jogada ser exibido, como era de costume, quase todas as
telas de televisão dos Estados Unidos escureceram por dois segundos.

Então uma imagem esfumaçada em branco e preto, com pessoas marchando feito
autômatos ao som de uma música fantasmagórica, começou a preencher a tela. Mais
de 96 milhões de pessoas assistiram a um comercial diferente de tudo o que tinha
visto antes. No final, quando os autômatos fitavam boquiabertos a pulverização do
Big Brother, um narrador anunciava calmamente: “Em 24 de janeiro, a Apple
Computer apresentará o Macintosh. E vocês verão por que 1984 não será como
1984”. Foi um fenômeno. Naquela noite, as três redes nacionais e cinquenta estações
locais levaram ao ar notícias sobre o anúncio, que se propagou numa velocidade sem
precedentes na era pré-YouTube. Ele acabou sendo escolhido pela TV Guide e pela
Advertising Age como o maior comercial de todos os tempos (ISAACSON, 2011,
p. 182).

O anúncio, aliado ao lançamento oficial que ocorreu em 24 de janeiro de 1984 no
auditório Flint, Califórnia, foi o marco de uma era em que Steve Jobs se transformaria no
grão-mestre dos lançamentos dos produtos da Apple, como bem destaca Isaacson (2011, p.
183). O comercial “1984” foi apenas um ingrediente da receita, sendo que Jobs encontrou
diferentes maneiras de criar marcos na publicidade, e estes, somados à cobertura da imprensa,
atraíam o público de tal forma que uma espécie de frenesi se alimentava sozinho. “Como um
prestidigitador, conseguia repetir o truque várias vezes seguidas, mesmo depois que os
jornalistas já o tinham visto uma dúzia de vezes e soubessem como era feito” (ISAACSON,
2011, p. 183). Ao aguçar a curiosidade de um modo muito peculiar, Jobs manipulava os
jornalistas, oferecendo a eles acesso exclusivo que acabava por se tornar uma moeda de troca.
Isso mostra o modo como o discurso de Jobs irradiava para outros gêneros, gerando
publicações, comentários etc.
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1.5.2 Entre o céu e o inferno
De acordo com Robinson (2013), na edição de janeiro-fevereiro de 2012 da revista
Playboy americana45, uma matéria de David Sheff intitulada When Steve Jobs Met Andy
Warhol, recebeu uma ilustração de Roberto Parada, mundialmente conhecido por trabalhos
divulgados em publicações famosas como a Time, a Newsweek e a própria Playboy. A edição,
que comemorava o aniversário da revista, retomava uma matéria publicada em fevereiro de
1985, ocasião em que Steve Jobs concedeu uma entrevista à publicação e também recobrava
um episódio que veio à tona após a morte do artista americano Andy Warhol. Convidados
para a festa de aniversário de 9 anos de Sean Lennon, filho de John Lennon, Steve Jobs e
Andy Warhol se encontraram pela primeira vez em Nova York. Ao se aproximar de Jobs, que,
tendo presenteado o filho de John Lennon com um Macintosh, mostrava à criança como era
possível desenhar no computador, Warhol soube de quem se tratava: o homem misterioso que
meses antes havia ligado insistentemente para ele, oferecendo um Macintosh de presente. À
época, o ato de se desenhar formas simples com linhas na tela de um computador, algo que o
MacPaint, programa de desenho gráfico do Macintosh, possibilitava, era algo surpreendente.
Warhol, intrigado, depois de perguntar a Steve se poderia manusear aquela máquina,
começou a mexer o mouse de um lado para o outro, ainda desajeitado. Robinson (2013) aponta
que Jobs teria mostrado a Warhol como o mouse funcionava, respondendo aos movimentos
feitos em contato com a superfície, e que o artista, depois de conseguir desenhar um círculo
na tela, passou o resto da noite manuseando o computador. O autor acrescenta:

O encontro entre Jobs, profeta da tecnologia, e Warhol, iconógrafo do consumismo,
foi imortalizado pela ilustração de Roberto Parada para a revista Playboy. Jobs, com
uma auréola em torno da cabeça, entre o Macintosh transcendente em uma
manjedoura de papelão na presença de Warhol, envolto em um manto, de Walter
Cronkite (que também estava na festa de aniversário do filho de John Lennon) e
John Lennon representando o arcanjo São Miguel. Ao fundo, o querubínico Sean
paira sobre a asa estendida do falecido pai [...] (ROBINSON, 2013, p. 77-78,
tradução nossa).

A edição, com Lindsay Lohan na capa, traz, à direita dela, a frase que destaca a matéria: “When Steve Jobs
Met Andy Warhol. Disponível em:
<http://www.iplayboy.com/signup?nats=MTAwMzk1OS4xLjExLjExLjY2My4wLjAuMC4w&autocamp=play
boycom_footer/> Acesso em 5 jul. 2016.
45
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Figura 14 – The Night Steve Jobs Met Andy Warhol, imagem publicada na Playboy
Magazine, edição de janeiro-fevereiro de 2012

Fonte: robertoparada.com

Ainda de acordo com a leitura de Robinson, a imagem faz uma alusão à ocasião no
Novo Testamento em que Jesus é apresentado ao templo. “Quando Jesus é apresentado às
autoridades do templo no ritual mosaico da redenção do primogênito, Simeão reconhece a
criança como o messias de Israel” (ROBINSON, 2013, p. 78, tradução nossa). Assim, Warhol
(à direita), representa Simeão, John Lennon, que adeja sobre os três, mantém os olhos atentos
nas obras dos inventores e artistas abaixo e, em guarda entre este mundo e o outro, permanece
preparado para defrontar aqueles que ameaçam o destino messiânico da Apple. À esquerda,
Walter Cronkite, famoso jornalista e apresentador americano, representa a velha guarda da
mídia e se mostra perplexo diante de um dispositivo que revolucionará a mídia tradicional.
“No que seria uma manjedoura, em vez de uma criança, há um computador. O salvador da
humanidade não é um humano em si, mas um objeto tecnológico” (ROBINSON, 2013, p.81,
tradução nossa).
A imagem de Jobs e Warhol em uma representação religiosa é uma metonímia para o
encontro entre arte, tecnologia e religião. Tendo em vista a importância da cenografia na
construção do ethos-discursivo, noções que serão abordadas no Capítulo 2 desta pesquisa,
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observa-se que a auréola e a túnica de Jobs, bem como a luz resplandecente e o manto que
envolve o Macintosh remetem à cenografia do sagrado, corroborada pela expressão de
satisfação de Cronkite e de espanto Warhol e pela posição de anjo defensor em que John
Lennon aparece. A figura, bem como a afirmação de Robinson de que Jobs é o “profeta da
tecnologia” mostram o ethos-prévio46 do cofundador da Apple, um estatuto de divindade
atrelado à figura dele.
Apesar do alvoroço que o lançamento do Macintosh trouxe, as vendas do computador
começaram a despencar no segundo semestre de 1984. A despeito da interface gráfica de
usuário que proporcionava uma experiência verdadeiramente lúdica, em vez de oferecer uma
tela triste e escura com letras verdes pulsantes e linhas de comando monótonas, os
consumidores começaram a descobrir as limitações do Macintosh. O computador era lento,
tinha pouca potência, não possuía uma unidade de disco rígida interna, apenas a unidade de
disquete e também não tinha ventoinha, porque para Jobs elas “prejudicavam a calma do
computador” (ISAACSON, 2011, p. 205). A queda nas vendas do Macintosh deu início à fase
anuviada de Jobs. O cofundador da Apple começou se desentender com John Sculley,
presidente da empresa que havia sido contratado em 1983. A relação amigável entre os dois
passou a estremecer por divergências de negócios, já que Sculley queria manter o preço alto
do Macintosh, enquanto Jobs queria tornar o computador cada vez mais acessível. Porém,
havia também questões afetivas envolvidas no conflito entre eles. “Sculley tinha ansiado
dolorosamente pela afeição de Jobs, este tinha procurado ansiosamente uma figura paterna e
um tutor, e quando o ardor começou a esfriar houve uma ressaca emocional” (ISAACSON,
2011, p. 213).
No início de 1985, Wozniak, que continuava se empenhando em aprimorar o Apple II
– na época, ainda a principal fonte de renda da Apple –, e vinha, já há algum tempo, se sentindo
excluído da empresa, tal como toda a equipe que trabalhava no Apple II, decidiu se desligar
da organização que ele e Jobs tinham criado. No mesmo período, Jobs e Sculley passaram a
se confrontar durante as reuniões do Conselho, até que, em maio de 1985, durante um desses
encontros, Jobs soube que estava definitivamente excluído do quadro de funcionários da
Apple. Isaacson (2011, p. 228) destaca que, para Jobs, o pior de tudo aquilo era ver a empresa
que ele próprio criou nas mãos de um homem que ele considerava incompetente. O arquétipo
da contracultura se isolou por um tempo, ficou em casa, com as persianas fechadas, a
secretária eletrônica ligada, passando horas a fio ouvindo as fitas de Bob Dylan, especialmente

46

Noção que também será explanada no capítulo da Fundamentação Teórica.
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The times they are a-changin. No dia em que mostrou o Macintosh aos acionistas da Apple,
um ano e meio antes, ele havia recitado justamente uma estrofe dessa música a eles: “Po is o
perdedor de agora/é quem vai ganhar no futuro” (ISAACSON, 2011, p. 226).

1.6 A segunda vinda: vocês que estão cansados e aflitos.. .
Os anos que sucederam a saída de Jobs da Apple renderam à empresa altas margens
de lucro, mas não tardou muito para que a era de ouro começasse a ruir. Acreditando que a
alta tecnologia oferecida pela Apple não poderia ser direcionada para os consumidores
comuns, Sculley levou a empresa a perder espaço no mercado no início dos anos 1990. Jobs
acreditava que a culpa disso tudo era a ânsia de Sculley por lucro, como contou: “O Macintosh
perdeu para a Microsoft porque Sculley insistiu em ordenhar todos os lucros possíveis, em
vez de melhorar o produto e torná-lo acessível” (ISAACSON, 2011, p. 312).
As ações da Apple tiveram uma queda brusca. Sculley foi substituído por Michael
Spindler, que tentou vender a empresa para a Sun, a IBM e a HP, mas não conseguiu. Spindler,
então, foi substituído por Gil Amelio, ex-presidente executivo da National Semiconductor,
mas, no primeiro ano de gestão dele, a Apple perdeu 1 bilhão de dólares. Jobs chegou a
procurá-lo para pedir que lhe ajudasse a voltar para a empresa como presidente executivo, mas
Amelio, ao inquiri-lo sobre o que poderia salvar a Apple, considerou as respostas de Jobs
evasivas, alegando que ele parecia ter um conjunto de frases prontas. Porém, ao perceber que
havia apenas uma empresa que poderia oferecer a ele um sistema operacional adequado para
atender a um problema de comunicação em rede e proteção da memória, Amelio se deu conta
de que teria de procurar Jobs.
O fato é que apenas a Next – empresa que Jobs criou em 1985, pouco depois de ter
sido convidado a se retirar da Apple – tinha a solução de que a Apple precisava. Tendo de
concorrer com outras empresas, Jobs por fim conseguiu convencer Amelio que a melhor
solução seria a compra da Next pela Apple. E foi assim que o cofundador da Apple retornou
à empresa como consultor em tempo parcial, mas só anos depois, em 1997, após mais um
período catastrófico para a Apple que culminou na demissão de Amelio, é que Jobs foi
nomeado presidente interino da empresa que ele próprio criou junto a Wozniak. No mesmo
ano, como uma das estratégias para salvar a empresa, durante a Mac World Boston, Jobs
anunciou a polêmica parceria com a Microsoft de Gates.
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O clímax da aparição de Jobs [...] foi o anúncio de uma surpresa devastadora que foi
parar nas capas da Time e da Newsweek. Perto do fim do discurso, ele fez uma pausa
para beber água e começou a falar em tom mais controlado. “A Apple vive num
ecossistema”, disse. “Precisa da ajuda de outros parceiros. Relações destrutivas não
ajudam a ninguém nesta indústria”. Para maior efeito dramático, fez outra pausa, e
só então explicou: “Eu gostaria de anunciar hoje uma das nossas primeiras parcerias,
uma parecia muito significativa, e essa parceria é com a Microsoft”. Os logos da
Microsoft e da Apple apareceram na tela diante do público embasbacado
(ISAACSON, 2011, p. 340).

Além de fundar a Next, no período entre os doze anos em que esteve “longe” da Apple,
Jobs comprou a Pixar, empresa de efeitos especiais de George Lucas – conhecido por ter
criado efeitos especiais para filmes como Guerra nas Estrelas –, foi nomeado empresário do
ano pela Inc. Magazine47, casou-se com Laurene Powell em cerimônia realizada pelo guru
Kobin Chino e teve um filho, Reed Jobs. Já nos anos que sucederam sua volta à Apple,
precisamente no verão de 2003, Jobs, em um exame de rotina, descobriu um câncer
pancreático, que “ [...] surgiu exatamente quando seus esforços para levar sua empresa ao
sucesso enfim começavam a dar frutos de formas inimagináveis” (SCHLENDER; TETZELI,
2015, p. 313).

1.6.1 O iPhone: venha a nós o vosso telefone
Mesmo com o disparo nas vendas do iPod, produto que representava 45% das rendas
da Apple em 2005, Jobs, sempre preocupado com o que poderia afetar a empresa, expôs ao
Conselho de Administração que, assim como o mercado das câmeras digitais vinha perdendo
força porque os celulares agora contavam com câmeras, o iPod também poderia estar com os
dias contados, caso os fabricantes passassem a incluir tocadores de música nos aparelhos. E
foi assim que em certa reunião, Jobs e alguns membros da Apple começaram a elencar os
problemas dos celulares disponíveis no mercado, como a dificuldade de utilizar
funcionalidades que deveriam ser simples, a agenda de endereços, por exemplo. A decisão de
investir no desenvolvimento de um aparelho celular da marca também foi motivada pelo
potencial de mercado já que, em 2005, 825 milhões de celulares tinham sido vendidos para
um público amplo, de diferentes faixas-etárias, de crianças a avós (ISAACSON, 2011, p. 484).
Nesse mesmo período, havia outro produto sendo desenvolvido na Apple, um tablet. Os dois
conceitos se cruzaram, sendo que o projeto do iPad colaborou para moldar o primeiro telefone
da Apple, o iPhone.

47

Edição especial de dez anos da revista, publicada em abril de 1989.
<https://www.inc.com/magazine/19890401/5602.html>. Acesso em 10 jun. 2017.

Disponível

em:
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Em certa ocasião, Jobs reuniu a equipe para pedir que desenvolvesse um tablet que não
deveria ter nem teclado nem caneta, ou seja, para utilizar o aparelho, os usuários teriam de
mexer diretamente na tela, funcionalidade que se tornaria conhecida como multitouch, ou
multitoque. Essa mesma equipe desenvolveu o primeiro protótipo em seis meses, que foi
aperfeiçoado por outro desenhista de interface da Apple. Um mês depois, Jobs já tinha em
mãos um dispositivo cuja tela respondia aos movimentos do dedo de quem a tocava e, de
acordo com Isaacson, gostou do que viu: “Fiquei fascinado” (2011, p. 486). Entrementes,
Jonathan Ive, mais conhecido como Jony, designer-chefe da Apple, conta que sua equipe já
vinha trabalhando em um projeto que visava transferir a funcionalidade do multitoque para a
tela do computador, mas preferiu não contar a Jobs de imediato para evitar que a equipe, que
vinha trabalhando no projeto durante os dias de folga, ficasse desmotivada caso Jobs não
aprovasse a ideia. Jony Ive se tornou funcionário de confiança de Jobs depois que este voltou
para a Apple. Schlender e Tetzeli apontam que, na última década de vida, Jobs passou a se
concentrar nos valores familiares e nas pessoas que se preocupavam com a missão da Apple:
Foi por isso que, durante sua última década de vida, construiu tanto de sua vida
profissional em torno de sua colaboração e profunda amizade com Jony Ive. A
relação entre eles era diferente de qualquer outra parceria criativa que qualquer um
dos dois já tivesse experimentado (2015, p. 378).

Quando Ive decidiu mostrar a Jobs o projeto em que ele e a equipe vinham trabalhando,
a ideia agradou ao cofundador da Apple, tanto que ele decidiu postergar o projeto do tablet
para adotarem a interface multitoque na tela do celular. Dispensar o teclado de plástico do
aparelho seria uma tarefa desafiadora, pois o usuário do aparelho teria de fazer ligações sem
dificuldades. Considerando a popularidade do BlackBerry, membros da equipe sugeriram que
o aparelho tivesse um teclado físico, mas isso ocuparia um espaço que poderia ser o da tela e
não seria tão adaptável como um teclado digital.
O resultado foi um aparelho que mostra um teclado numérico quando se quer digitar
um número de telefone, um teclado alfabético quando se quer escrever, além de
todos os botões necessários para cada atividade específica. E todos desaparecem
enquanto a pessoa está assistindo a um vídeo. Ao trocar o hardware por um software,
a interface se tornou fluida e flexível (ISAACSON, 2011, p. 487).

O que hoje parece muito simples, também se mostrou um desafio para a equipe da
Apple, que teve de trabalhar para impedir que o aparelho fizesse ligações enquanto estivesse
no bolso, por exemplo. O que complicava ainda mais a questão era o fato de que Jobs era
contra os botões liga-desliga, então, a solução foi criar um recurso slider, um modo simples
de ativar o aparelho quando ele está no modo desativado. Definir os materiais que comporiam
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o aparelho também foi uma tarefa minuciosa; Ive e Jobs concordaram que era necessário
“dominar o vidro” (ISAACSON, 2011, p. 489), já que as lojas da Apple tinham vidraças
enormes e escadas com este tipo de material, o que para Jobs era muito mais elegante e sólido,
então, o conceito tinha de ser transferido para o iPhone. Era na Ásia, lugar em que os vidros
das lojas foram fabricados, que Jobs sabia que deveria procurar o vidro para a tela do celular.
O presidente da Apple, então, ligou para Wendell Weeks, presidente-executivo da
Corning Glass, descreveu o tipo de vidro que queria. Weeks, por sua vez, tentou explicar a
Jobs que havia desenvolvido nos anos 1960 um tipo de processo químico que resultou no vidro
chamado “gorila glass”, incrivelmente resistente, mas que nunca teve mercado e, por isso,
teve de parar de ser fabricado. O presidente da Corning não convenceu Jobs, que duvidou da
qualidade do tal vidro, e começou a falar sobre a qualidade do material de que ele precisava,
foi então que Weeks pediu: “Você pode ficar quieto e me deixar lhe ensinar um pouco de
ciência?” (ISAACSON, 2011, p. 489). Depois da explicação, Jobs teve certeza de que era
aquele tipo de vidro o ideal para o iPhone e afirmou que precisava de todo o gorila glass que
a Corning pudesse fabricar, mas Weeks se opôs, alegando que não teria como entregar o
pedido porque nenhuma das fábricas da empresa fabricava mais o material.
“Não tenha medo”, respondeu Jobs. Weeks, que era confiante e bem-humorado, mas
não estava acostumado ao campo de distorção de realidade48 de Jobs, ficou perplexo.
Tentou explicar que um falso sentimento de confiança não bastaria para vencer os
desafios técnicos, porém esse era o tipo de premissa que, como já mostrara várias
vezes, Jobs não aceitava. Fitou Weeks sem piscar: “Você consegue. Pense nisso.
Você consegue.” (ISAACSON, 2011, p. 489-490).

O pedido de Jobs foi atendido em menos de seis meses, os funcionários da Corning,
em Harrisburg, Kentucky trabalharam dia e noite para produzir a quantidade suficiente de
gorila glass.
Não raramente, Jobs tinha o hábito de impor interrupções nos projetos quando eles
estavam quase prontos e decidia fazer mudanças importantes. Com o iPhone não foi diferente.
Insatisfeito com o fato de a tela de exibição ficava ofuscada com a caixa ao redor, tornando-o
focado demais nas tarefas, ele propôs à equipe de Ive que o design fosse refeito. E, apesar de
ele próprio reconhecer a “insanidade” daquilo tudo, uma vez que a equipe de Ive passou nove
meses debruçada sobre essa tarefa, Jobs prontamente foi atendido. O presidente da Apple não
queria que ninguém abrisse o aparelho, tanto assim que o design final refletia o perfeccionismo
48

Segundo a biografia de Jobs, o campo de distorção da realidade é atribuído ao então presidente da Apple como
uma tática motivada por uma visão do futuro, e era comumente utilizada para persuadir as pessoas, fazendo-as
acreditar no impossível e agir para transformar o curso da realidade (ISAACSON, 2011, p. 136-137).
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e o impulso controlador dele. Assim como havia estabelecido para o Macintosh, Jobs não
queria que ninguém pudesse abrir o iPhone. Isaacson (2011, p. 491) conta que quando Jobs
soube que havia uma oficina de consertos abrindo o iPhone 4, mandou substituir os parafusos
minúsculos por um parafuso Pentalobe, um tipo para o qual não havia chaves de fenda
disponíveis para venda.
Como era de costume, pouco tempo antes do lançamento oficial do iPhone, na
Macworld em San Francisco, janeiro de 2007, Jobs procurou uma revista para oferecer uma
prévia exclusiva e foi assim que Lev Grossman escreveu um artigo sobre o aparelho,
observando que ele não trazia nenhuma funcionalidade inovadora, mas que facilitava o uso
das já existentes. Cinco meses depois, em junho de 2007, quando o aparelho foi posto à venda,
Jobs e a esposa foram até a loja da Apple em Palo Alto e lá já havia alguns fãs esperando.
Isaacson (2011, p. 492) relata: “[...] eles o saudaram como se Jobs fosse um Moisés indo
comprar a Bíblia. Entre os fiéis estava, Hertzfeld e Atkison 49”. Como se verá no Capítulo 3,
antes mesmo do lançamento oficial, o aparelho de Jobs ganhou o apelido de “Jesus Phone”
entre os blogueiros. Durante a apresentação do aparelho na Mac World 2007, Jobs anunciou
a mudança de nome da empresa de Apple Computer para Apple Inc. 50, mudança que, de acordo
com que o próprio explicou, refletia melhor a nova natureza da empresa, que se expandia para
outros mercados. No mesmo ano do lançamento do iPhone, Bill Gates foi condecorado em
Harvard com um diploma honorário.

1.7 Eis o mistério da tecnologia
Falar sobre a pesquisa aqui empreendida é quase sempre suscitar a intrigante pergunta:
o que tecnologia tem a ver com religião? De início, para abordar essa relação que pode parecer,
a princípio, pouco conspícua, recorre-se às definições dicionarizadas dos termos. Assim,
Houaiss (2009) traz três descrições para o verbete tecnologia:
1) teoria geral e/ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e
instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana (p. ex.,
indústria, ciência etc.); 2) técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular;
3) qualquer técnica moderna e complexa.

49

Andy Hertzfeld era companheiro de Jobs na equipe que desenvolveu o Macintosh e Bill Atkinson foi um dos
primeiros funcionários da Apple, além de ter desenvolvido gráficos para o Macintosh.
50
Embora o vídeo da apresentação do iPhone que integra o corpus desta pesquisa não retrate esse momento da
fala de Jobs, pois é uma reprodução editada, a mudança no nome da empresa na ocasião do evento não pode
deixar de ser assinalada.
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Quanto ao termo religião, Houaiss (2009) apresenta oito definições, na seguinte
sequência:
1) crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual
depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência; 2) postura
intelectual e moral que resulta dessa crença; 3) sistema de doutrinas, crenças e
práticas rituais próprias de um grupo social, estabelecido segundo uma determinada
concepção de divindade e da sua relação com o homem; fé, culto; 4) culto que se
presta à divindade, consolidado nesse sistema; 5) observância cuidadosa e contrita
dos preceitos religiosos; devoção, piedade, fervor; 6) prática, doutrina ou
organização que se assemelha a uma religião; 7) aquilo que se considera uma
obrigação moral, um dever inelutável; 8) conjunto de princípios morais e éticos.

Quase todas as definições de ambos os termos mostram, a priori, uma completa
dissociação entre eles, estando a tecnologia, centrada no racional, naquilo que se pode ver
fisicamente e explicar pela lógica e pelo raciocínio, pelas técnicas, não pela emoção. Já a
religião, volta-se para “fenômenos” que não se pode ver a olhos nus, tampouco tocar, para a
crença na existência de forças ou entidades sobre-humanas às quais se atribui a criação e/ou
a regência do Universo. No entanto, a terceira definição do termo religião, que a descreve
como um sistema de doutrinas, crenças e práticas rituais próprias de um grupo social, reflete
a conectividade entre os indivíduos propiciada pela onipresença cada vez maior dos
dispositivos tecnológicos. Essa definição põe em evidência a noção de prática discursiva, o
que consiste em dizer que o discurso é “[...] uma forma de ação sobre o mundo produzida
fundamentalmente nas relações de forças sociais (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU,
2012a, p. 396)”. Em outras palavras, determinada formação discursiva só existe porque está
atrelada a comunidades discursivas, ao comportamento de determinado grupo social que ao
mesmo tempo produz e difunde essa formação discursiva, tornando-a conteúdo, modo de
organização dos homens e rede específica de circulação dos enunciados.
Ainda em relação à conectividade entre os indivíduos propiciada pelos dispositivos
tecnológicos, nota-se outro ponto de intersecção, pois, para que se estabeleça tal
conectividade, é indispensável que haja técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos
de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana, o que recobra a primeira definição
do termo tecnologia que Houaiss (2009) apresenta. Ao circular em um centro comercial como
um shopping center, para citar um exemplo, é cada vez mais comum encontrar pontos de
recarga para bateria de celular, onde se vê fileiras de pessoas “reunidas”, cada uma com seu
aparelho conectado ao plugue de uma tomada. Esse “apego” aos dispositivos tecnológicos nos
últimos tempos se mostra, muitas vezes, um gesto de veneração, e também de certa fidelidade
a diferentes práticas e atividades que esse tipo de componente, especialmente conectado à
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internet, pode permitir, o que corrobora com os termos devoção e fervor assinalados na quinta
definição do verbete “religião”. Tal fenômeno é claramente observado em relação à Apple,
que possui fãs e seguidores que se reúnem em grupos e até se engajam numa espécie de
proselitismo e muitos até se preocupam em catequisar e “converter” os não consumidores da
marca, como mostra um trecho de uma entrevista de um desses consumidores no artigo de
Belk e Tumbat (2005, p. 211, tradução nossa):
Quando tento convencer as pessoas e conto a minha experiência pessoal, apresento
alguns pontos interessantes. Vivo conectado à internet. Não uso nenhum antivírus.
Existem mais ou menos 40 tipos de vírus para o Mac e há muitos anos não aparece
nenhum novo. Há mais de 40 mil tipos de vírus no Windows e eu continuo esperando
os variantes do Melissa51 [...] É incrível! Pode reparar: todos os vírus que trouxeram
grandes problemas e se espalharam pela rede estavam relacionados aos produtos da
Microsoft.

Michel Sacasas (2016)52 aponta que, desde o século 20, o debate acadêmico sobre a
relação entre tecnologia e religião tem sido constante, mas talvez modesto, sendo que, dentre
os autores que abordam o assunto, os interesses têm sido um tanto diversos. Há estudos que
se concentram em compreender o papel da religião como determinante da postura da
sociedade ocidental para com o mundo natural, outros que se preocupam em compreender a
importância da religião para incitar o desenvolvimento tecnológico, outros ainda que buscam
entender de que modo a religião interfere na formação de atitudes ocidentais para com o
“trabalho e as ferramentas de trabalho”. E, mais recentemente, destaca o autor, há estudos que
se voltam para o uso da linguagem e de categorias religiosas para descrever a tecnologia. “A
maioria desses estudos concentra-se quase que exclusivamente no contexto europeu e norteamericano; assim, ‘religião’ refere-se ao cristianismo” (SACASAS, 2016). Nesse sentido, o
autor cita os estudiosos cujos trabalhos mais se destacam, como Jacques Ellul, Lynn White,
George Ovitt, Susan White, David Noble e Bronislaw Szerszynski.
Como exemplo, aponta-se aqui Jacques Ellul, cujos comentários foram os primeiros a
alimentar o debate por meio do livro A técnica e o desafio do século. A obra, originalmente
publicada em francês em 1954 e traduzida para o português em 1968, aborda a evolução da
técnica por meio de um esboço histórico, analisando, nesse viés, a relação entre o cristianismo
51

O Melissa foi um vírus de computador que se disseminou muito rapidamente em 26 de março de 1999 e que
fez com que muitas empresas tivessem de desligar os seus servidores de e-mail. Disponível em:
<http://www.ufpa.br/dicas/vir/vir-mel.htm>. Acesso em 8 jun. 2017.
52
O texto foi publicado originalmente no blog do autor, em 2012, no endereço:
<https://thefrailestthing.com/2012/03/01/christianity-and-the-history-of-technology-longform/>, acesso em 15
jul.
2016,
e
traduzido
por
Fernando
Pasquini
em
2016,
disponível
em:
<http://www.cristaosnaciencia.org.br/recursos/o-cristianismo-e-a-historia-da-tecnologia-parte-1/>. Acesso em
15 jul. 2016.
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e a tecnologia. Para Ellul, durante o período medieval tardio, o cristianismo estabeleceu uma
relação de ambivalência com a tecnologia e ele destaca que, embora as religiões orientais
tenham sido tomadas como “passivas, fatalistas e de desprezo para com a vida e a ação”,
opondo-se, portanto, ao cristianismo, a religião ocidental que era “ativa, conquistadora, e que
transformava a natureza em lucro”, há um grande equívoco em ignorar os avanços técnicos e
reais das civilizações do Oriente e uma má interpretação da postura do cristianismo ante ao
desenvolvimento técnico (ELLUL, 1954 apud SACASAS, 2016).
Nesta pesquisa, durante a “leitura inicial” das apresentações de Jobs, que culminou na
criação de indicadores para efeitos de análise, observou-se de imediato marcas do discurso
cristão, especialmente o católico. Antes mesmo desta “leitura inicial”, o material encontrado
durante a trajetória deste trabalho, elucidou muitas marcas do cristianismo em torno da figura
de Jobs, como ilustra a capa da revista The Economist, que será apresentada no Capítulo 3.
Outro exemplo é o episódio exibido também neste capítulo que retrata o encontro entre Jobs
e Andy Warhol, fazendo uma alusão ao momento em que Jesus é apresentado ao templo. A
respeito da relação entre religião e tecnologia, Robinson (2013) mostra que a religião, para
propor a realidade que não pode ser captada de modo direto, se utiliza de metáforas, sendo
que o invisível do reino metafísico é alcançado por meio de algo concreto e sensível. A
religião, assim, se comunica por meio de símbolos, da arte e de analogias que revelam a faceta
de um deus infinito à mente infinita.
[...] Umberto Eco mostrou a ligação entre as metáforas da religião e da tecnologia
em um artigo famoso no qual descreveu “uma nova e sutil guerra religiosa que está
modificando o mundo moderno”. A metáfora satírica de Eco consiste no seguinte:
O Macintosh da Apple é católico e o Windows/DOS é protestante. O Macintosh é
católico porque é “contrarreformista e tem sido influenciado pelo espírito dos
Jesuítas. É alegre, amigável, conciliatório; e mostra aos fiéis o passo a passo para
alcançar – se não o reino dos céus – o momento em que o documento que se refere
a ele é impresso. É catequético: a essência da revelação é abordada com fórmulas
simples e ícones suntuosos. Todo mundo tem direito à salvação”. Já o computador
que opera com o DOS, é protestante porque “permite a interpretação livre das
Escrituras, demanda decisões pessoais difíceis, impõe, de modo sutil, a
hermenêutica sobre as pessoas, e dá como certa a ideia de que nem todos podem
alcançar a salvação [...]” (ECO, 1994 apud ROBINSON, 2013, p. 15, tradução
nossa).

Essa citação de Eco estabelece uma relação direta com a ideia fundamental que
Maingueneau explicita em sua obra Gênese dos discursos (2008a), ou seja, que todo e
qualquer discurso admite, seja de modo implícito ou não, a presença de um Outro e constrói
sua identidade fazendo uma “tradução” desse Outro, criando um simulacro dele. Ao analisar
no campo religioso o humanismo devoto e o jansenismo, dois discursos que se interrelacionam em uma relação polêmica, o autor mostra como o primeiro se apresenta alinhado
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aos princípios do cristianismo, em que todos podem alcançar a graça divina, não apenas os
predestinados e cujo dogma central é a redenção, não o pecado original. Já o segundo, o
jansenismo, está mais alinhado aos princípios do protestantismo e não crê na intercessão da
Virgem Maria, tampouco no livre-arbítrio e na salvação para todos. Assim, a Apple gerencia
a identidade discursiva se apresentando como a marca que é para todos, para as massas,
amigável, alegre, simples e ao mesmo tempo luxuosa, mas essa identidade se constrói porque
o Outro, a IBM e a Microsoft, suas concorrentes, são o oposto, fechadas, de difícil acesso,
rigorosas.
Assim, dentre os estudiosos que investigam a relação entre religião e tecnologia, é o
trabalho de Noble (1997), historiador que defende a hipótese de uma sacralização da
tecnologia, aliado à noção de discursos constituintes de Maingueneau (2008b, 2015) e a qual
será abordada no Capítulo 2, que norteará esta pesquisa. Noble destaca o fato de haver a
construção de uma mitologia a partir da tecnologia, entre outras palavras, a recorrência a temas
religiosos e místicos à sombra da faceta científica na sociedade moderna. Para o autor, a
predominância do pensamento científico e um suposto enfraquecimento da religião permitem
que a tecnologia incorpore temas inerentes ao pensamento religioso, mas esse processo não é
uma mera reminiscência, como assinala Mocellim (2014, p. 126):

Noble destaca que o discurso religioso e o tecnológico sempre estiveram imbricados,
se estimulando mutuamente, de modo que o fenômeno que presenciamos hoje, com
a novidade que representa uma tecnologia e seus ideiais de transcendência
secularizados, não é tão novo assim, e representa mais uma continuidade
racionalizada do que uma ruptura.

Assim, em obra que data de 1997, o professor de História da Universidade de Toronto,
aponta que, já à época, a sociedade testemunhava dois entusiasmos que, à primeira vista,
poderiam parecer incompatíveis, sendo o primeiro deles uma paixão generalizada pelos
avanços tecnológicos somada à confiança no triunfo definitivo da razão. O segundo
entusiasmo a que o autor se refere corresponde ao ressurgimento da fé fundamentalista em um
processo que se assemelha a um renascimento religioso. Assim sendo, Noble nega que a
tecnologia e a religião sejam antagônicas e busca compreender as raízes religiosas da
tecnologia ocidental, afirmando que o entusiasmo tecnológico dos últimos tempos é
claramente herança da esperança cristã de recuperar a divindade perdida. O historiador
defende que o avanço tecnológico fincou raízes a partir do momento em que passou a ganhar
significado espiritual e ressalta:
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Ainda que os tecnólogos dos dias atuais, na séria busca pela utilidade, poder e
benefícios da tecnologia, pareçam adotar uma norma de racionalidade social, seus
interesses também são regidos por sonhos distantes e pelo anseio espiritual de uma
redenção sobrenatural. Apesar do brilhante e surpreendente conhecimento
mundano, a verdadeira inspiração deles reside em outra instância, em uma busca
mística e eterna pela transcendência e pela salvação (NOBLE, 1997, p. 3, tradução
nossa).

Foi no século 18, com o Iluminismo, que a chamada secularização se proclamou na
sociedade, sob a certeza de que a tecnologia científica e seu rigor embasado na experiência
prática e no conhecimento material seria a causa do desaparecimento da autoridade religiosa
e do fervor que regem a fé e a superstição. A religião, portanto, estaria atrelada a um passado
primitivo, e, a ciência secularizada e a tecnologia, ao futuro desenvolvido. Já em meados do
início dos anos 2000, assistia-se ao florescimento tanto da religião quanto da tecnologia, visto
que líderes religiosos, por meio dos avanços tecnológicos, potencializavam o renascimento do
espírito, enquanto que cientistas e tecnólogos reforçavam publicamente e cada vez mais o
valor do trabalho científico para a busca do conhecimento divino. Nesse sentido, Noble (1997)
aponta que, de uma perspectiva histórica mais ampla, não há o que se estranhar nesse processo
paralelo, já que essas duas tendências nunca estiveram, de fato, muito distantes, pois o que se
observa nos tempos mais atuais é um contínuo da tradição ocidental, a mesma que inspirou os
avanços das artes utilitárias e que se fundamentou em expectativas religiosas. O autor elucida
que essa tradição foi interrompida, ou, mais precisamente, se tornou mais obscura a partir da
metade do século 18 por conta de uma polêmica em torno da secularização e da ideologia, que
potencializou um conflito supostamente fundamental entre a ciência e a religião. Ainda de
acordo com Noble (1997), há aqueles que, ancorados em gerações de apologistas da religião,
argumentam que o ressurgimento da expressão religiosa é um sinal da esterilidade da
racionalidade tecnológica e que a crença religiosa vem se renovando como um complemento.
O autor demonstra que o fascínio por tudo que é tecnológico é fundado em mitos de
origem religiosa e em um imaginário que recobra o cristianismo e a era medieval. Ao cunhar
o termo “religião da tecnologia”, o autor propõe mostrar historicamente a maneira como a
tecnologia cria um imaginário mitológico de fundamento religioso. Em outras palavras, é
apropriando-se de ideias religiosas que a tecnologia visa à transcendência, o metafísico. Como
essa pesquisa busca compreender o modo como o discurso de Steve Jobs encenou sua
consagração ao mundo como uma espécie de divindade, as reflexões de Noble mostram-se
pertinentes, uma vez que a obra do autor investiga o desenvolvimento desse processo de
sacralização da tecnologia, circunscrevendo na história alguns empreendimentos tecnológicos
atravessados por um imaginário de fundamento religioso, como as armas nucleares, a

74

exploração do espaço, a genética e a inteligência artificial. O próximo capítulo apresenta o
aporte teórico que fundamenta a análise do corpus desta pesquisa.
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta dissertação está ancorada na perspectiva enunciativo-discursiva, tal como
desenvolvida por Dominique Maingueneau, o que equivale dizer que fazer análise do discurso,
nesse caso, é considerar a relação entre um texto e o seu contexto (2012a). Os analistas do
discurso consideram texto não só o enunciado escrito, mas também o oral e, por contexto, não
o imediato, mas aquele atrelado a condições sócio-históricas. Em outras palavras,
compreender o dispositivo de enunciação como a associação entre determinada organização
textual e determinado lugar social, faz que a Análise do Discurso volte o olhar aos gêneros do
discurso. Nesse sentido, e considerando que abordar o contexto sócio-histórico para fins de
análise é fundamental, no primeiro capítulo deste trabalho percorreram-se fatos importantes
da história do surgimento e do desenvolvimento do computador pessoal, bem como da vida e
da carreira de Jobs e daqueles com quem ele e a Apple estabeleceram relações. Esse
levantamento permite apreender na análise, a ser explicitada no Capítulo 4, o lugar social a
partir do qual Jobs, como enunciador, constrói seu discurso, bem como a representação prévia
que se tem do cofundador da Apple.
Considerando que o objeto da Análise do Discurso não é o discurso em si, mas o
interdiscurso, ou seja, uma espécie de rede de trocas na qual diferentes discursos são
constituídos (MAINGUENEAU, 2008), explorar no Capítulo 1 deste trabalho a relação que a
Apple e suas principais concorrentes mantinham entre si também foi fundamental para
depreender o processo de construção de identidade da empresa que é o objeto de estudo desta
pesquisa, o que também possibilitou estabelecer noções e conceitos pertinentes para o corpus
em questão.
A Análise do Discurso, em suas origens na década de 1960, estruturou-se em um
momento em que ainda predominava a dualidade oral e escrito, ou, oral e gráfico, uma
distinção
[...] cômoda, mas sumária; ela não considera, em particular, a diferença entre textos
escritos à mão e textos impressos. Além disso, ela é muito pobre para descrever as
técnicas modernas de tratamento das informações que manipulam, de forma quase
“imaterial”, os sons, as letras ou as imagens, que os decompõem e os recompõem,
que os armazenam e os projetam em telas para, a seguir, projetá-los eventualmente
em outro suporte eletrônico ou no papel (MAINGUENEAU, 2013a, p. 84).

À luz dessa reflexão, nota-se que a constante expansão da tecnologia e dos meios de
comunicação que não cessam de proliferar têm transformado o exercício do discurso. As
apresentações de Jobs, mesmo aquelas na era pré-YouTube, são um caso exemplar disso, já

76

que mobilizam diferentes canais, expandindo os níveis das produções discursivas. Nessa
esteira e, considerando a natureza do material a ser analisado no Capítulo 4, bem como sua
inserção em um universo digital, neste capítulo são abordados conceitos e noções que serão
mobilizados nos Capítulos 3 e 4 desta dissertação.

2.1 O gênero do discurso
Noção crucial para a Análise do Discurso, os gêneros do discurso, doravante GD, são
uma categoria primordial, considerados os “átomos” da atividade enunciativa que regem as
práticas sociais. São eles que relacionam as palavras aos lugares, elucidando a importância
desses dispositivos de comunicação que estão sempre atrelados a condições sócio-históricas.
Para a Análise do Discurso, que considera os lugares diretamente atrelados às falas que eles
mesmos autorizam, o GD é uma noção fundamental, “a instituição da fala, dispositivo de
comunicação sócio-historicamente determinado: o jornal televisivo, a consulta médica, o
roteiro turístico [...]” (MAINGUENEAU, 2015, p. 66). Assim, as práticas sociais são regidas
pelo GD; é por meio do conhecimento dos gêneros do discurso que a comunicação verbal é
assegurada. Em sala de aula, aluno e professor, ainda que se trate do primeiro dia de aula e
que nunca tenham visto um ao outro, conhecem cada um seu papel, sabem o que deve e o que
não deve ser dito e em quais momentos. O mesmo pode-se dizer de uma consulta médica, por
exemplo, em que médico e paciente têm cada um comportamento, ambos sabem quais são as
normas que esse tipo de gênero do discurso implica.
As mudanças na sociedade implicam também em mudanças discursivas. Os GDs
recebem classificações de seus usuários, caso do “talk-show”, por exemplo, e também são
classificados por pesquisadores que atribuem a eles certas tipologias caracterizadas a partir de
critérios que podem ser funcionais (um texto pode ter uma função religiosa, didática etc.),
situacionais (consideram os atores, as circunstâncias da comunicação, o meio pelo qual o texto
é veiculado etc.), discursivos (consideram critérios linguísticos, funcionais e situacionais, caso
do “discurso da vulgarização” por exemplo, que remete a uma função social, mas também a
certos funcionamentos linguísticos) etc. Como assinala Maingueneau (2013a, p. 70), “graças
ao nosso conhecimento dos gêneros do discurso, não precisamos prestar atenção constante a
todos os detalhes de todos os enunciados que ocorrem à nossa volta”. No entanto, é preciso
extravasar a categoria de gênero do discurso porque não é com o GD que se depara o leitor,
mas com a cena de enunciação, noção a que o autor recorre para evitar que o estudo do
fenômeno seja restrito a características puramente linguísticas ou sociológicas.
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2.2 As cenas de enunciação
O termo “cena de enunciação”, com frequência aplicado em oposição à “situação de
comunicação”, assinala que a enunciação se dá em um espaço instituído, definido pelo gênero
do discurso e também sobre uma dimensão construtiva do discurso que, ao instaurar o próprio
espaço de enunciação, se coloca em cena. Os analistas do discurso, inspirados por correntes
pragmáticas, tomam metaforicamente a noção de “cena” para referirem-se aos papéis do
locutor e do destinatário 53 da língua, o que fica ainda mais evidente na relação entre os textos
e os seus gêneros de discurso.
Pode-se, na verdade, falar de “cena” para caracterizar qualquer gênero do discurso
que implica um tipo de dramaturgia. A cena de fala não pode, portanto, ser
concebida como um simples quadro, uma decoração, como se o discurso sobreviesse
no interior de um espaço já construído e independente desse discurso. Ela é
constitutiva dele. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012a, p. 95)

Assim, a noção de “cena” estabelece uma relação com o mundo do teatro, recobrando
a ideia de que o homem em sociedade desempenha papéis. Todo gênero do discurso implica
certos papéis para seus participantes, invocando propriedades inerentes a ele. Porém,
diferentemente de uma peça teatral em que os atores podem seguramente afirmar que não são
os personagens que representam, “[...] os que participam dos gêneros do discurso, salvo
situações

muito

particulares,

não

podem

deixar

suas

roupas

nos

camarotes”

(MAINGUENEAU, 2015, p. 118). A cena de enunciação não é um bloco compacto, e deve
ser analisada a partir de três diferentes cenas, a saber, a cena englobante, a cena genérica e a
cenografia.

2.2.1 A cena englobante
A cena englobante refere-se a uma classificação pragmática atribuída ao tipo de
discurso a que um texto pertence. Assim, quando se recebe um panfleto, o indivíduo tem a
capacidade de discernir e identificar a que tipo de discurso aquele texto pertence, se
publicitário, político, religioso etc. Em outras palavras, aquele que recebe o panfleto é capaz
de determinar em qual cena englobante deverá se situar para interpretar esse texto, em que
papel ele, como receptor daquele folheto, deve se colocar (seja de consumidor, seja de eleitor
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Neste trabalho, locutor e destinatário são compreendidos, respectivamente, como enunciador e coenunciador,
termo que acentua que “[...] a enunciação é, de fato, uma coenunciação, na qual dois participantes desempenham
um papel ativo” (CULIOLI, 1968, 1973 apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012a, p. 155).
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etc.). Em uma cena englobante política, há um “cidadão” que se dirige a “cidadãos” por meio
de temas de interesse coletivo, como saúde, educação, trabalho etc. Do mesmo modo, se a
cena englobante é a literária, há determinadas propriedades inerentes a ela e que estão
atreladas a seus participantes, como um autor ou pseudônimo dele que se dirige ao leitor, uma
história fictícia ou não, e assim por diante. Na cena engloblante científica, o locutor visa
pertencer ao estatuto de “homens de ciência” e, para isso, segue normas como imparcialidade,
serenidade, clareza etc.
Os produtores de discurso derivados de determinada cena englobante devem, por
meio de sua enunciação, mostrar que se conformam aos valores prototipicamente
relacionados ao locutor pertinente para o tipo de atividade verbal em pauta: assim,
um político deve ser um “homem de convicções”, um funcionário, um homem
“devotado” ao serviço público etc. (MAINGUENEAU, 2015, p. 119).

Há, ainda, a possibilidade de um texto decorrer de cenas englobantes diferentes
daquela de sua enunciação original, ou seja, ele é reempregado em um novo contexto. Como
exemplos, Maingueneau (2015, p. 120) cita o discurso de Martin Luther King, “I have a
dream” que é decorrente da cena englobante política, mas pode ser republicado na literatura,
ou em um DVD que reúna discursos contra o racismo etc., e os romances de Marquês de Sade
que foram publicados de modo clandestino como textos pornográficos, mas nos dias atuais
são publicados na cena englobante literária na Bibliothèque de la Pléiade. O mesmo texto
pode até participar de mais de uma cena englobante, caso das entrevistas radiofônicas que o
escritor Paul Chadel concedeu a Jean Amrouche e que foram difundidas pela France Culture
entre 1951 e 1952. Essas entrevistas pertenciam ao mesmo tempo à cena englobante midiática
e à cena englobante literária, pois, além de serem transmitidas via rádio, também foram
publicadas como parte integrante da obra de Claudel. Maingueneau destaca que esses
exemplos ilustram uma problemática, a do encaixamento das cenas englobantes. No caso de
Claudel, as entrevistas foram atribuídas à cena midiática, mas também podem ser atribuídas à
cena radiofônica. A esse respeito, o autor elucida:
Em última instância, é o pesquisador, em função de seus objetivos, que é levado a
decidir em que nível vai situar a cena englobante pertinente. Tais decisões não são
sem consequências: não é indiferente inscrever os romances de Júlio Verne na cena
englobante da “literatura” ou somente na da “literatura juvenil”, mais restrita
(MAINGUENEAU, 2015, p. 120).
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2.2.2 A cena genérica
Nota-se que cada gênero particular de discurso implica uma cena específica, certas
normas que suscitam expectativas, ou um conjunto de condições de êxito, que são: 1) uma ou
mais finalidades; 2) papéis para os parceiros; 3) um lugar apropriado para o seu sucesso; 4)
um modo de inscrição na temporalidade; 5) um suporte material; 6) uma composição; 7) um
uso específico de recursos linguísticos. Fala-se de cena genérica porque ao se deparar, por
exemplo, com um enunciado político, o coenunciador não está tratando com o político
propriamente, mas com um gênero de discurso particular. É na cena genérica que se
encontram uma ou mais finalidades reconhecidas, ou seja, os participantes de determinado
GD conhecem a prática deste, sabem quais são seus papéis e a finalidade ou as finalidades
dessa prática, como o exemplo de uma aula ou de uma consulta médica já citados. Salvo
situações em que os participantes do GD desconhecem as condições dele, cada um sabe, de
modo implícito e espontâneo, quais são os objetivos de determinado gênero e como deve se
comportar em relação a ele. A segunda condição de êxito diz respeito aos papéis para os
parceiros. Em todo GD já se sabe de quem parte e a quem se dirige a fala, portanto, direitos,
deveres e competências específicas são atribuídos a esses papéis. Do mesmo modo, todo GD
implica um lugar apropriado para o seu sucesso, lugar esse que pode ser físico (um hospital,
uma escola, um consultório) ou de outro tipo, caso da web, das transmissões feitas via rádio e
TV etc. Maingueneau (2015, p. 121) aponta que, para certos GDs, há lugares impostos, como
os casamentos que ocorrem em cartórios e igrejas, e outros que não implicam necessariamente
um lugar imposto, como uma despedida de um funcionário que se aposenta ou uma reunião
eleitoral. No entanto, a escolha desse lugar nunca é arbitrária: “[...] os candidatos em uma
eleição importante escolhem cuidadosamente o lugar no qual vão anunciar a sua candidatura”
(MAINGUENEAU, 2015, p. 121).
Assim, o GD também se inscreve na temporalidade, ou seja, há determinada
periodicidade ou singularidade nas enunciações, um período previsto de duração, um prazo
de validade; na consulta médica, por exemplo, o paciente não prevê que ela dure uma semana
ou um mês. Igualmente, o texto é inseparável do suporte por meio do qual circula, seja um
decodificador, uma impressora, um manuscrito entre outros. Uma mudança no suporte
material de um texto modifica de modo radical um GD: “[...] um debate político pela televisão
é um gênero do discurso totalmente diferente de um debate em uma sala para um público
exclusivamente formado pelos ouvintes presentes” (MAINGUENEAU, 2013a, p. 75).
Quando se domina um GD, tem-se uma ideia de suas partes e de seu modo de encadeamento,
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de sua composição, do modo como ele se organiza. Ao falar ao telefone, ao escrever uma
dissertação, ao encontrar alguém no elevador, os participantes desses gêneros sabem a ordem
do que se fala e ou escreve, tem consciência do que vem antes, do que vem depois etc. Do
mesmo modo, cada GD impõe um uso específico de recursos linguísticos, porque seus
participantes sabem que uso fazer da língua. Em uma entrevista de emprego, o candidato com
vistas à vaga não utilizará o mesmo vocabulário que se usaria em uma conversa informal com
um amigo. Contudo, não é todo GD que imporá necessariamente recursos linguísticos
determinados; é o caso, por exemplo, de um anúncio publicitário que pode adotar vários usos
da língua por conta de sua cenografia, sobre a qual se discorrerá a seguir.

2.2.3 A cenografia
A cena englobante e a cena genérica definem o que Maingueneau chama de quadro
cênico do texto. “É ele que define o espaço estável no interior do qual o enunciado adquire
sentido – o espaço do tipo e do gênero do discurso” (MAINGUENEAU, 2013a, p. 97).
Contudo, o leitor não lida diretamente com quadro cênico, mas com a cenografia de um
enunciado que deriva desse quadro cênico. A cenografia faz com que a cena englobante e a
cena genérica sejam deslocadas para um segundo plano, portanto, ela não é determinada nem
pelo tipo, nem pelo gênero do discurso, mas se institui pelo próprio discurso.

A noção de cenografia se apoia na ideia de que o enunciador, por meio da
enunciação, organiza a situação a partir da qual pretende enunciar. Todo discurso,
por seu próprio desenvolvimento, pretende, de fato, suscitar a adesão dos
destinatários instaurando a cenografia que o legitima (MAINGUENEAU, 2015, p.
123).

Um exemplo citado pelo autor (2012a, p. 96) são as dez primeiras Provinciais de
Pascal, de 1656. Trata-se de libelos (cena genérica) religiosos (cena englobante) que não se
apresentam como libelos propriamente, mas como diversas cartas destinadas a um amigo da
província. Dessa forma, constrói-se por meio do texto uma cena epistolar. O pesquisador
aponta ainda que esses libelos poderiam se apresentar por meio de outras cenografias, mas a
cena genérica, ou seja, o gênero do discurso, permaneceria o mesmo.
Observa-se que, ao instituir a cena de enunciação que o legitima, todo discurso, por
meio da própria manifestação, visa a adesão de seus coenunciadores. É importante destacar
que a cenografia não deve ser interpretada como um quadro estável em que a enunciação se
desenrola. De fato, a cenografia é, ao mesmo tempo, o quadro e o processo:
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[...] a cenografia não é simplesmente um quadro, um cenário, como se o discurso
aparecesse inesperadamente no interior de um espaço já construído e independente
dele: é a enunciação que, ao se desenvolver, esforça-se para constituir
progressivamente o seu próprio dispositivo de fala (MAINGUENEAU, 2013a, p.
97-98).

Logo, todo discurso impõe sua cenografia de imediato, mas a enunciação, ao se
desenrolar, tenta se justificar pelo próprio dispositivo de fala. A relação entre cenografia e
enunciação se dá de maneira simultânea, ou seja, a cenografia legitima um enunciado que
também deve legitimá-la e é instituída pelo próprio discurso, por isso, reforça-se, não se deve
tomá-la como um quadro estável. O coenunciador é subvertido à medida que “lê” o enunciado,
pois “o que diz o texto deve permitir validar a própria cena por intermédio da qual os
conteúdos se manifestam” (MAINGUENEAU, 2013a, p. 98).
Pode-se dizer que, em se tratando de certos gêneros, a escolha de uma cenografia é
indispensável, como é o caso, por exemplo, de gêneros ligados ao discurso publicitário. Um
anúncio de uma empresa em uma revista pode recorrer a uma cenografia de interação, uma
propaganda televisiva pode explorar uma cenografia musical etc. Os gêneros do discurso que
buscam agir sobre o coenunciador, fazê-lo comprar determinado produto, ou votar em
determinado candidato, por exemplo, são os que mais exploram variadas cenografias. A
cenografia pode, ainda, apoiar-se em cenas de fala, designadas cenas validadas. Essas cenas
são aquelas já instaladas na memória coletiva,
[...] situações de comunicação caracterizadas pelos gêneros, mas também eventos
únicos de fala (por exemplo, o discurso de 28 de agosto de 1963 de M. Luther King
que se inicia com “I have a dream...”.). Nesse caso, “validado” não quer dizer
“valorizado”, mas “já instalado no universo de saber e de valores do público”
(MAINGUENEAU, 2013b, p. 190).

Como a cenografia é um dispositivo constitutivo da construção de sentido, ela, além
de implicar os estatutos de um enunciador e de um coenunciador, também constrói ao se
desenrolar uma identidade e uma relação entre os parceiros, ou seja, define o lugar/espaço
(topografia) e o momento/tempo da enunciação (cronografia) a partir dos quais o discurso
pretende se manter e estabelecer seu direito à fala. Em uma cena englobante publicitária de
uma operadora de celular, por exemplo, em um anúncio da mídia impressa (cena genérica), é
comum que planos com internet ilimitada, minutos grátis etc., sejam oferecidos. Nessa
cenografia, estabelece-se uma identidade para os parceiros da enunciação (“aqueles que
querem falar ao celular sem limites”, “que não querem ter ao acesso à internet ‘cortado’ no
meio do dia”, “que se sentem excluídos por não ter um plano com velocidade de internet
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4G54”), um lugar discursivo em que esses parceiros da enunciação se movem (“um espaço em
que todos podem ter acesso à internet de boa qualidade”, “em que as pessoas se questionam
sobre as limitações impostas pelas operadoras de celular”, “em que clamam pela liberdade de
ter ligações ilimitadas, diversão, milhões de músicas”) e de momentos de enunciação (“é
tempo de se reivindicar a liberdade ao acesso irrestrito à informação”, “é tempo de não perder
nem um segundo sequer da informação”, “é tempo de não ter de esperar para falar com quem
você gosta”).
Por meio desses três polos discursivos indissociáveis, a saber: a) os estatutos do
enunciador e do coenunciador; b) a topografia; e c) a cronografia, é que as cenografias se
mostram. Como para a Análise do Discurso, os gêneros discursivos estão submetidos às
coerções de determinado campo discursivo 55, a cena genérica está submetida a certa ordem
discursiva, esta imposta pelo tipo de discurso, ou seja, pela cena englobante que possibilita
que certos enunciados sejam produzidos a partir dela. Por meio das três cenas de enunciação
(englobante, genérica e cenografia) propostas por Maingueneau, pode-se compreender o
processo de produção dos discursos, bem como dos efeitos de sentido, pois o leitor do anúncio
publicitário citado como exemplo lida com as cenografias imbricadas neste texto publicitário,
é interpelado como coenunciador e não só passa a integrar a cena de enunciação como
também é afetado por ela, “sofrendo” as coerções que pertencem à cena englobante e à cena
genérica que pertencem a esse anúncio impresso.
Assim, é na cenografia que se constrói uma instância espaço-temporal, ou seja, uma
topografia e uma cronografia por meio da qual o discurso emerge, proferido por um sujeito
que se inscreve como enunciador e interpela outro(s) sujeito(s) como coenunciador(es). O
espaço e o tempo em que a cenografia se apoia não estão na “superfície” do texto, não são
empíricos, mas de outra natureza, são construídos na rede discursiva. Em outros termos, não
se trata de perguntar “onde e quando” a cenografia se apoia, mas que espaço e tempo
discursivos ela engendra. No Capítulo 3 expõem-se considerações sobre a relação entre as três
cenas de enunciação e a importância dessa reflexão para depreensão das cenografias nas quais
as apresentações de Steve Jobs se apoiam.
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Termo que se refere à quarta geração da internet móvel, que oferece velocidade maior que a anterior, a 3G.
Noção proposta por Maingueneau (2008a) como uma extensão da teoria dos campos de Bordieu (1976) e que
mantém relação com as noções de universo discursivo e espaço discursivo. “No universo discursivo, isto é, no
conjunto dos discursos que interagem em uma dada conjuntura, o analista do discurso é levado a recortar campos
discursivos, em que um conjunto de formações discursivas (ou de posicionamentos) estão em relação de
concorrência no sentido amplo, delimitando-se reciprocamente” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012a,
p. 92).
55
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2.3 A valência genérica
Como já citado, o gênero do discurso e a sociedade estão inevitavelmente imbricados,
pois é ela quem torna um GD possível e só o GD torna possível a constituição da sociedade.
No entanto, como declara Maingueneau (2015), os gêneros do discurso estão atrelados a tipos
de discurso, uma categoria superior a eles que remete a práticas discursivas relacionadas a um
mesmo setor de atividade, gêneros agrupados e estabilizados e que possuem uma mesma
finalidade social. Metaforicamente, pode-se dizer que os tipos de discurso são como grandes
guarda-chuvas que abrigam diferentes GDs. Desse modo, o discurso publicitário, escolar,
médico, acadêmico, administrativo para citar alguns, são exemplos de tipos de discurso.
O GD é incorporado a uma unidade maior, composta por uma rede de gêneros que
pertencem ao mesmo tipo de discurso. Logo, o discurso político, por exemplo, abriga gêneros
como panfleto de campanha eleitoral, profissão de fé, debate televisivo, entre outros. Essa
unidade maior, ou seja, o tipo de discurso, também implica outra unidade, o de determinado
grupo que responde por ele. Ainda em relação ao discurso político, todos os gêneros citados
que participam dele implicam um posicionamento no campo discursivo, portanto, o debate
televisivo, o panfleto, a profissão de fé etc. pressupõem um modo de posicionar-se no referido
campo, seja o candidato de direita, de esquerda, comunista, anarquista e assim por diante.
A noção de tipo de discurso deve permanecer vaga, pois cabe ao analista do discurso
categorizar os modos de agrupamento deste de acordo com o ponto de vista selecionado.
Os gêneros políticos, por exemplo, podem ser tratados segundo os objetivos da
pesquisa: (i) como gêneros da esfera de atividade política; (ii) como decorrendo de
um posicionamento, pelo qual se raciocina em termos de “esquerda”, de “direita”,
de “centro”; (iii) como gêneros produzidos no interior de diversos lugares de
atividade política (a sede de um partido, um congresso, a Câmara dos Deputados...)
(MAINGUENEAU, 2015, p. 67).

Como explanado no item anterior, os GDs estão diretamente relacionados à história da
sociedade. O fato é que as práticas sociais estão em constante mudança e os gêneros do
discurso as acompanham. No passado, era comum encontrar um classificado em jornal
impresso em que as pessoas anunciavam características físicas e interesses pessoais em busca
de um par ideal. Hoje, há muitos sites de relacionamento na internet, além de aplicativos
específicos de encontros que conectam pessoas que possuem afinidades. “Essa evolução não
é apenas uma simples organização técnica; ela implica transformações referentes ao estatuto
do casal na sociedade, ao papel de certos intermediários” (MAINGUENEAU, 2015, p. 70). A
partir desses apontamentos do autor pode-se pensar sobre o papel de Steve Jobs na
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disseminação de dispositivos tecnológicos como o celular, por exemplo, que modifica e
transforma os modos de comunicação e de interação entre as pessoas. Como visto no Capítulo
1, o engajamento do cofundador da Apple no acesso à computação por parte das massas
certamente influenciou a forma como a tecnologia perpassa o cotidiano das pessoas.
Cada vez mais se assiste a uma evolução crescente em relação aos gêneros do discurso,
porém, o autor ressalta que o mesmo não ocorre com as etiquetas que os designam e, muitas
vezes, utiliza-se a mesma nomenclatura para uma atividade que corresponde a algo muito
diferente. À vista disso e, levando em conta a importância das condições sócio-históricas para
analisar o papel do gênero do discurso, Maingueneau (2015) atenta para o fato de que este não
deve ser isolado em si e que há de se considerar o que ele chama de valência. O termo pode
ser abordado pelo analista por meio de duas perspectivas, a interna e a externa.

2.3.1 A valência interna
“Por valência genérica ‘interna’ entendemos o conjunto dos modos de existência
comunicacional de um texto, que são historicamente variáveis” (MAINGUENEAU, 2015, p.
71). O pesquisador cita como exemplo o sermão católico da França dos séculos 17 e 18, que
tem duração de mais de uma hora, diferente da homilia, uma parte que integra a missa. Este
sermão é tanto um texto manuscrito, redigido com todo esmero para que o pregador o decore,
quanto uma apresentação oral que acontece dentro de uma igreja. Além dessas duas formas,
cópias desse sermão também são disponibilizadas a um determinado grupo de fiéis
interessados, sendo que a circulação desse material é mais ou menos controlada pelo autor do
texto. Essas cópias podem ainda vir a configurar em alguma publicação “pirata” sem que o
conteúdo original seja integralmente preservado.
No Brasil, pode-se pensar nas missas que reúnem multidões, como é o caso daquelas
celebradas pelo padre Marcelo Rossi. É um evento empírico, uma celebração de que
participam sacerdote, ministros, coroinhas e uma assembleia. Ao mesmo tempo, esse evento
é transmitido por uma emissora de televisão, atravessado, nesse caso, por eventual
publicidade, pelo comentário de um repórter e assistido por telespectadores etc. Essa mesma
missa pode, ainda, ser disponibilizada em um canal por meio de algum site de
compartilhamento de vídeos e receber comentários por meio das postagens que esse tipo de
plataforma permite. Portanto, o analista do discurso precisa debruçar-se sobre os modos de
existência desse texto, no caso explicitado, uma missa, que, como se vê, sofreu modificações
no modo de circulação, o que certamente configura mudanças no gênero em si – o celebrante
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e assembleia têm ciência de que estão sendo filmados e que o evento é transmitido pela
televisão.
À vista disso, Maingueneau (2015) esclarece que a noção de valência genérica precisa
ser refinada, o que requer a distinção entre o núcleo56 e seus avatares. No caso do sermão,
citado pelo próprio autor (2015, p. 71-72), o núcleo da valência genérica corresponde à
apresentação oral e, as cópias impressas, aos seus avatares, sendo que estes podem ser
divididos em três tipos:
• os avatares prescritos (como a publicação obrigatória de algumas decisões da
justiça num ou noutro jornal);
• avatares previsíveis (por exemplo, no final do século XIX, é preciso que certo
número de peças de teatro montadas em Paris sejam reproduzidas nas revistas
especializadas para um público do interior; ou hoje, que um artigo científico seja
xerocado e distribuído aos estudantes durante um curso);
• os avatares indesejados (como uma publicação pirata no século XVII, realizada
sem o consentimento do autor, ou, no início do século XXI, uma gravação feita
sem o conhecimento do locutor e disponibilizada num site de compartilhamento
de vídeos).

Como observado, com o surgimento e expansão cada vez maior da internet, qualquer
texto escrito ou oral pode ser veiculado, redistribuído e comentado, inclusive na mídia, como
se o conteúdo desde o princípio fosse elaborado para esse fim. As noções de núcleo e avatar
da valência genérica mostram como a evolução nas redes dos gêneros interferem nas práticas
sociais e as modificam. O fato é que a tecnologia e seus dispositivos, além de possibilitarem
múltiplas versões do mesmo evento de fala, também ampliam os modos de encenação de
enunciação. A dimensão visual do discurso ganha cada vez mais força, e os analistas do
discurso devem se concentrar cada vez mais nas práticas que contemplam todos os domínios
semióticos.

2.3.2 A valência externa
As redes de gêneros de discurso (que podem ser de diferentes tipos, a depender do
ponto de vista adotado pelo analista do discurso) de que faz parte determinado gênero
correspondem à valência genérica externa. Para ilustrar este tipo de valência, Maingueneau
utiliza o relatório de tese na França. É um gênero do discurso atrelado a um gênero oral que o
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Em minicurso ministrado entre os dias 27 a 30 de julho de 2016, durante o VI Colóquio e I Instituto da
Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso (ALED-Brasil), em São Carlos, estado de São Paulo, na
UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos), Maingueneau apontou que o núcleo é “a manifestação
considerada como verdadeira pelos atores sociais”.
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precede, a defesa, e também está relacionado a gêneros posteriores como os relatórios que
serão elaborados por comissões de seleção e de promoção. Outro exemplo citado pelo autor é
um pronunciamento político, que será despachado por uma agência de notícias para, em
seguida, configurar nas páginas dos jornais. Observa-se, nos dois casos citados, um
encadeamento, designado sequencialidade. Essa sequencialidade corresponde à interação
entre variados gêneros, não a uma mera justaposição. “O redator de um relatório de defesa de
tese certamente tem na memória a defesa, mas ele o redige também em função dos gêneros
posteriores nos quais este relatório vai ser levado em conta [...]” (MAINGUENEAU, 2015, p.
73). Nesse caso especificamente, é possível que esse redator atenue as críticas proferidas
durante a defesa.
Essa sequencialidade também pode ser abordada por uma perspectiva que considere o
processo de irradiação57 de determinado gênero do discurso, entre outras palavras, “o poder
que um gênero tem de fazer com que se fale dele em outros gêneros, além de nutrir conversas
de parcelas mais ou menos vastas da população” (MAINGUENEAU, 2015, p. 73). Um filme,
por exemplo, pode ser irradiado em diferentes gêneros do discurso, como a sinopse, o espaço
no jornal reservado à crítica, o pôster do cinema etc. Em se tratando desse tipo de mídia, é
muito comum que ela seja tema de conversas generalizadas.

2.4 Novas textualidades
Com o surgimento de novas tecnologias de comunicação a partir do final do século
XX, novas práticas surgem no universo digital e as modalidades tradicionais do exercício do
discurso também são modificadas. Assim, nos tempos mais recentes, aquele que se proponha
a estudar o discurso deve interrogar-se sobre a pertinência das categorias que utilizam e “[...]
se elas ainda estão à altura dessa nova distribuição das cartas em jogo” (MAINGUENEAU,
2015, p. 159).
A comunicação vem se tornando cada vez mais multimodal, visto que mobiliza ao
mesmo tempo diferentes canais. O próprio discurso oral, por mobilizar um fluxo sonoro
associado a movimentos corporais, é naturalmente multimodal. É sabido que a comunicação
verbal se dá por meio de gestos e signos linguísticos, o que leva os pesquisadores a propor
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Ainda em relação ao processo de irradiação, em minicurso oferecido na UFSCAR, Maingueneau (2016)
destacou: “[...] são gêneros comentados por outros gêneros, fora da esfera própria. Há gêneros que carregam a
obrigatoriedade de se falar dele em outros gêneros”.
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modelos de produção da linguagem que relacionem cognição verbal e espacial. Fala e
gestualidade mantêm uma relação de complementaridade que se estabelece de acordo com a
atividade verbal exercida, seja uma descrição, uma explicação, uma narração etc. Essas
relações têm sido investigadas desde o surgimento dos estudos sobre o discurso, mas, o que
tem imposto problemáticas é que os enunciados tidos tradicionalmente como “escritos” e que
comportam elementos icônicos têm crescido em grandes proporções, modificando a próprio
noção de “texto”, “[...] tanto que se fala, às vezes, de ‘iconotexto’ para designar as produções
semióticas em que imagem e fala são indissociáveis (MAINGUENEAU, 2015, p. 160)”. Cada
vez mais, componentes visuais e verbais se interpenetram, o que pode ser visto em emoticons,
e-mails, na publicidade e mesmo na imprensa escrita tradicional.
A multimodalidade se infiltra no conjunto das manifestações da fala. Acontece uma
reunião de qualquer envergadura. Ela impõe um script. As etapas do processo são
escandidas por trechos de música. A encenação da fala é, assim, suplantada por
outra, visual e sonora, com a qual ela interage. A multimodalidade é frequentemente
acompanhada pela multiplicação das fontes: os participantes da reunião podem ver,
em uma ou mais telas, o rosto do orador que estão ouvindo. Mas essas imagens não
multiplicam simplesmente o que o ouvinte está vendo: elas são, de fato, resultado
de escolhas feitas pelo editor, que pode, além disso, exibir primeiros planos
diferentes para diferentes partes do auditório (MAINGUENEAU, 2015, p. 161).

O autor aponta ainda que essas evoluções levam os pesquisadores a modificar o olhar
que projeta sobre os corpora, visto que as produções discursivas são cada vez mais
multimodais. Esse aspecto multimodal é muito explorado nas apresentações de Jobs, fato que
conduziu à elaboração de indicadores de análise na metodologia desta pesquisa, apresentada
no Capítulo 3, que contemplassem as múltiplas dimensões do discurso, tanto no plano verbal
quanto no visual.

2.4.1 A Web
Tal como ocorreu com a escrita e o impresso, a internet vem modificando
profundamente as práticas verbais, como também a concepção de discursividade, em especial
a dos gêneros de discurso. Maingueneau (2015) mostra que, de modo geral, os gêneros em
uso na Web se diferem de dois modos; há aqueles que retomam os gêneros de outras mídias
(caso do impresso ou do vídeo, por exemplo) e os que são “típicos” da Web, os “cibergêneros”,
mas argumenta que adotar esse ponto de vista seria como entender que a Web apenas adapta
às restrições da internet gêneros modelados em outros lugares, caso de conversações (fóruns,
chats etc.), jornais de informação, dicionários, cursos etc. Não se pode negar que boa parte
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das práticas da Web se originam em práticas anteriores, o que não quer dizer que elas derivem
da mesma ordem. Como apresentado anteriormente, no sistema “clássico”, os gêneros do
discurso se estruturam pela hierarquia dos planos da cena de enunciação, composta pela cena
englobante, cena genérica e cenografia. O hipergênero58, nesse sistema clássico, não pertence
ao nível do gênero de discurso, mas sim ao do grupo de gêneros. Maingueneau, então,
esclarece: “Esse sistema é pertinente para a Web? Não parece. Na verdade, enquanto o regime
que chamamos de clássico situa a cena genérica no centro, na Web a cena genérica é
enfraquecida” (2015, p. 162). Assim sendo, na internet ocorre uma aplainação das diferenças
das cenas genéricas, visto que os sites são submetidos às mesmas restrições técnicas. O que
ganha força, portanto, é a encenação da informação, a cenografia que mobiliza, inclusive, os
recursos multimodais (imagens, som etc.) e operações hipertextuais.
Nos sites há uma cenografia digital e uma cenografia verbal. A primeira pode ser
analisada por meio de três componentes: um iconotextual, quando o site exibe imagens e ele
próprio é um conjunto de imagens na tela, um arquitetural, caso em que o site é uma rede de
páginas a que se tem acesso de determinado modo e, por fim, um componente procedural, em
que cada site compõe uma rede de instruções que direciona o internauta. Já a cenografia verbal
é implicada pela enunciação e revestida pela cenografia digital. Como exemplo, Maingueneau
(2015) cita a Lettre à um provincial de B. Pascal em que a cenografia é a relação epistolar de
um parisiense com um amigo residente no interior. Se essa carta é disponibilizada em um site
da internet, fará parte de uma nova configuração, integrada à cenografia digital; além de carta,
ela será também uma imagem na tela, um suporte de operações, pois é possível clicar em
certas palavras ou link etc., e um elemento da arquitetura do site do qual ela faz parte.
Visto que, nos sites, aquilo que aparece em tela é transitório, a identidade dos
enunciados se torna problemática. A depender do tipo de site, os conteúdos são renovados a
todo momento, o que põe em xeque a condição da estabilidade, tão tradicionalmente atribuída
à noção de texto. Assim, “se existem, evidentemente, ‘gêneros’ na Web, grandes categorias
de sites (sites comerciais, blogs, sites de informação, sites de compartilhamento de vídeos
etc.), não se trata de gêneros clássicos” (MAINGUENEAU, 2015, p. 164). Apesar disso, nos
sites, o recurso a determinada cenografia ou hipergênero não é algo insignificante, pois, por
meio deles, se estabelece uma relação entre os parceiros da comunicação abarcada por certa
configuração social. O autor cita como exemplo o caso da prostituição feminina, que antes era

Maingueneau (2015, p. 130) afirma que “Um hipergênero não é um gênero de discurso, mas uma formatação
com restrições fracas que pode recobrir gêneros muito diferentes”. São hipergêneros o diálogo, uma carta ou o
jornal, por exemplo, por serem modos de apresentação formal.
58
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exercida por intermédio de um cafetão e hoje é, em boa parte, divulgada em blogs pessoais.
Nesse caso, recorrer a um blog atenua a distinção entre a prostituta profissional e a mulher
comum, entre clientes e rede de amigos. Por meio desse exemplo, Maingueneau (2015) ilustra
a tendência de que a cena englobante e a cena genérica sejam esmaecidas, pois se trata de um
caso em que não se pode pensar em papéis e instituições.
Desse modo, para debruçar-se sobre corpora oriundos da Web é necessário extravasar
a lógica da genericidade clássica, na qual pode-se distinguir cena englobante, genérica e
cenografia. Essa lógica remete a uma cartografia das atividades verbais em que pode-se
distinguir tipos de discursos, instituições bem distintas de falas etc., mas na Web, “[...] há uma
des-diferenciação dos múltiplos domínios de fala, por uma exacerbação, ao mesmo tempo, da
cenografia e do hipergênero” (MAINGUENEAU, 2015, p. 167). Em outras palavras, na Web,
as fronteiras e os lugares em que os textos estão circunscritos não são tão claros; trata-se de
participantes interligados em uma rede.

2.5 O ethos
Herança da Retórica, a noção de ethos começa a ganhar espaço na reflexão sobre os
estudos do discurso a partir dos anos 1980, período que coincide com a expansão das mídias
audiovisuais. Maingueneau (2008b) aponta que, apesar dessa herança, tal noção passa a ser
retomada nas problemáticas relativas aos discursos, não no âmbito da Retórica aristotélica
propriamente. Contudo, é na obra de Aristóteles que a noção conceitual de ethos surge pela
primeira vez, ou foi ela a primeira de que se teve conhecimento, remetendo ao ato de construir
o discurso de forma a causar boa impressão, a construir uma imagem que possa convencer o
auditório, para assim conquistar a confiança dele. A plateia, portanto, associa certas
características a esse locutor que se mostra fonte do acontecimento enunciativo.
É a partir da referida década de 1980 que a palavra, cada vez mais proferida em
público, tem feito com que os analistas passem a se concentrar no “look”, em vez de na
“apresentação de si”. A evolução da noção de ethos mostra-se ligada a um processo de
persuasão que centraliza o corpo em movimento, especialmente no domínio da publicidade,
em que passamos do mundo da “propaganda” ao da “publicidade”: a propaganda
desenvolvia argumentos para valorizar o produto, a publicidade põe em primeiro
plano o corpo imaginário da marca que supostamente está na origem do enunciado
publicitário (MAINGUENEAU, 2008c, p. 11).
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Desse modo, Maingueneau, a partir de 2005, começa a expandir a noção de ethos,
apontando para o fato de que ele está ligado não apenas ao ato de enunciação, mas a um saber
extradiscursivo sobre o locutor:
Embora seja associado ao locutor, na medida em que é a fonte de enunciação, é do
exterior que o ethos caracteriza esse locutor. O destinatário atribui a um locutor
inscrito no mundo extradiscursivo traços que são em realidade intradiscursivos, já
que são associados a uma forma de dizer (MAINGUENEAU, 2008b, p. 59).

A partir disso, o autor propõe que se estabeleça uma distinção entre ethos discursivo e
ethos pré-discursivo. O primeiro corresponde à definição de Aristóteles e implica tipos de
discursos ou certas circunstâncias em que o destinatário não possui previamente
representações do ethos do enunciador, como é o caso de romance, por exemplo, quando não
se tem conhecimento prévio nem do autor, nem das personagens etc. O ethos pré-discursivo,
como o próprio termo denota, implica uma representação prévia do enunciador, é o caso, por
exemplo, de um debate político transmitido pela TV, ocasião em que normalmente os
telespectadores já associam um certo tipo de ethos a cada um dos participantes, ethos esse que
a enunciação poderá confirmar ou não. Ainda que aquele que lê ou ouve não saiba nada sobre
o ethos daquele que enuncia, “o simples fato de um texto pertencer a um gênero de discurso
ou a certo posicionamento ideológico induz expectativas em matéria de ethos”
(MAINGUENEAU, 2008b, p. 60). O autor pondera que essa distinção entre ethos prédiscursivo e ethos discursivo requer que se considere a variedade dos gêneros de discurso e
que ela não é pertinente de forma absoluta; assim sendo, o modo como o ethos será abordado
dependerá diretamente dos corpora com que se trabalha. Essa observação se mostra muito
importante para esta pesquisa, dada a relação que Jobs mantinha com os veículos de mídia
tanto antes quanto após suas apresentações públicas, evidenciando o modo como o ethos do
cofundador da Apple se construía também no encadeamento que havia entre os diferentes
gêneros.
Propondo, desse modo, algumas reflexões sobre essa temática, Maingueneau destaca
a impossibilidade de se definir a noção de ethos de forma unívoca, já que o próprio Aristóteles
utiliza essa designação ora para o orador que enuncia, ora para as disposições estáveis
atribuídas a indivíduos inseridos em comunidades. Ademais, há muito a fala não é mais
governada pelos mesmos dispositivos da época da retórica antiga, e a própria Retórica se
reformulou, deixando de ser uma disciplina única para se subdividir em disciplinas teóricas e
práticas com diferentes interesses, abordando a noção de ethos de diferentes ângulos. O mais

91

adequado, portanto, é apreender o ethos “como o núcleo gerador de uma multiplicidade de
desenvolvimentos possíveis” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 63), sobretudo porque a noção
implica dois pontos de vista, o do locutor e o do destinatário, o que torna possível que o ethos
visado não seja necessariamente o ethos produzido, como o exemplo citado pelo próprio autor:
“O professor que quer dar uma imagem de sério pode ser percebido como monótono”
(MAINGUENEAU, 2008b, p. 61).

2.5.1 O fiador
Ao propor uma concepção de ethos mais refinada, pertinente e válida aos estudos
discursivos, Maingueneau reforça que concorda com certos pontos assinalados pela Retórica,
como o fato de o ethos ser uma noção discursiva, fundamentalmente híbrida (sociodiscursiva)
e um processo interativo de influência sobre o outro. Porém, a concepção proposta pelo
pesquisador extravasa o quadro da argumentação, mostrando que, além do ato de persuadir
por meio de argumentos, a noção de ethos permite uma reflexão mais aprofundada sobre a
adesão dos sujeitos a certo posicionamento, o que se torna ainda mais visível em discursos
como o da publicidade, por exemplo, que se esforça para “conquistar” determinado público.
A partir disso, o ethos permite a articulação entre corpo e discurso para além da
oposição empírica entre oral e escrito. Logo, ao ler ou ouvir um enunciado, uma instância
subjetiva se manifesta pelo discurso e emerge do enunciado, e passa a ser concebida por aquele
que lê ou ouve como uma “voz” atrelada a um “corpo enunciante” historicamente situado. Ao
contrário da Retórica que associava o ethos à oralidade, Maingueneau propõe que todo texto,
tanto no plano oral quanto no escrito, possui uma vocalidade que remete a uma caracterização
do corpo do enunciador. Esse “corpo enunciante”, portanto, acede ao papel de fiador, que
legitima aquilo que é dito, seja no plano oral ou no escrito, por meio de um “tom”, termo esse
que Maingueneau já havia introduzido em 1984, e que se mostra muito apropriado pela
possibilidade de ser associado tanto para enunciados escritos quanto para orais. Essa
concepção mais “encarnada” sobre o ethos abarca o conjunto de características físicas e
psíquicas, que Maingueneau denomina como corporalidade e caráter respectivamente e que
estão relacionadas ao fiador pelas representações coletivas. A corporalidade corresponde à
compleição física e ao modo de se vestir, enquanto que o caráter, a um conjunto de traços
psicológicos.
O autor acrescenta que a noção de ethos traz à baila certo modo de se mover no espaço
social, uma disciplina tácita do corpo que é captada por meio de determinado comportamento.
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Assim, aquele que lê ou ouve identifica esse comportamento ancorado por uma série de
representações sociais que são avaliadas de modo positivo ou negativo, estereótipos que são
reforçados ou transformados por meio da enunciação. Por essa razão, ressalta-se, no Capítulo
1 deste trabalho a história do computador pessoal, permeada pela vida pessoal e profissional
de Jobs foi explorada como o objetivo de depreender tanto o comportamento quanto as
representações sociais imbricadas no ethos dele.

2.5.2 A incorporação
A ação do ethos sobre o coenunciador, ou seja, o processo pelo qual aquele que lê ou
ouve adere ao enunciado, é denominada por Maingueneau como incorporação:

De fato, a incorporação do leitor ultrapassa a simples identificação a uma
personagem fiadora. Ela implica um “mundo ético” do qual o fiador é a parte
pregnante e ao qual ele dá acesso. Esse “mundo ético”, ativado por meio da leitura,
é um estereótipo cultural que subsume determinado número de situações
estereotípicas associadas a comportamentos: a publicidade contemporânea apoia-se
maciçamente em tais estereótipos (o mundo ético dos executivos, dos esnobes, das
estrelas de cinema etc.). No campo musical, por exemplo, notaremos que a passagem
da simples inclusão de um cantor em um clip teve o efeito de inserir o fiador em um
mundo ético específico (MAINGUENEAU, 2008b, p. 65).

Ainda em relação ao mundo ético, o pesquisador cita mais um exemplo, o mundo ético
das estrelas de cinema, que inclui cenas como o ato de subir os degraus do palácio do Festival
de Cannes, entrevistas concedidas à imprensa, seções de maquiagem etc.
A incorporação atua em três níveis indissociáveis, a saber: a) a enunciação, seja do
enunciado oral ou do escrito, dá corpo ao fiador, confere a ele uma corporalidade; b) o
destinatário incorpora, adere a uma série de esquemas que correspondem a um modo
específico de relacionar-se com o mundo habitando o próprio corpo; e c) essas duas
incorporações concebem a constituição de um corpo pertencente à comunidade imaginária
daqueles que aderem ao mesmo discurso. Como a incorporação se modula em função dos
gêneros e dos tipos de discurso, ela não é um processo uniforme. Em um texto escrito, não há
necessariamente uma relação direta com um fiador socialmente determinável.

2.5.3 Ethos e cena de enunciação
É na cena de enunciação, composta por três tipos de cenas abordadas anteriormente
(cena englobante, cena genérica e cenografia), que o coenunciador se inscreve e é
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“convocado” a um lugar. Contudo, essa inscrição na cena de enunciação ocorre por meio do
ethos em um processo de enlaçamento. Como já se sabe, a cenografia não é um mero quadro
estável como se o discurso já estivesse pronto, fechado em um espaço já construído, mas é
instaurada de modo gradual por meio do próprio dispositivo de fala, assim, “desde sua
emergência, a fala é carregada de certo ethos, que, de fato, se valida progressivamente por
meio da própria enunciação (MAINGUENEAU, 2008b, p. 71)”. Aquilo que permite validar
determinado ethos são os conteúdos que se desenvolvem pelo discurso e por sua cenografia,
pois é por intermédio deles que esses conteúdos são apresentados.
Dessa forma, a concepção de ethos proposta por Maingueneau convoca a não redução
da interpretação de um texto oral ou escrito a uma simples decodificação e destaca que no
processo de comunicação verbal há algo “da ordem da experiência sensível
(MAINGUENEAU, 2008b, p. 72)”. O leitor – entendido aqui como aquele que lê ou ouve o
texto – adere a determinado enunciado por meio de uma maneira de dizer, que implica
também uma maneira de ser. O fiador se atribui uma identidade que vai ao encontro do mundo
que ele supostamente faz surgir. Assim sendo, o ethos se encontra imbricado em toda
enunciação, de modo que o enunciador provoca no coenunciador a construção de certa
representação de si, ou seja, do próprio enunciador, o que acarreta um risco à própria fala dele.
É assim, portanto, que o enunciador tenta controlar, de um modo ou de outro, a interpretação
daquilo que se enuncia. A partir daí, o ethos pode ser explorado de diferentes modos, a
depender da função e do gênero de discurso com que se lida, bem como da disciplina ou
corrente à qual a pesquisa está relacionada. No presente trabalho, mobiliza-se a noção de ethos
para além de uma teoria da argumentação, apreendendo-o por meio de sua perspectiva
discursiva como proposto por Maingueneau.

2.6 Os discursos constituintes
Ao contrário do que se pode pensar, o universo do discurso não é uma superfície lisa
e homogênea, pois está arraigado em tensões que se estabelecem entre diferentes regimes de
fala. Na tentativa de traçar um mapa “geográfico” do universo do discurso, ao analista do
discurso cabe questionar a delimitação dessas “regiões”, se existem fronteiras entre os
diferentes tipos de discurso (político, midiático, administrativo etc.), bem como se essas
“regiões” pertencem a mesma natureza. Entretanto, Maingueneau (2015) aponta que essa
problemática é pouco explorada, e acrescenta que o discurso tende a ser tratado de um modo
geral, ou por meio de classificações balizadas de gêneros de discurso, como o discurso médico,
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escolar etc. Assim, raramente encontram-se trabalhos que objetivem organizar mapas do
conjunto dos gêneros e tipos de discurso, o que é compreensível, como explica o pesquisador:
“Basta ter praticado um pouco de análise do discurso para ver que as cartografias, mesmo um
pouco ambiciosas, estão fadas a se estilhaçar, tão complexas são as relações entre os tipos de
discurso” (2015, p. 140).
É fato que o analista do discurso agrupa diferentes tipos de discurso a partir de
determinado ponto de vista e de um critério selecionado. Assim sendo, a literatura e a
publicidade, o discurso religioso e o político, etc. podem partilhar ou não de certas
propriedades. Porém, esse agrupamento é justificado pelo propósito da pesquisa, pelo ângulo
a partir do qual se abordam os diferentes tipos de discurso, ângulo esse que pode modificarse no decorrer do trabalho. Dada a complexidade das relações entre os tipos de discurso, esse
trabalho de cartografia do conjunto da produção discursiva parece desnecessário, mas essa
constatação não invalida a necessidade de se investigar a relação que os diferentes tipos de
discurso mantêm entre si. O autor destaca que cada discurso possui uma forma peculiar de
inscrever-se no universo discursivo e cabe ao analista observar precisamente de que modo
isso se dá. É à guisa dessas reflexões que Maingueneau (2008b, 2015) propõe a problemática
dos discursos constituintes.
Apesar da aparente dissimilaridade entre os discursos religioso, científico, filosófico e
literário, o autor, ao se debruçar sobre certos tipos de corpus relacionados a esses discursos,
observou características comuns a todos eles, como o fato de partilharem determinadas
propriedades quanto às suas condições de emergência, de funcionamento e de circulação. É
fato que há muitos estudos sobre esses discursos, mas de forma isoladas, sem relacioná-los.
Maingueneau, portanto, propõe que esses discursos sejam abordados como uma nova unidade
discursiva, que sejam agrupados em uma mesma categoria, designada “constituintes”.
Para tornar as coisas um pouco mais claras, pode-se partir de uma observação banal:
quando há um debate sobre um problema social, solicita-se a opinião de sujeitos que
falam em nome da religião, da ciência, da filosofia... Tem-se, com efeito, a
impressão de que os discursos dos quais eles são porta-vozes são, de alguma forma,
discursos últimos, para além dos quais não há senão o indizível, de que eles se
confrontam com o Absoluto. Como esses discursos são aqueles que dão sentido aos
atos da coletividade, e que são a garantia de múltiplos outros, o jornalista às voltas
com um “debate sobre um problema social” recorrerá muito naturalmente à
autoridade desses sujeitos (MAINGUENEAU, 2000, p. 6).

O discurso constituinte visa fundar e não ser fundado, já que ele não admite quaisquer
outros discursos acima de si. Apesar de não reconhecer outra autoridade além da própria, um
discurso constituinte, não só interage com outro constituinte, por exemplo, o científico e o
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religioso, como também se relaciona com discursos não constituintes (a imprensa, a
conversação etc.). No entanto, os discursos constituintes naturalmente negam essas interações
ou se esforçam para submetê-las a seus princípios, o que justifica a designação constituinte.
Maingueneau (2008b, p. 39) destaca que “só um discurso que se constitui tematizando sua
própria constituição pode desempenhar um papel constituinte para outros discursos”. Assim,
o autor observa que esses discursos mobilizam o que pode se chamar de archeion da produção
verbal de uma sociedade, termo grego que remete a “fonte’”, “princípio”, “poder”, a sede da
autoridade, como um palácio, por exemplo, o corpo de magistrados e também arquivos
públicos. Por conseguinte, o termo permite associar simultaneamente o trabalho de fundação
no e pelo discurso, bem como determinar um lugar que se agrega a um corpo de enunciadores
consagrados e uma gestão da memória (MAINGUENEAU, 2008b, p. 38).
O pesquisador ressalta que compreender o modo de “constituição” desses discursos é
mais importante que definir se este ou aquele discurso é constituinte ou não. Há discursos que
possuem um estatuto singular, como o religioso, o científico e o filosófico que dão sentido a
atos de coletividade, ocupam determinada posição no interdiscurso que não permite o
reconhecimento da discursividade para além da sua. Há outros discursos, caso do político,
para citar um, que parecem situar-se em uma zona de confluência dos discursos constituintes,
recorrendo a eles – é o caso de um candidato, por exemplo, que recorre à uma passagem bíblica
em uma fala durante um debate. Ainda em relação ao estatuto singular dos discursos
constituintes, Maingueneau (2008b, p. 39) acrescenta que eles são discursos-limite, porque
situam-se sobre um limite e ao mesmo tempo lidam com ele, trazendo à tona questões
relacionadas ao carisma, à Encarnação, à delegação do Absoluto, e o fazem recorrendo a uma
ligação com uma fonte legitimadora.
Para que o modo de constituição desses discursos seja analisado, tanto a articulação
entre o intradiscursivo e o extradiscursivo, como a imbricação entre uma representação do
mundo e uma atividade enunciativa devem ser consideradas e associadas. Essa observação
mostra-se importante porque os discursos constituintes representam o mundo, mas aquilo que
eles enunciam também integra o mundo, relaciona-se a uma realidade textual, o que equivale
dizer que é a enunciação que legitima o seu próprio espaço, articulando texto e uma maneira
de inscrição no universo social.
Os dispositivos enunciativos que os discursos constituintes elaboram, legitimam a
própria existência deles de um modo performativo, e o fazem com a autoridade de quem detém
a legitimidade do Absoluto, sendo eles, os discursos constituintes, meros instrumentos. Dessa
forma, nesses tipos de discursos a fonte legitimadora é o Verbo revelado, a Natureza, a Beleza,
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a Razão, a Lei etc. É por essa razão que a coadunação entre o intradiscursivo e o
extradiscursivo mostra-se pertinente, porque esse Absoluto, do qual provém a autoridade, é
exterior ao discurso, mas este mesmo discurso precisa construí-lo para apoiar-se nele
(Maingueneau, 2015, p. 142). Assim, o discurso constituinte vai se instituindo por meio de
operações enunciativas e, por meio delas, as organizações textual e institucional, que o próprio
discurso constituinte pressupõe e estrutura de modo simultâneo, articulam-se. Igualmente
importante é assinalar o modo como esses tipos de discurso se relacionam. Eles se excluem e
se atraem ao mesmo tempo. “O discurso científico, por exemplo, é incapaz de se afirmar sem
invocar a cada instante a ameaça do discurso religioso ou do discurso filosófico, os quais não
cessam de renegociar seu estatuto em relação a ele” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 41). Cada
discurso constituinte supõe um campo discursivo em que se defrontam diferentes
posicionamentos (doutrinas, escolas etc.), como o caso do Ocidente, exemplifica
Maingueneau (2015), em que os discursos filosófico e religioso por muito tempo disputaram
a posição soberana, sendo que os defensores do discurso científico também não cessaram de
reivindicar a superioridade desse discurso, opondo-se ao religioso. Essa categoria constituinte
dos discursos supõe três fronteiras: “com uma transcendência, para além do universo do
discurso; com outros discursos constituintes; com os discursos não constituintes”
(MAINGUENEAU, 2015, p. 143).
A noção de discurso constituinte atravessa tipologias enunciativas, funcionais e
situacionais, já que eles supõem uma forte autoridade, ou seja, determinada função, implicam
certos lugares e gêneros, o que remete a situações de comunicação específicas da sociedade,
bem como possuem determinados traços enunciativos que não variam. Nesse sentido, o
discurso religioso, por exemplo, pode estabelecer uma função sociológica, como a
preservação da família, que pode ocorrer em uma situação comunicacional específica, uma
missa, que por sua vez possui características enunciativas próprias, ritualísticas. Do mesmo
modo, nos discursos constituintes observa-se um conflito permanente entre diferentes
posicionamentos.
Certamente o posicionamento pretende nascer de um retorno às coisas, de uma justa
apreensão do Belo, da Verdade etc. que os outros posicionamentos teriam
desfigurado, esquecido, subvertido etc., mas essa intenção de um termo que exorbita
os discursos é na realidade atravessada por esses outros discursos
(MAINGUENEAU, 2008b, p. 43).

Determinados grupos elaboram, circulam e gerem esses posicionamentos, grupos que
compõem uma comunidade restrita, o que não causa estranheza, visto que além de serem
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discursos-limite, os discursos constituintes possuem autoridade máxima, portanto, não é a
sociedade comum quem os avalia, produz e gere, mas um grupo estrito. Paradoxalmente, no
entanto, como evidencia Maingueneau (2008b), para falar em nome de Deus ou da Ciência e
se dirigir à humanidade como um todo, o discurso constituinte é endereçado à uma
comunidade restrita. Esses enunciados que têm alcance global surgem de modo local: “os
produtores desses textos se põem de acordo com as normas internas de um grupo, não
diretamente como uma doxa universalmente partilhada” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 44).
Essa comunidade restrita implica uma memória e normas específicas, sendo essas últimas
fundadas sobre princípios transcendentes aos quais se recorre em nome da mediação dessas
normas.
À vista disso, o posicionamento pressupõe redes institucionais específicas,
comunidades discursivas que implicam certos ritos e normas. Há dois tipos de comunidades
associadas, aquelas que gerem e as que produzem o discurso sendo que, em se tratando de
discursos constituintes, não se pode falar apenas em autores, mas em papéis sociodiscursivos,
como críticos literários dos jornais, juízes etc. Nessa esteira, Maingueneau (2008b) assinala
que o estatuto do autor não pode ser claro, pois um escritor ou um filósofo, como o próprio
autor exemplifica, não podem se colocar nem no exterior nem no interior da sociedade,
devendo, assim, impor uma problemática quanto ao próprio pertencimento a ela: “sua
enunciação se constitui na impossibilidade mesma de atribuir para si um verdadeiro ‘lugar’”.
(MAINGUENEAU, 2008b, p. 45). O pesquisador nomeia tal localidade paradoxal e
parasitária como paratopia, que não se refere à falta de um lugar, mas a uma negociação
problemática entre o lugar e o não lugar. Essa noção não remete ao caso de um indivíduo,
mas a uma condição que se alimenta da impossibilidade de se estabilizar. Assim, a paratopia
manifesta-se em dois níveis: a) o de cada discurso constituinte; b) o de cada produtor de texto
decorrente de um discurso constituinte. No primeiro, nota-se que os discursos religioso,
filosófico, científico, por se autorizarem a partir de um Absoluto, estabelecem ao mesmo
tempo uma relação de pertencimento e de não pertencimento. “Seria contraditório com a
própria natureza do discurso religioso, por exemplo, dizer que ele pertence ao mundo: uma
religião não pode se legitimar apenas por sua função social; ela se comunica com o além”
(MAINGUENEAU, 2015, p. 141). Em relação ao segundo nível, na fronteira entre o
pertencimento e o não pertencimento à sociedade, o enunciador gerencia uma identidade
impossível para figurar à altura da própria enunciação, como exemplifica o autor:
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Para o cristianismo, a existência paratópica do Cristo, ao mesmo tempo homem e
Deus, vem atestar que o reino de Deus excede o mundo terreno e que as falas
proferidas por Jesus participam, ao mesmo tempo, do mundo humano e do mundo
sobre-humano (MAINGUENEAU, 2015, p. 142).

Os discursos constituintes inscrevem-se na história, por isso, a lista que os contempla
nunca pode ser fechada. O autor afirma (2015, p. 142) que haverá sempre a possibilidade de
hibridações inéditas e que, com o aparecimento de novas tecnologias, pode-se questionar, por
exemplo, se surgirão novos discursos constituintes que combinarão elementos dos discursos
religioso e científico, como o tema desta dissertação. Como será explorado na análise do
corpus, há algumas características do discurso de Jobs que parecem confluir com os discursos
constituintes.

2.6.1. O modo de pertencimento na Web e na mídia
Maingueneau (2015) aponta que há certos tipos de discurso, como os que contemplam
a mídia e a internet, cujo modo de pertencimento é problemático. A designação “discurso
midiático” inevitavelmente implica uma problematização, já que o “discurso”, neste caso, é
contornado de um modo específico. Assim, pode-se perguntar como situar no universo
discursivo um discurso que sempre o atravessa, o midiático, já que este atua entre todos os
discursos. Com as redes sociais, os sites de compartilhamento de vídeos, os aplicativos etc. o
papel da mídia é cada vez mais evidente. Ao mesmo tempo em que um jornal publica uma
notícia em via impressa, ele o faz por meio do Twitter, do Facebook, de um aplicativo. O
debate político, transmitido ao vivo por uma emissora de TV, é ao mesmo tempo reproduzido
na página oficial do candidato em diferentes redes sociais. “As mídias são, ao mesmo tempo,
uma zona entre o conjunto das áreas de produção discursiva de uma sociedade e um conjunto
de lugares nos quais todos os discursos vêm se refletir, inclusive as próprias mídias, que cada
vez mais entram em cena” (MAINGUENEAU, 2015, p. 148). Nem mesmo os discursos
constituintes podem escapar dessa rede, pois, para se falar de um escritor ou de um filósofo
“famoso”, por exemplo, é inevitável considerar o processo que os torna famosos,
reconhecidos, o qual ocorre por diferentes meios, entre eles, a mídia.
Outrossim, situar a internet no espaço do discurso é uma tarefa delicada, visto que, do
ponto de vista comunicacional, ela funciona como um espaço desancorado que dificulta o
trabalho de quem se proponha a delimitar e situar seus traços, apesar da possibilidade de
identificar e localizar os servidores conectados em diferentes lugares do mundo. Dada a
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transformação profunda que a internet suscita no universo do discurso, ele se mostra cada vez
mais “atravessado por uma falha constitutiva entre dois constituintes assimétricos cujas
relações evoluem sem cessar e que são indissociáveis, sem serem complementares”
(MAINGUENEAU, 2015, p. 148). Desse modo, mais que considerar o discurso midiático e a
internet como dois universos de discurso que se coadunam, cabe ao analista do discurso, e não
só a ele, como aos pesquisadores das ciências humanas e sociais, como destaca Maingueneau,
lançar-se ao desafio de elaborar conceitos e métodos pertinentes para o estudo desses dois
discursos diferentes, mas que caminham lado a lado e são indissociáveis. Partindo dessa
significativa reflexão, no próximo capítulo a metodologia utilizada para a análise do corpus
deste trabalho será apresentada.
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CAPÍTULO 3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No capítulo anterior, foram mostrados os conceitos e as noções por meio dos quais
tanto o vídeo que se refere ao lançamento do Macintosh quanto àquele que corresponde ao
lançamento do iPhone são analisados no Capítulo 4. Neste capítulo, apresentam-se a
contribuição dos estudos de Robinson (2013) para esta pesquisa, o modo como os dados dos
vídeos foram apurados a partir de indicadores de análise e a metodologia utilizada na
transcrição do material, considerando sua natureza audiovisual.

3.1 Appletopia: a importante contribuição de Brett Robinson
Enquanto se empreendia esta pesquisa, deparou-se dentre as bibliografias pesquisadas,
a obra de Brett Robinson, Appletopia: media technology and the religious imagination of
Steve Jobs (2013). Na introdução do livro, Robinson, professor convidado de Marketing da
Escola de Negócios da Universidade de Notredame, Estados Unidos, assinala que Steve Jobs
é um exemplo alegórico do modo como a tecnologia e os valores individuais se cruzam para
criar uma espécie de religião. “A tecnologia, tal como a religião, se transforma em um lugar
onde o físico e o metafísico se encontram” (ROBINSON, 2013, p. 7, tradução nossa).
Robinson destaca que Steve Jobs, ao observar o modo como a tecnologia impregnava a mente
dos norte-americanos, tinha ciência do que fazia, e afirma que ele enxergou o potencial que o
computador pessoal teria muito antes das outras pessoas. Essa é uma reflexão importante do
autor que endossa a necessidade de se ter percorrido, no Capítulo 1, tanto os principais
acontecimentos para a história da computação, quanto a história profissional e pessoal de Jobs.
Ainda na mesma obra, o professor e crítico de mídia e cultura visa retratar a
imaginação de Jobs, voltada transcendentalmente para a inovação digital. Robinson mostra
que era a religião, do zen-budismo, ao catolicismo e ao pensamento distópico e futurista, que
definia e norteava a metodologia do que Jobs vislumbrava. Ao explorar campanhas
publicitárias memoráveis da Apple, o autor mostra como a confluência do pensamento
religioso, filosófico e tecnológico de Jobs foi incorporada à maioria delas e, em um dos
exemplos, exibe a imagem de Mahatma Gandhi, uma das figuras que compôs a campanha
Think Different, veiculada em 1997, período que culminou com a volta de Steve Jobs à Apple.
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Figura 15 – Mahatma Gandhi na campanha Think Different, veiculada em 1997, após o
retorno de Steve Jobs à Apple

Fonte: Adaptado de Robinson, 2013

Além de Mahatma Gandhi, outras figuras históricas foram incorporadas à campanha,
como John Lennon, Pablo Picasso, Bob Marley, Thomas Edison, Miles Davis etc. Segundo
Robinson, a publicidade representava um manifesto dos valores da Apple que precisavam ser
recuperados em um momento em que a empresa passava por uma série crise.
Em uma era marcada cada vez mais pelo desencantamento e pela perda da
transcendência, a campanha representava o casamento da esperança e da
humanidade com a tecnologia. Os computadores da Apple eram mais que metal e
vidro, eram corpo e espírito. Eram os homens e as mulheres do anúncio Think
Different [...] (ROBINSON, 2013, p. 28, tradução nossa).

Quanto às análises da publicidade do Macintosh, do iPod e do iPhone, o autor dedica
um capítulo do livro para cada uma, destacando as estratégias de marketing adotadas e a
relevância desses dispositivos para a Era da Informação59. Ao analisar a apresentação em que
o Macintosh foi lançado, em 1984, Robinson destaca que “o momento [...] foi marcado por
uma mudança de paradigma na computação” (ROBINSON, 2013, p. 19, tradução nossa), já
que a máquina apresentada por Jobs reconfigurou o computador, até então, há décadas visto
como um símbolo da computação fria, transformando-o em uma ferramenta de expressão da
criatividade e da liberdade individual. Robinson também faz uma análise do anúncio “1984”

59

A Era da Informação tecnológica dos dias atuais em que os dados têm ampla capacidade de armazenamento e
se difundem com muita rapidez refere-se ao período que sucedeu a Era Industrial e se consolidou particularmente
com invenções como o computador pessoal, a rede de computadores (internet), a fibra óptica etc. (GLEICK,
2013).
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e mostra que a publicidade contrasta uma visão totalitária da tecnologia com o poder libertador
do Macintosh (ROBINSON, 2013, p. 21).
Quando à publicidade de lançamento do iPod, “as propagandas do iPod podem ser
lidas como símbolos tecno-religiosos” (ROBINSON, 2013, p. 45) e a religião costuma se
comunicar com os indivíduos de três modos: pelo uso de metáforas, por símbolos que não
podem ser reduzidos a formas de expressão não figurativas e por uma alusão a conceitos
metafísicos. Assim sendo, nas propagandas do iPod são frequentes as imagens de silhuetas,
metáforas visuais que representam a euforia proporcionada pela imersão musical.
No capítulo três de sua obra, Robinson, ao versar sobre a campanha que precedeu o
anúncio do primeiro iPhone, em 2007, relata que Jobs, antes mesmo de lançar o telefone, mais
uma vez viu-se envolvido com o Vaticano, como acontecera no episódio da Caixa Azul,
comentado no item 1.3 do Capítulo 1. “O aparelho se tornou alvo de várias brincadeiras que
aludiam à religião, sendo que a mais notável delas, foi o apelido de ‘telefone de Jesus’”
(ROBINSON, 2013, p. 60). A alcunha começou a se espalhar depois que Brian Lam, um
comentarista do blog Gizmodo, em dezembro de 2006, em resposta a uma mensagem
transmitida pelo Papa Bento XVI60, citou o termo “Jesus phone” em um post, e a “brincadeira”
rapidamente se espalhou pela internet. No site do Vaticano, na ocasião do Natal de 2006, a
seguinte indagação foi feita pelo Papa Bento XVI:
Seria um Salvador necessário para uma humanidade que inventou a comunicação
interativa, que navega no oceano virtual da internet e, que, graças às mais avançadas
e modernas tecnologias de comunicação, transformou a Terra, esse grande lar que
temos em comum, em uma aldeia global? (VATICANO, 2006, tradução nossa).

Com seu comentário 61, Lam, no blog supracitado, respondeu, sob o título “O Papa
alerta para não idolatrar falsos ídolos: salve-nos, ó verdadeiro telefone de Jesus” (2006,
tradução nossa) do seguinte modo:
É claro que ainda precisamos de um Salvador. Felizmente, nosso pastor, Steve Jobs,
vai revelar aquele-desconhecido-celular-Apple, o verdadeiro telefone de Jesus – ou
jPhone – em duas semanas, na MacWorld. Ele deverá dissipar da Terra toda a fome
e a doença de que o senhor fala, uma vez que vai extirpar o estado raivoso em que
se encontram as almas dos fãs do Mac [...] (2006, tradução nossa).

60

O texto do Papa pode ser encontrado na íntegra no seguinte endereço: < http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/en/messages/urbi/documents/hf_ben-xvi_mes_20061225_urbi.html> Acesso em 9 jul. 2016.
61
O relato completo, narrado pelo próprio Brian Lam no blog Gizmodo, pode ser encontrado por meio do
endereço: <http://gizmodo.com/224143/the-pope-says-worship-not-false-idols-save-us-oh-true-jesus-phone>.
Acesso em 9 jul. 2016.
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Esse episódio estabelece algumas semelhanças com uma noção abordada no Capítulo
2 deste trabalho, a de comunidade discursiva atrelada aos discursos constituintes. No caso do
comentário gerado no blog Gizmodo, a alcunha “Jesus phone”, elaborada por um membro que
participa de determinado grupo restrito, e que, por meio do comentário elucida um papel
sociodiscursivo, parece colocar em funcionamento uma norma interna dessa comunidade: a
crença de que o celular prestes a ser lançado pela Apple é uma espécie de instrumento para a
salvação a ser trazido para o mundo pelas mãos de Jobs. Ademais, na perspectiva da valência
genérica externa, os comentários nutridos no blog ilustram o modo como as apresentações do
cofundador da Apple irradiavam para outros gêneros, nutrindo comentários, conversas,
matérias em publicações antes mesmo de se concretizarem.
Na esteira dos estudos de Robinson, dentre as pesquisas realizadas com o propósito de
compreender a intertextualidade do discurso religioso com o discurso de Jobs, deparou-se a
capa da revista The economist, edição de 30 de janeiro a 5 de fevereiro de 2010, cujo título é
The Book of Jobs.
Figura 16 – Capa da revista The economist, edição de 30 de janeiro a 5 de fevereiro de
2010, em que Jobs é posto na posição de Jó

Fonte: economist.com
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Como se vê, na capa da publicação, veiculada logo após o lançamento do iPad, Jobs é
reproduzido segurando o dispositivo com a mão direita, vestido com uma túnica e com uma
auréola ao redor da cabeça. Considerando que a atividade analítica não deve se restringir ao
domínio verbal, e que “o discurso deve ser concebido como uma prática e que, como tal, suas
dimensões são mais amplas do que o que ‘significam’ os textos” (POSSENTI, 2011, p. 80),
na capa da revista The economist supracitada, em que Jobs, anteposto a um fundo azul, é
elevado aos céus e, tal como Moisés, sobe para receber das mãos de Deus a sua tábua com os
mandamentos para instruir e arrebanhar seus fiéis, pôde-se depreender uma cenografia que
remete ao sagrado, à santidade. Ademais, sob o título “The book of Jobs”, Steve Jobs é posto
na posição de Jó, livro da Bíblia que “discute a questão mais profunda da religião: a natureza
da relação entre o homem e Deus” (Jó, p. 638) e cuja autoria é incerta, embora frequentemente
atribuída a Moisés.
3.2 Seleção do corpus
Partindo dos estudos feitos por Robinson (2013), aliados à relevância do lançamento
de ambos os dispositivos, para análise desta pesquisa foram selecionados dois vídeos, um que
corresponde à apresentação feita na ocasião do lançamento do Macintosh, em 1984, e outro
que se refere ao lançamento do iPhone, em 2007. Como abordado no item 1.5.1 do Capítulo
1, o Macintosh mostrou-se um divisor de águas na história da computação pessoal ao
apresentar uma interface gráfica “amigável” combinada ao uso de um mouse, acessível para
consumo de usuários comuns, daí o motivo da escolha do vídeo que se refere ao lançamento
desse computador. Ademais, a importância da criação e da comercialização do Macintosh é
retomada durante a apresentação do primeiro iPhone, em 2007, sendo ela o segundo vídeo que
compõe o corpus. Essa escolha se justifica por ser esse dispositivo o primeiro aparelho de
telefonia lançado pela Apple e que, ao mesmo tempo, comporta em um só produto três
recursos: iPod, telefone e internet.
As duas apresentações que compõem o corpus deste trabalho foram extraídas do
YouTube, uma empresa da Google, lançada em 2005. Trata-se de um site de livre acesso que
disponibiliza vídeos que podem ser assistidos e compartilhados e que também oferece um
fórum por meio do qual é possível postar comentários e interagir com outros usuários, além
da possibilidade de se criar anúncios comerciais. Para que um vídeo seja disponibilizado, é
necessário que o usuário inscreva um “Canal” para então submeter o conteúdo por meio dele.
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Na página inicial, www.youtube.com, há um campo de busca na posição central em que se
digita o conteúdo a ser procurado.
Como este trabalho se concentra na análise das apresentações oficiais do Macintosh e
do iPhone, inicialmente, a busca do vídeo 62 do lançamento do Macintosh foi realizada por
meio dos seguintes termos: “macintosh launch 1984”. Optou-se pela busca no idioma inglês
por ser ele considerado global e também pelo fato de se tratar da língua em que Steve Jobs se
apresenta. Nesta primeira pesquisa, por intermédio da opção “Filtros”, localizada abaixo do
campo de busca, mais à esquerda, o item “Contagem de visualizações” foi selecionado, como
mostram as imagens a seguir.
Figura 17 – Busca no YouTube pelo vídeo do lançamento do Macintosh, utilizando a opção
“Filtros”

Fonte: Adaptado de YouTube.com

62

Os dados obtidos e aqui representados referem-se à busca realizada em 8 de julho de 2016.
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Figura 18 – Busca no YouTube pelo vídeo do lançamento do Macintosh, utilizando a opção
“Contagem de visualizações”

Fonte: Adaptado de YouTube.com
Entende-se que quanto maior o número de visualizações, maior a possibilidade de
compartilhamentos e de irradiação dele em diferentes meios, daí a justificativa pela escolha
deste filtro. Após a seleção da opção “Contagem de visualizações”, mantendo-se os termos
“macintosh launch 1984” no campo de busca, 20.400 resultados foram exibidos, sendo que,
os três primeiros vídeos listados, apareceram com os títulos e as sequências que seguem: 1)
“1984 Apple’s First Macintosh Commercial”; 2) “The Lost 1984 Video: Young Steve Jobs
introduces the Macintosh”; e 3) “Mac vs Pc (1984 vs. 2007) (HD)”.
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Figura 19 – Resultados apresentados após busca no YouTube pelo vídeo do lançamento do
Macintosh

Fonte: Adaptado de YouTube.com

O primeiro vídeo que aparece tem duração de um minuto, 10.745.581 visualizações,
está inscrito em um canal chamado “Sean Collier” e refere-se ao comercial transmitido no
começo do terceiro tempo do SuperBowl XVIII63, pré-anunciando o lançamento do
Macintosh. O segundo vídeo, com duração de 5 minutos e 11 segundos, possui 3.917.076
visualizações, situa-se no canal denominado “macessentials” e mostra um trecho da
apresentação oficial do Macintosh, que ocorreu durante a reunião anual dos acionistas da
Apple em 24 de janeiro de 1984, no auditório Flint Center. O terceiro vídeo, com 3 minutos e
20 segundos de duração, 2.302.362 visualizações, exibe um notebook da marca Acer e um
Macintosh, de modo que uma pessoa liga ambas as máquinas e faz uma comparação entre os
dois, uma tentativa clara64 de elucidar que o Macintosh executa tarefas de maneira mais rápida
que o outro computador. Desse modo, o primeiro vídeo que compõe o corpus desta pesquisa
é o “The Lost 1984 Video: Young Steve Jobs introduces the Macintosh”, inscrito no canal
“macessentials” e que apareceu em segundo lugar na busca acima citada. Esse vídeo foi
selecionado por se tratar do trecho da apresentação que contém uma fala importante de Steve
63

A descrição do vídeo no YouTube não faz referência ao modo como o anúncio foi veiculado, contudo, detalhes
sobre o anúncio podem ser conferidos no item 1.5.1 do Capítulo 1 desta pesquisa.
64
Apesar de ficar muito claro no vídeo que o objetivo foi mostrar a rapidez com o que o sistema operacional do
Macintosh é iniciado, a comparação entre um notebook de 2007, cuja interface gráfica e hardware são muito
diferentes daqueles de 1984, não pareceu pertinente, visto que, em 2007, as configurações do computador eram
mais complexificadas, o que não implica dizer que o processo de inicialização da máquina fosse mais rápido.
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Jobs, momento em que o computador é apresentado, e por ser o que possui o maior número
de visualizações conforme apontado pelo filtro “Contagem de visualizações”.
Quanto à busca pelo vídeo que corresponde ao lançamento do iPhone 65, o mesmo
critério foi seguido, assim, no buscador do YouTube, os seguintes termos foram digitados:
“iphone launch 2007”, selecionando o mesmo filtro, “Contagem de visualizações”.

Figura 20 - Busca no YouTube pelo vídeo do lançamento do iPhone, utilizando a opção
“Contagem de visualizações”

Fonte: Adaptado de YouTube.com
Cento e trinta e sete mil resultados foram apresentados, exibindo, em primeiro lugar,
um anúncio de uma empresa e, na sequência aqui representada, os seguintes vídeos: 1) “Steve
Jobs iPhone 2007 Presentation (HD)”, com 51 minutos e 19 segundos de duração, 3.287.121
visualizações, inscrito em um canal intitulado “Jonathan Turetta”; 2) “Steve Jobs announcing
the first iPhone in 2007”, com duração de 14 minutos e 1 segundo, 3.115.190 visualizações e
situado no canal “mipodstuff”; e 3) “[HD] Steve Jobs – iPhone Introduction in 2007
(Complete)”, que tem duração de 1 hora, 19 minutos e 10 segundos, 1.561.826 visualizações
e está inscrito no canal “Applelub/N2TechGeeks”. Todos esses vídeos que resultaram da
busca correspondem ao lançamento oficial do iPhone, que ocorreu na MacWorld 2007.

65

Do mesmo modo que a pesquisa em relação ao lançamento do Macintosh, a busca foi realizada em 8 de
julho de 2016.
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Figura 21 – Resultados apresentados após busca no YouTube pelo vídeo do lançamento do
iPhone

Fonte: Adaptado de YouTube.com
Assim, considerando-se o mesmo critério utilizado para a escolha do vídeo em que o
Macintosh é oficialmente lançado, ou seja, o maior número de visualizações, “Steve Jobs
iPhone 2007 Presentation (HD)”, inscrito no canal intitulado “Jonathan Turetta” e o primeiro
vídeo que aparece na lista, abaixo apenas da propaganda de um anunciante, foi selecionado.
Conforme o que pode se observar por meio dessa busca, apesar de o referido vídeo ter duração
menor que os demais que aparecem na pesquisa, além de ele ter um número maior de
visualizações, também retrata boa parte da fala de Steve Jobs e do evento em que o primeiro
iPhone foi apresentado. Salienta-se que as buscas no YouTube, bem como aquilo que se
levantou sobre ambos os eventos, mostraram que ambos os vídeos selecionados para o corpus
dessa pesquisa não correspondem à apresentação na íntegra do Macintosh e do iPhone. No
entanto, como já citado, o critério de contagem de visualizações foi o norteador da escolha
dos dois vídeos para análise.

3.3 A abordagem dos vídeos
Partindo do pressuposto de que Steve Jobs consagrou-se como uma espécie de
divindade, um messias dos tempos modernos, esta pesquisa é norteada pela seguinte pergunta:
Como o discurso de Steve Jobs encena sua consagração ao mundo usando a Apple como uma

110

extensão de si e transformando os consumidores em verdadeiros devotos da marca? Como
este trabalho não se inscreve na área da Teologia, é importante observar que a investigação,
partindo da premissa da sacralização da tecnologia, visa, como aponta a pergunta desta
pesquisa, compreender o processo de construção da consagração de Steve Jobs como um
messias, ou seja, o modo como ele, enquanto enunciador, se apropria do discurso religioso
para legitimar a própria fala, construindo a imagem arquetípica de uma divindade. Entre outras
palavras, esta pesquisa não busca responder se Steve Jobs é ou não um messias em termos
teológicos, mas, sim, compreender em uma perspectiva enunciativo-discursiva como tal
imagem foi construída. Para tanto, a análise lançará mão de conceitos como interdiscurso,
cenografia e ethos discursivo, discursos constituintes e valência genérica de Maingueneau
(2008a, 2008b, 2013a, 2013b, 2015, 2016) para depreender a cena de enunciação dos eventos
de que Jobs participava e dos quais uma imagem de si, um ethos, era projetada aos
coenunciadores. Salienta-se ainda que duas versões da Bíblia são utilizadas na análise.
Inicialmente, considerando a importância da Bíblia de Jerusalém para os estudos acadêmicos,
considerou-se apenas ela, no entanto, como a análise mostrou marcas do discurso religioso
relacionadas ao cristianismo, especificamente, ao catolicismo, recorreu-se também a uma
Bíblia católica, à edição pastoral como poderá se observar.
3.3.1 Os indicadores de análise
Quatro etapas precederam a análise efetiva de ambos os vídeos. Na primeira delas,
considerando a importância das diferentes dimensões do discurso, procurou-se observar todos
os domínios que compõem as múltiplas semioses, de modo que as características da
apresentação, tanto no plano verbal como no visual, foram anotadas. Além disso, já nessa
primeira etapa, marcas do discurso religioso foram observadas em ambos os vídeos, tanto no
que se refere à fala de Jobs quanto aos elementos de cenografia (imagens, nomes, vestimenta
etc.). A partir das anotações feitas na leitura inicial dos vídeos, bem como das noções e
conceitos propostos pela teoria de Maingueneau e apresentados no Capítulo 2 deste trabalho,
tais como cena de enunciação, ethos discursivo, valência interna e externa, na segunda etapa,
treze indicadores de análise foram criados e enumerados na exata sequência que segue: 1)
Gestos e movimentos; 2) Plateia; 3) Confidências; 4) Referências (nome de terceiros); 5)
Chiste/ironias; 6) Perguntas retóricas; 7) Ênfase; 8) Relato (afirmação); 9) Câmera; 10) Pausa;
11) Outros; 12) Projeção e 13) Fala automatizada. Cada um desses indicadores expressa
fragmentos de características recorrentes no discurso de Jobs.
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Essa numeração é aleatória, ou seja, os indicadores foram elencados sequencialmente,
o que equivale dizer que os números não representam ordem de importância, pois todos esses
elementos são considerados pertinentes para a análise. O quadro a seguir mostra de modo
específico a que cada um desses indicadores corresponde.
Quadro 1 – Os indicadores da análise desenvolvidos pela pesquisadora a partir da teoria de
Maingueneau
CÓDIGO
1
3
4
5
6
7
8
10
2
9

INDICADOR
Gestos e movimentos
Confidências
Referências (nome de
terceiros)
Chiste/Ironias
Perguntas Retóricas
Ênfase
Relato (afirmação)
Pausa
Plateia
Câmera

11
12

Outros
Projeção

13

Fala automatizada

REFERÊNCIA

Apresentador

Reação da plateia
Mudança de ângulo
Ações específicas e
características do ambiente
Meio de exibição em tela
Fala automatizada (aparelho
eletrônico)

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
Como se vê, os indicadores 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 referem-se exclusivamente ao
apresentador, Steve Jobs, e correspondem a apontamentos sobre traços físicos e psicológicos
dele enquanto enunciador, ou seja, o modo de falar, de se vestir, de se posicionar. A seguir,
apresentam-se a relevância e as particularidades de cada um desses indicadores que se referem
exclusivamente ao apresentador.
Como abordado no Capítulo 2, todo enunciado faz emergir uma “voz” atrelada a um
“corpo enunciante”, mas esse processo ocorre não de modo empírico necessariamente, ou seja,
ainda que se trate de um enunciado escrito e não oral, há uma instância subjetiva que se
“desenrola” na cena de enunciação. No caso das apresentações de Jobs, o enunciador se põe
em cena por meio de um aparato midiático, realizando uma apresentação oral, por isso o
indicador 1, “Gestos e movimentos” fez-se necessário para apreender a “disciplina tácita do
corpo” (Maingueneau, 2008c) desse enunciador. Quanto ao modo de falar especificamente,
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procurou-se por meio dos indicadores 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 identificar a voz própria de Jobs e
circunscrever as particularidades do tom66 que atesta para além do empírico a presença de um
corpo.
Em relação ao indicador 3, que marca as “Confidências” feitas pelo enunciador, tratase de uma marca forte de interpelação do coenunciador, pois, ao expor uma emoção, o discurso
ganha uma tonalidade emocional, estabelecendo uma cumplicidade imediata entre os
parceiros da enunciação. Assim, ao expor uma informação pessoal supostamente secreta, ou
revelada a poucos, o enunciador encena confiança e segurança diante daqueles que o ouvem.
Também identificaram-se na fala do enunciador alguns poucos momentos em que ele faz
menção a outras pessoas, ora citando, ora anunciando a presença de alguém, mas essa
característica da cenografia não poderia deixar de ser assinalada, já que, como se sabe, a
presença do outro, ainda que não seja um fragmento localizável, tangível no discurso, é um
dos elementos constitutivos da identidade enunciativa, daí a importância do indicador 4,
“Referências (nomes de terceiros)”.
No Capítulo 1, citou-se uma ocasião em que a Apple publicou um anúncio no Wall
Street Journal, sendo que, Isaacson, biógrafo de Jobs, comenta a ironia com que a empresa de
Jobs “saudou” algumas empresas já consolidadas, como a IBM. Observa-se que o tom irônico
é uma característica recorrente na fala de Jobs, que satirizava seus concorrentes por meio de
piadas, brincadeiras, desdenhando de características de dispositivos de outras empresas.
Maingueneau (1997, p. 99) assinala que “a ironia é um fenômeno sutil, passível de análises
divergentes e cuja extensão é difícil de circunscrever [...]”. Porém, destaca o autor, não se trata
de um gesto neutro, desinteressado, sendo que “a maior parte dos analistas preferem vê-la
como um gesto agressivo [...] (MAINGUENEAU, 1997, p. 99). A ironia caracteriza-se pelo
“[...] uso de palavra ou expressão sarcástica” (HOUAISS, 2009), e, no caso das falas de Jobs,
ela frequentemente é um meio de “ataque” às concorrentes. Essa constatação conflui com a
hipótese de Possenti (2013) de que o humor pode ser caracterizado como um campo
discursivo, pois, aqui, se trata de um espaço em que se depreende posicionamentos
ideológicos. Em outros termos, no discurso de Jobs, o tom irônico permite construir
simulacros dos concorrentes para legitimar a identidade da Apple como melhor que eles. Ao
considerar as piadas como um processo de identidade construída pelo outro, identidade, que
não é sempre negativa, Possenti destaca que elas operam por meio de estereótipo, e que este

66

Termo introduzido por Maingueneau em sua obra Gênese dos discursos (2008a). Todo discurso possui um
tom, um modo de instituir um espaço em que se instaura uma voz própria. Em obras posteriores, o autor retoma
o conceito como ethos discursivo, atrelando-o à noção de cena de enunciação.

113

[...] tal como funciona nas piadas, talvez seja uma forma peculiar de manifestação
[...] do simulacro, tal como foi proposto e descrito por Maingueneau [...], ou seja, é
um efeito necessário da relação interdiscursiva, em especial no caso de tal relação
ser polêmica (2013, p. 40).

Em ambos os vídeos analisados nesta pesquisa, apesar de o enunciador não declarar em
nenhum momento que vai contar uma piada ou algo do tipo, em diferentes momentos ele se
vale do tom irônico, estereotipando seus concorrentes como inferiores à Apple, incapazes de
produzir produtos de qualidade. Considerando a importância dessa reflexão para a construção
da legitimidade enunciativa, criou-se o indicador 5, “Chistes/ironias”. O indicador 6 foi criado
a partir de outra manobra enunciativa identificada no discurso de Jobs, as perguntas retóricas,
um artifício significativo da cena de enunciação, porque, por meio dele, o enunciador encena
uma interação, interpela e ao mesmo tempo responde pelo coenunciador, conferindo mais
vivacidade à apresentação monóloga. Já o indicador 7, “Ênfase”, termo adotado a partir de
literatura prosódica (BARBOSA; MADUREIRA, 2015) para assinalar proeminência, referese a fragmentos em que o enunciador acentua determinados trechos e/ou palavras, elucidando
um destaque a eles. Esse indicador permite compreender os possíveis trechos que podem
revelar marcas linguísticas de modalidades, posicionamentos etc. Durante sua fala, em muitos
momentos Jobs faz relatos, afirmações como se o enunciador estivesse narrando algo,
contando uma história. Lindstrom (2016) declara que a narração de histórias é algo recorrente
nas religiões e que elas embasam muitos dos ritos que as compõem: “ [...] os rituais que a
maioria das religiões nos apresenta e dos quais pede que participemos – rezando, nos
ajoelhando, meditando, jejuando, entoando hinos ou recebendo o sacramento – têm raízes
nessas histórias que são a base da fé” (p. 103). O autor acrescenta que o mesmo se observa em
relação a grandes marcas, como a Disney, a cujo nome há histórias atreladas como a do
Mickey Mouse e a da fada Sininho. Assim, o indicador 8, “Relato (afirmação)” permitiu
registrar essa característica com o objetivo de apurar elementos discursivos que poderiam ser
explorados na análise.
O último indicador que se refere à fala do enunciador Jobs é o de número 10, “Pausas”,
que marca momentos de silêncio em que o enunciador, ora está executando determinadas
ações demonstrativas que visam atrair a atenção dos coenunciadores exclusivamente para tais
gestos, ora se trata de momentos em que ele aguarda e “chama” os aplausos. Como é possível
perceber, a depender do momento em que a pausa é executada, pode-se compreender tanto a
importância de determinado trecho da apresentação quanto o(s) instante(s) em que o
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coenunciador é “convocado” a aderir ao discurso, afinal, como apontado no Capítulo 2, todo
discurso, ao instaurar a cenografia que o legitima, busca a adesão de seus coenunciadores.
Abordados os indicadores correspondentes às características do apresentador,
apresentam-se os demais indicadores, a saber, 2, 9, 11, 13 e 12. O indicador “2” corresponde
à intervenção dos coenunciadores, o auditório empírico, intervenção essa que ocorre por meio
de aplausos, risos e gritos. Como se trata de uma apresentação pública e midiática em que
Jobs é o orador, visando compreender a adesão desses coenunciadores, verificou-se a
necessidade de refinar o indicador “2”, de modo que a intervenção da plateia foi medida pela
intensidade, sendo: 1) leve; 2) moderada; 3) intensa. Essa escala foi apontada sempre que
havia manifestações da plateia.
Como bem aponta Maingueneau, a valência genérica se torna cada vez mais complexa
com as novas tecnologias, pois elas possibilitam “[...] simultaneamente diferentes versões do
mesmo evento de fala; o espectador de um concerto vê o cantor no palco, ao vivo, mas ele o
vê também em grandes telões, como se fosse um telespectador” (MAINGUENEAU, 2015, p.
72). Compreende-se que o foco da câmera, além de um elemento que compõe a cenografia, é
igualmente importante para a análise, por isso, criou-se o indicador 9, “Câmera” para destacar
as mudanças de ângulo pertinentes à investigação. O indicador 11, “Outros” foi apontado
sempre que havia a necessidade de se registrar elementos que não se encaixavam na
especificação dos demais indicadores, sendo a maioria ligada a características da ambientação
física, como música, iluminação etc., mas também a ações específicas de Jobs e/ou de pessoas
que interagem com ele durante a apresentação. Apesar de este indicador poder parecer menos
importante à primeira vista, ele se mostra muito pertinente por poder desvelar elementos de
cenografia que podem não ser tão aparentes a priori. Já o indicador 12 corresponde a todo e
qualquer meio de exibição de imagens em uma tela (seja a do computador, seja a do datashow)
e a ele foram atribuídas todas as características presentes na projeção, sejam imagens,
reproduções, símbolos etc. O indicador de número 13 se refere ao momento da apresentação
em que o aparelho eletrônico emite uma fala, simulando um diálogo com o público. Como se
verá na análise da apresentação do Macintosh, no Capítulo 4, este indicador mostra um
momento significativo em que o computador encena uma interação com o público.
Dentre as noções e os conceitos considerados no Capítulo 2, discorreu-se sobre a
valência genérica, termo que permite refletir sobre o modo como a tecnologia e a internet têm
transformado as práticas da sociedade. Em outras palavras, o analista do discurso que se
proponha estudar determinado gênero do discurso, não pode mais isolá-lo, mas deverá se
debruçar sobre os diferentes modos de existência do GD (valência interna) em questão, bem
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como sobre as redes das quais esse GD faz parte (valência externa). Desse modo, ao elaborar
a lista com os treze indicadores, tanto a perspectiva da valência interna (o núcleo e seus
avatares) quanto a da valência externa (sequencialidade e irradiação) foram consideradas, ou
seja, observou-se as apresentações de Jobs tanto como um núcleo, no caso, o evento empírico,
quanto seus avatares, suas reproduções. Assim, os indicadores 1, “Gestos e movimentos”, 2,
“Plateia”, 3, “Confidências”, 4, “Referências”, 5, “Chiste/ironias”, 6, “Perguntas retóricas”,
7, “Ênfase”, 8, “Relato (afirmação)”, 10, “Pausa” e 13, “Fala automatizada” são da ordem do
núcleo e, portanto, referem-se aos elementos de cenografia do núcleo. O indicador 9,
“Câmera”, é da ordem do avatar, pois entende-se que é a câmera ou quem está por trás dela
quem dirige e seleciona os ângulos da apresentação a serem filmados para posterior
reprodução. Quanto aos indicadores 11, “Outros” e 12, “Projeção”, eles pertencem tanto à
ordem do núcleo, quanto à do avatar, pois em “Outros” foram registradas observações de
cenografia que retratam tanto o núcleo quanto os avatares das apresentações e em “Projeção”
há apontamentos que correspondem a figuras, imagens etc. mostradas “presencialmente”,
quanto outros que fazem referências a intervenções de edição de conteúdo.
Em relação à valência externa, ou seja, à(s) “[...] rede(s) de gêneros de discurso de que
faz parte um gênero em uma mesma esfera ou lugar de atividade” (MAINGUENEAU, 2015,
p. 73), esta pesquisa considera tanto a perspectiva da sequencialidade quanto da irradiação
das apresentações de Steve Jobs, o que equivale dizer que se não houvesse sequencialidade e
irradiação dessas apresentações, o próprio material de análise deste trabalho, que são avatares
delas, não existiria. Em outras palavras, se tanto o evento ocorrido em 1984, no auditório Flint,
na Califórnia, quanto o de 2007, sediado no Moscone Center, San Francisco, não tivessem
sido filmados e reproduzidos, o material do estudo aqui empreendido não existiria. O próprio
fato de se desenvolver uma pesquisa cujo objeto de análise são as apresentações públicas de
Steve Jobs mostra que elas são um gênero “irradiador”. Como se verá no próximo capítulo
deste trabalho, os indicadores, bem como a constatação de que há uma interação entre os
diferentes tipos de gêneros, permitiram depreender as cenografias nas quais as apresentações
de Jobs se apoiam, bem como compreender as coerções implicadas tanto no núcleo quanto
nos seus avatares.
Sendo o corpus desta pesquisa composto por um vídeo com duração de 5 minutos e 11
segundos, designado “V1” e que se refere ao lançamento do Macintosh, e outro de 51 minutos
e 19 segundos que corresponde ao lançamento do primeiro iPhone, denominado “V2”, o
mesmo método de apuração dos dados foi utilizado para ambos os vídeos. Este método, além
de visar a uniformidade na abordagem do corpus, permitiu, após o resultado apresentado, o
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recorte de um trecho da apresentação do iPhone para a análise, sobre o qual se falará mais
adiante. Assim, ainda na segunda etapa que precedeu a análise, para cada vídeo, uma planilha
com os seguintes campos foi criada: 1) Bloco; 2) Tempo total; 3) Código; 4) Indicador; 5)
Descrição; 6) Religião; 7) Aplausos; 8) Comentários extras. O campo “Bloco” corresponde à
identificação feita por ordem alfabética (Bloco A, Bloco B, Bloco C e assim por diante), do
trecho de minutos e segundos a que os dados inseridos se referem.
Quadro 2 – Modelo de planilha com campos desenvolvidos para análise de cada vídeo a
partir de indicadores embasados na teoria de Maingueneau
BLOCO

TEMPO TOTAL

CÓDIGO

INDICADOR

DESCRIÇÃO

RELIGIÃO

APLAUSOS

COMENTÁRIOS EXTRAS

X

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
Designados os indicadores e criados os campos nas planilhas, a terceira etapa teve
início. Nela, ao coletar os dados objetivou-se “fragmentar” os vídeos para depreender ao
máximo todos os elementos que os compõem. À vista disso, na coluna “Tempo total” foram
registrados os minutos e segundos correspondentes aos apontamentos das colunas seguintes e
no campo “Código”, informou-se o número respectivo ao indicador apontado, sendo que o
registro nesse campo resultava no preenchimento automático da coluna “Indicador”. Em
“Descrição” foram registrados os comentários pertinentes ao indicador selecionado. Nesse
campo, procurou-se sintetizar as informações para facilitar o registro do texto, portanto, há
certas palavras abreviadas, como “SJ” para Steve Jobs. Na coluna “Religião”, sempre que se
observava, tanto no plano verbal quanto no visual, uma marca do discurso religioso,
registrava-se “SIM”. No campo “Aplausos”, os indicadores de intensidade da intervenção da
plateia foram informados sempre que no campo “Código” registrava-se o número “2”, e, como
já citado, este último corresponde às intervenções da plateia. Em “Comentários extras”, como
mostra a própria designação, foram assinaladas observações adicionais que complementaram
aquelas inseridas no campo “Descrição”, muitas delas relacionadas ao discurso religioso, a
elementos que revelaram traços da identidade do enunciador, bem como a construção de
simulacros.
Como indicado, utilizou-se o mesmo modelo de planilha para ambas as apresentações,
mas os dados foram apurados selmente, ou seja, uma planilha para cada vídeo. Todos os
campos dessas duas planilhas são iguais, com exceção do campo “Bloco”, desnecessário no
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registro de dados de V1 porque o vídeo contém 5 minutos e 11 segundos e não exigiu o recorte
de um bloco para análise, como ocorreu com V2, o qual foi dividido em dez blocos, sendo
que cada um equivale a aproximadamente 5 minutos do vídeo. A “fragmentação” em blocos
do vídeo que corresponde à apresentação do primeiro iPhone foi realizada para que houvesse
proporcionalidade na análise, sendo que o registro dos dados na planilha foi feito
aproximadamente a cada cinco minutos da apresentação, tempo similar à duração de V1.
Ademais, essa “fragmentação” permitiu identificar com maior precisão a presença ou não dos
indicadores, bem como de marcas do discurso religioso. Dessa forma, para V2 tem-se os
blocos A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. É importante apontar que os minutos e segundos
registrados tanto em V1 quanto em V2 correspondem ao tempo aproximado da descrição dos
dados inseridos na planilha, podendo haver pequenas variações de segundos, tanto para mais
como para menos. Outro ponto a ser observado é que, em alguns casos, para a mesma
referência de tempo em minutos e segundos (por exemplo, em 0:01:25 do “Bloco A” de V2),
têm-se dois registros: um que equivale ao indicador 2, “Plateia” e outro que equivale ao
indicador 8, “Relato (afirmação)”. Essa aparente “duplicidade” no registro é na verdade a
apuração de dois dados diferentes, indicadores diferentes, no caso em específico, o de número
2 e o de número 8.
Ainda na terceira etapa, após o preenchimento tanto dos campos tanto da planilha de
V1, quanto de V2, criou-se para cada arquivo uma segunda planilha com os seguintes
objetivos: 1) identificar os indicadores mais frequentes em cada bloco (no caso de V1, ressaltase, há apenas um bloco); 2) quantificar as marcas de discurso religioso que foram devidamente
assinaladas no campo “Religião” e 3) mensurar a intensidade dos aplausos da plateia empírica.
A partir disso, foi possível apurar o percentual de cada indicador, quais foram mais apontados,
quais menos. Feito esse levantamento, constataram-se marcas do discurso religioso em ambos
os vídeos e, no caso de V2, em cada um dos blocos, embora em proporções diferentes.
Igualmente, tanto no bloco único de V1 quanto em todos os blocos de V2, identificaram-se
elementos verbais e semióticos importantes. Após apuração dos dados, o “Bloco A” foi
selecionado para recorte de análise de V2 por duas razões, sendo a primeira delas o fato de
ele indicar o maior percentual de elementos do discurso religioso. O segundo motivo para a
escolha desse recorte é o fato de ele corresponder aos minutos em que Jobs faz uma retomada
dos produtos mais importantes da Apple, entre eles o Macintosh, bem como uma introdução
do iPhone antes de revelá-lo de fato.
Selecionado o recorte a ser analisado, a quarta fase da análise consistiu na transcrição
dos vídeos, a qual será detalhada no próximo item deste mesmo capítulo. Em se tratando de
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V1, a transcrição dos 5 minutos e 11 segundos, ou seja, do vídeo completo foi realizada e, no
caso de V2, transcreveu-se o trecho do recorte selecionado, como apontado, o “Bloco A” que
corresponde aproximadamente aos 5 minutos iniciais do vídeo. A íntegra das apresentações,
tanto de V1 quanto de V2, encontra-se disponível na mídia que compõe o anexo desta
pesquisa. Após a transcrição de ambas as apresentações midiáticas, deu-se início à fase da
análise efetivamente, como será visto no Capítulo 4. A figura a seguir sintetiza o passo a passo
das fases que antecederam a análise.
Figura 22 – Etapas metodológicas de abordagem dos vídeos para se chegar à análise do
corpus da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Etapa 1
Leitura
inicial

Etapa 2
Indicadores

Etapa 3
Coleta de
dados e
recorte de
V2

Etapa 4
Transcrição

Análise

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

3.4 Da transcrição
Para proceder à transcrição dos dois vídeos, recorreu-se à obra de Marcuschi (2007)
que, na perspectiva da Análise da Conversação e partindo de autores estudiosos da atividade
conversacional, aponta que há bons motivos para os estudos nessa área. O fato de a
conversação constituir a prática social mais comum do cotidiano do ser humano é uma dessas
razões, segundo o autor, além de tais estudos permitirem que se desenvolva um espaço
propício para a construção de identidades sociais em contexto real. Assim, a obra de
Marcuschi apresenta sinais ortográficos de transcrição “esperando que sirvam de incentivo
aos leitores para futuras investigações (MARCUSCHI, 2007, p. 5)”.
Como a Análise da Conversação “procede com base em material empírico
reproduzindo conversações reais e considera detalhes não apenas verbais, mas entonacionais,
paralinguísticos e outros (MARCUSCHI, 2007, p. 9)”, os sinais propostos pelo referido autor
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mostraram-se pertinentes para a transcrição dos vídeos que compõem o corpus desta pesquisa,
uma vez que aqui considera-se tanto o evento empírico quanto a reprodução midiática dele.
Nessa perspectiva, diante de um material audiovisual em que a interação entre os
interlocutores se dá de modo particular, ou seja, não ocorre do mesmo modo que ocorreria em
uma conversa entre dois ou mais indivíduos, foram necessárias algumas adaptações. A esse
respeito, o próprio Marcuschi (2007, p. 9) assinala:
Não existe a melhor transcrição. Todas são mais ou menos boas. O essencial é que
o analista saiba quais os seus objetivos e não deixe de assinalar o que lhe convém.
De um modo geral, a transcrição deve ser limpa e legível, sem sobrecarga de
símbolos complicados.

Dessa forma, partes dos sinais propostos por Marcuschi foram aqui utilizados
e outros adaptados para relatar de modo mais claro aquilo que se depreendeu da observação
dos vídeos. Como exemplo, pode-se citar momentos em que o enunciador é aplaudido
enquanto fala, o que, em um primeiro momento, foi destacado dentro do símbolo que
corresponde aos comentários do analista, isto é, os parênteses duplos. Contudo, no decorrer
do trabalho, marcar as intervenções da plateia dentro dos parênteses duplos comprometeu a
legibilidade e a clareza da transcrição especialmente no momento da análise, o que justifica
as adaptações e a criação de outros sinais para representar algumas especificidades. O quadro
a seguir demonstra os sinais utilizados nesta pesquisa e suas respectivas representações.
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Quadro 3 – Símbolos de transcrição utilizados na análise dos vídeos da pesquisa, adaptados
a partir de Marcuschi (2007)
SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

REPRESENTAÇÃO

,

Vírgula

(9)

Número entre parênteses

[(9)]

Número entre parênteses e
entre colchetes
Texto entre parênteses
duplos
Texto entre parênteses
simples

Pausa igual ou menor que 1,5
segundo
Quantidade de segundos de pausa em
silêncio
Quantidade de segundos em silêncio
enquanto é aplaudido
Comentários do analista

((exemplo))
(incompreensível)

?

Ponto de interrogação

Trecho incompreensível ou
reprodução aproximada do que foi
dito
Pergunta retórica do apresentador

CALLING

Caixa-alta

Ênfase na palavra ou trecho

{ }

Chaves

Início e fim de gritos da plateia

[ ]

Colchetes

Início e fim de aplausos da plateia

* *

Asteriscos

Início e fim de risos plateia

:

Um ou mais dois-pontos

Prolongamento de vogal que assinala
ênfase

(V1F 0:30)

V1 ou V2 corresponde ao
vídeo em questão, F à
figura, seguido de espaço
simples e marcação digital
de minuto(s) e/ou segundos
da captura de imagem

Indicação de reprodução de imagem

Fonte: Adaptado a partir de Marchuschi (2007)

No Capítulo 4, algumas considerações breves sobre o percurso que conduziu à análise
do corpus são tecidas, bem como apresentam-se o quadro de transcrição dos dois vídeos e as
planilhas preenchidas, tanto de V1, quanto de V2.
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE
4.1 A apresentação e o percurso
A fim de compreender o modo como a enunciação instaura o próprio espaço, a maneira
como o discurso se “põe em cena” em ambas as apresentações midiáticas de Jobs,
inicialmente, considerou-se analisar a cena de enunciação de cada um dos vídeos por meio
das três cenas propostas por Maingueneau (2013a), ou seja, a cena englobante, a cena genérica
e a cenografia. Sendo a cena englobante “[...] aquela que atribui um estatuto pragmático ao
tipo de discurso a que pertence um texto” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012a, p.
96), de imediato, tanto para V1 quanto para V2, percebeu-se que aquele que assiste a ambos
os vídeos se coloca na cena englobante da publicidade para interpretá-los, visto que o discurso
publicitário visa convencer os (potenciais) consumidores, característica evidente na fala de
Steve Jobs, que personifica a Apple em ambos os vídeos.
Considerando a natureza audiovisual do material que compõe o corpus desta pesquisa
e o site em que os vídeos foram compartilhados, uma pergunta se impôs: qual é a cena genérica
dessas apresentações? Como especificado no Capítulo 2, a cena genérica é outro elemento
importante que compõe a cena de enunciação porque o coenunciador não lida com o tipo de
discurso propriamente, nesse caso, o publicitário, mas, sim, com determinado gênero do
discurso que define o papel tanto do enunciador quanto do coenunciador; em uma missa,
padre, ministros, assembleia conhecem um seu papel, em uma reunião corporativa cada
parceiro conhece as normas, os momentos ou não de fala etc.
Visando responder à questão citada, para então proceder à depreensão da cenografia
desses vídeos e do ethos do enunciador, considerou-se uma reflexão importante:

O desenvolvimento, no final do século XX, das novas tecnologias da comunicação
fez aparecerem novas práticas, específicas do universo digital, mas também
modificou profundamente as modalidades tradicionais de exercício do discurso. Os
analistas do discurso são agora levados a se interrogarem sobre a pertinência das
categorias que utilizam, a se perguntarem se elas ainda estão à altura dessa nova
distribuição das cartas em jogo (MAINGUENEAU, 2015, p. 159).

A partir das reflexões feitas pelo autor em obra publicada no Brasil em 2015 67 – entre
elas o fato de a Web influir profundamente sobre as práticas verbais e gerar outras novas (email, fóruns, blogs etc.) –, aliadas ao conteúdo ministrado em minicurso na UFSCAR, em

67

Discurso e Análise do discurso publicado para editora Parábola, São Paulo.
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julho de 2016, no qual teve-se a oportunidade de conversar sobre esta pesquisa pessoalmente
com o professor Maingueneau, constatou-se que, em relação às três cenas de enunciação das
apresentações de Jobs, há um enfraquecimento das cenas englobante e genérica, portanto, “[...]
é a cenografia, a encenação da informação, que tem o papel-chave; ela mobiliza, além disso,
maciçamente, os recursos multimodais (imagem fixa ou móvel, som) e as operações
hipertextuais” (MAINGUENEAU, 2015, p. 162).
A partir disso, o trabalho de investigação concentrou-se na depreensão da cenografia
de V1 e V2, visto que certos discursos, caso do publicitário e do político, por exemplo, visam
convencer. Esses discursos especialmente buscam instituir uma cena de enunciação que os
legitimem e, para isso, eles se apoiam em diferentes elementos de variadas ordens. Um político
pode encenar a propaganda eleitoral por meio de um programa na TV, de uma faixa pendurada
no poste da rua, de uma página criada no Facebook etc. e, para isso, ele certamente se valerá
de certas cores, formas, músicas, pessoas, grupos de representatividade e assim por diante.
Como explanado no Capítulo 2 desta dissertação, Maingueneau tem destacado a
importância de se considerar os diferentes modos de existência comunicacional de um texto,
que variam historicamente. A partir dessa constatação, a análise dos vídeos que compõem o
corpus desta pesquisa considera, na perspectiva da valência genérica interna, ambas as
apresentações, tanto do ponto de vista empírico quanto do midiático. Em outras palavras, para
depreender o modo como a informação é encenada em ambos os vídeos, além de considerar a
articulação entre corpo e discurso do enunciador, a partir do ponto de vista físico, como modo
de vestir-se, de caminhar, de falar etc. que pertencem à ordem do núcleo genérico, também
foram igualmente observados os recursos multimodais nos quais a cenografia se apoia e que
estão diretamente relacionados aos avatares das apresentações, caso do ângulo da câmera e
do uso da projeção, por exemplo, recursos utilizados com vista a transcender o gênero do
discurso e que compõem a lista de indicadores apresentada nos procedimentos metodológicos,
Capítulo 3 desta dissertação.
Ainda em relação à valência genérica interna, como apontado anteriormente,
considera-se que a apresentação oral de Jobs, ou seja, o evento empírico é o núcleo genérico
e os gêneros produzidos a partir dele, seus avatares. Contudo, esses avatares têm de ser
refinados; eles não são da mesma natureza, portanto, sofrem diferentes coerções. Assim, tanto
V1 quanto V2, ou seja, as reproduções em vídeo de eventos que aconteceram empiricamente
são consideradas avatares prescritos. Ainda que em 1984, ano em que ocorreu o lançamento
do Macintosh, não existisse YouTube e o acesso à internet ainda fosse muito restrito, a simples
presença de uma câmera no auditório mostra a consciência, tanto dos apresentadores, quanto
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dos coenunciadores, de que a reprodução, ou seja, o avatar, é algo certo, não importa por qual
meio. Ademais, como observado no Capítulo 3, sabe-se que os vídeos analisados neste
trabalho não são a reprodução na íntegra de tais eventos; no caso do lançamento do Macintosh,
há versões do vídeo no YouTube mais extensas e, em uma delas 68, inclusive, John Sculley
aparece nos minutos iniciais, sentado em uma poltrona, olhando para uma câmera,
conversando com telespectadores, anunciando o conteúdo do evento. Como apontado no
Capítulo 1, Jobs mantinha um relacionamento estreito com os jornalistas, e até os convidava
para assistirem a essas conferências da Apple, instigando-os a criar as manchetes que ele
desejava. Essas manchetes em específico, também são avatares, mas previsíveis, visto que o
próprio Jobs orquestrava esse conteúdo mais ou menos controlado, portanto, as condições
genéricas desses avatares são de outra ordem. Isaacson (2011, p. 185), ao versar sobre o
lançamento do Macintosh em 1984, ressalta que o acontecimento em específico
[...] era o terceiro componente – depois do anúncio de tevê e o frenesi das matérias
na imprensa – daquilo que se tornaria o manual de Steve Jobs para converter a
apresentação de um novo bem de consumo num marco da história mundial: revelar
o próprio produto entre grandes floreios e fanfarras, diante de uma plateia de fiéis
adoradores e jornalistas já munidos para se deixar arrebatar pelo entusiasmo.

Antes mesmo do lançamento oficial do Macintosh, em dezembro de 1983, Jobs, junto
aos “magos da programação” (Isaacson, 2011, p. 183) da Apple, Andy Hertzfeld e Burrell
Smith, foram à Newsweek, em Nova York, fizeram uma demonstração do Macintosh e falaram
com Katharine Graham, dona da revista, conhecida pelo interesse em publicar tudo que havia
de mais novo. A conversa resultou em uma matéria publicada em 30 de janeiro de 1984,
intitulada Its’s the Apple of his eye [A menina dos olhos dele]. Poucos dias depois do
lançamento, páginas repletas de elogios sobre os dois funcionários da Apple, fotografados
trabalhando em casa foram divulgadas.

Cf. “Steve Jobs introduces the Original Macintosh - Apple Shareholder Event (1984)”, disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=YShLWK9n2Sk&t=323s>. Acesso em 29 jun. 2017.
68
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Figura 23 – Matéria It’s the Apple of His Eye, publicada na Newsweek de 30 de janeiro de
1984, referência à empresa fundada por Jobs e Wozniak

Fonte: newsweek.com
No título da matéria, a expressão idiomática “the apple of your eye”, ou, “a menina
dos olhos” ganha outro sentido ao brincar com a palavra “apple”, que aparece com a letra
inicial em caixa-alta, referenciando a empresa criada por Jobs e Wozniak. O subtítulo “Steve
Jobs aposta que o Macintosh vai ajudar a vencer a guerra santa contra a IBM” 69, suscita uma
polêmica discursiva ao posicionar a IBM como a inimiga, a rival da Apple. Além disso, o
termo “guerra santa”, posiciona as duas empresas, Apple e IBM, como duas religiões, afinal,
o termo designa “guerra motivada ou justificada por diferenças religiosas, que visa à
imposição de uma religião a uma população ou à eliminação de outra religião” (AULETE,
2017). O subtítulo também revela uma espécie de ethos aguerrido do enunciador, como se
Jobs, à luz da Apple, fosse um combatente preparado para vencer a suposta batalha que põe
em xeque a segurança da humanidade. Por meio da imagem que faz parte da matéria, pode-se
depreender o mundo ético (Maingueneau, 2008b) do qual Jobs, enquanto enunciador, pertence
e permite acesso, um mundo em que jovens mostram sua maneira de ser, ora descalços, ora
simplesmente de tênis e calça jeans, tocam violão, conversam, e, ao mesmo tempo, trabalham
em um suposto ambiente familiar e confortável em nome de uma causa maior, promovendo a
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Tradução nossa.
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revolução do computador pessoal, sem ter de se preocupar com a formalidade e rigidez das
grandes corporações.
Obviamente, o cofundador da Apple não podia controlar todo o material que circulava
a respeito dele e da Apple. Do mesmo modo que determinada revista poderia veicular uma
matéria enaltecendo a apresentação de Jobs em que o Macintosh foi lançado, criando uma
manchete favorável ao produto da Apple, outra publicação poderia gerar um conteúdo oposto,
por exemplo, suscitando dúvidas em relação a todas as expectativas em torno do computador,
ou ainda, destacando suas deficiências, classificando a apresentação de Jobs como um exagero
ou algo do tipo. Nessas circunstâncias, as matérias seriam avatares indesejados, um conteúdo
publicado na contramão daquilo que o enunciador procurou instituir em sua apresentação oral.
Do ponto de vista da valência genérica externa, nota-se que havia um encadeamento,
uma sequencialidade (MAINGUENEAU, 2015) entre as apresentações oficiais de Jobs e
aquilo que se reproduzia na mídia (por vezes manipulada pelo próprio Jobs), que seguia
determinada ordem: 1) prévia para uma publicação; 2) apresentação oral oficial; e 3) matérias
na mídia. Essa constatação destaca a afirmação de Maingueneau (2015, p. 73) de que a
“sequencialidade não é uma simples justaposição: os diversos gêneros interagem”. No caso
das apresentações de Jobs, nota-se que a sequencialidade é um processo de irradiação, mas
vista por dois aspectos, tanto “pré” quanto “pós” evento. Em outras palavras, as apresentações
que marcam o lançamento oficial dos produtos da Apple, implicavam, além das prévias
oferecidas à mídia, conversas nutridas por determinados grupos, como o caso que envolveu o
lançamento do iPhone, no qual o aparelho, antes mesmo de ser lançado, recebeu o apelido de
“Jesus Phone”, citado no Capítulo 3 deste trabalho. Esse episódio em específico elucida o
ethos pré-discursivo de Jobs, uma representação prévia de uma espécie de “salvador” que
havia do enunciador antes mesmo que ele oficializasse o lançamento do iPhone por meio de
uma apresentação pública.
Dessa forma, o primeiro vídeo analisado nesta pesquisa, como já citado, V1, é o que
retrata o lançamento do Macintosh, evento que ocorreu em 24 de janeiro de 1984, no auditório
Flint da De Anza College. Ressalta-se que este vídeo possui um único bloco, designado Bloco
Macintosh. O vídeo que corresponde à apresentação do iPhone, V2, que ocorreu durante a
Macworld 2007, sediada no Moscone Center, San Francisco, em 9 de janeiro do referido ano,
é o que será analisado na sequência. No caso de V1, antes de proceder à análise do bloco
especificamente, será apresentado o quadro com os dados de transcrição do vídeo, seguido de
uma síntese que destaca os pontos principais do vídeo e, na sequência, a planilha com os dados
apurados em V1, com o registro de minutos e segundos, atribuídos cada um a seus respectivos
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indicadores de análise. Depois dessa planilha, há dois gráficos. O primeiro deles mostra o
percentual total de cada indicador de análise assinalado durante o preenchimento da planilha.
O segundo exibe o percentual dos apontamentos referentes às manifestações da plateia,
dimensionando os totais de acordo com a intensidade (“Leve”, “Moderado”, “Intenso”).
Considerando a natureza audiovisual do material aqui investigado, dimensionar esses dados
por meio de porcentagem foi importante para melhor visualização dos elementos que
compõem a cenografia das apresentações. Entre esses dois gráficos, de acordo com aquilo que
se apurou na planilha registrando os indicadores e a descrição da apresentação, comentam-se
os totais dos registros “Sim” e “Não” em relação às marcas do discurso religioso.
Esta mesma ordem de apresentação para proceder à análise de V2 foi seguida, com
algumas diferenças. Inicialmente apresenta-se o quadro com a transcrição dos dados do Bloco
A, que, como assinalado no capítulo anterior, corresponde ao recorte selecionado para a
análise de V2. Como este vídeo não possui um bloco único, apesar de a análise concentrar-se
no Bloco A, os dados obtidos em todos os blocos, ou seja, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J foram
explicitados, de modo que, para cada um deles, apresentam-se 1) uma planilha com o registro
dos dados, minutos, segundos e indicadores de análise, uma síntese do bloco, que antecede ou
precede a planilha; 2) dois gráficos para cada bloco, sendo que, tal como em V1, o primeiro
deles indica o percentual de cada indicador apontado e o segundo tangencia os aplausos,
exclamações e risos da plateia. Assim como em V1, entre os dois gráficos de cada bloco alguns
comentários são feitos sobre os apontamentos relacionados às marcas do discurso religioso.
Após a apresentação dos dados do Bloco J, inicia-se a análise do recorte de V2, que
corresponde aos 5 minutos iniciais do vídeo. Visualizar os dados de todos esses blocos
permitiu realizar alguns destacamentos importantes que corroboram para o resultado da
análise como um todo.

4.2 Transcrição de V1
No quadro a seguir, apresenta-se a transcrição dos dados do primeiro vídeo que
compõe o corpus desta pesquisa. Como se vê, o quadro está dividido em duas partes. A coluna
à esquerda, “Transcrição”, corresponde à transcrição do vídeo selecionado que reproduz o
evento ocorrido em 24 de janeiro de 1984, no auditório Flint, Califórnia. Para tanto, os sinais
especificados no Capítulo 3 foram seguidos. Para melhor organização da análise, os trechos
foram divididos com a especificação do código V1 (de vídeo 1) seguido da letra “L” e de um
número, sempre na cor verde, que segue uma ordem sequencial (V1L1, V1L2, V1L3 etc.). O
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acréscimo da letra “L” de “linha”, seguida de um número foi criado para facilitar a recorrência
ao trecho da transcrição durante a análise. A coluna à direita contém a imagem e o código que
remete ao momento da captura dela, portanto, em V1F 0:04, por exemplo, “V1” corresponde
a “vídeo 1” e “0:04” a quatro segundos. O espaçamento entre certos blocos na coluna
“Transcrição” foi feito apenas para que o texto transcrito acompanhe visualmente as imagens
correspondentes a ele, situadas na lacuna à direita. Do mesmo modo, destaca-se que as quebras
de linha não têm nenhuma representação específica do ponto de vista da transcrição, procurouse apenas evitar linhas muitas longas “para melhor visualização do conjunto” (MARCUSCHI,
2007, p. 10).
Quadro 4 – Transcrição de “V1”, que tem duração média de 5 minutos, primeiro vídeo que
compõe o corpus da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple
e que retrata o lançamento do Macintosh apresentado por Jobs
Transcrição

Imagem

V1L1 ((o vídeo começa com algumas frases centralizadas
que aparecem uma a uma, em letras brancas: “On January
24th 1984, Apple Computer introduced the Macintosh”
(V1F 0:04); “We all know about this event that made
history” (V1F 0:06); “Yet only very few people have

V1F 0:04

actually seen it…” (V1F 0:13); “After 21 years, here it is:
the 1984 Macintosh launch video” (V1F 0:17)))

V1F 0:06

V1F 0:13

V1F 0:17
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V1L2 ((Jobs aparece com dois microfones posicionados à
sua frente, um à esquerda, outro à direita (V1F 0:24)))
you’ve just seen some pictures of Macintosh (3) now, i’d
like to show you macintosh in person,
V1F 0:24

V1L3 all the images you’re about to see on the large screen
will be generated by ((com a mão esquerda, aponta para o
lado esquerdo)) what’s in THAT ba:g (V1F 0:38)
V1L4 ((se retira pela esquerda, a imagem fica mais escura,

V1F 0:38

mas logo ele reaparece, abrindo uma espécie de mala de
onde retira o computador com apenas uma mão (V1F 0:52)
[(5)])) ((agora com a imagem mais clara, SJ aparece ao
lado do computador, que está em cima de uma mesa,
próximo a um mouse (V1F 1:07)))
V1F 0:52

V1F 1:07

V1L5 ((SJ leva a mão direita ao bolso interno do paletó, de
lá retira um disquete, o demonstra para a plateia
(V1F 1:10))) [{(4)}]
((devagar, ele insere o disquete no drive do computador,

V1F 1:10

que agora aparece com a tela acesa, na cor azul
(V1F 1:18)))

V1F 1:18
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V1L6 ((a música tema do filme Carruagens de fogo
começa a tocar, SJ se afasta um pouco do computador e

V1F 1:32

fica de lado *(3)*))
((a iluminação diminui aos poucos e apenas a tela do
computador fica visível (V1F 1:32)))
[{(10)}] ((o nome do Macintosh começa a aparecer, letra
por letra na cor preta, sob um fundo branco (V1F 1:46)))
((a frase “Macintosh, insanely great” aparece, ao fundo,

V1F 1:46

uma imagem do céu estrelado (V1F 2:12)))

V1F 2:12

V1L7 ((aparece, sequencialmente, a imagem de uma
mulher, aparentemente oriental, de cabelos compridos,
penteando-os (V1F 2:18); uma tela com um processador
de textos (VIF 2:25); a imagem de uma espécie de tabela

V1F 2:18

ao centro e uma calculadora eletrônica à direita (V1F
2:32)));

VIF 2:25

V1F 2:32
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V1L8 ((a imagem de um certificado onde se lê: “In
celebration of Macintosh, January 24, 1984”(V1F 2:39);
novamente, uma tela com um processador de texto e as
letras do alfabeto em diferentes fontes (V1F 2:43);

V1F 2:39

aparecem agora os desenhos de um pilar à esquerda e de
uma construção arquitetônica à direita (V1F 2:48); um
processador de texto com texto na tela (V1F 2:53); uma
imagem de Jobs à direita e, à esquerda, um balão de

V1F 2:43

pensamento com a figura de um Macintosh (V1F 2:58); a
imagem de um tabuleiro de xadrez com peças espalhadas
por ele e uma figura vestida de Alice no País das
Maravilhas, no canto direito (V1F 3:03) [{6}]))
V1F 2:48

V1F 2:53

V1F 2:58

V1F 3:03
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V1L9 ((aos 3:11, Jobs retoma a fala))
now, we’ve done a lot of talking about Macintosh recently
((a imagem volta para o rosto de Jobs (V1F 3:13))
V1F 3:13
But today, for the first time ever, i’d like to let Macintosh
speak for himself ((sai pela lateral esquerda e a sombra
dele volta a aparecer alguns segundos depois, mas a
imagem do computador irrompe na projeção e ele
(computador) começa a falar ao mesmo tempo em que as
frases vão aparecendo na tela, reproduzindo a exata fala

V1F 3:29

dele
(V1F 3:29) ((o trecho a seguir corresponde à fala do
computador))
V1L10 hello, i’m Macintosh it sure is great to get out of
that bag [{disaccustomed as i’m to be public speaking}],
i’d like to share with you a maxim i thought of the first
time i met an ibm mainframe [{never trust a computer you
can’t lift]} obviously i can talk but right now i’d like to sit
back and listen so, it is with considerable pride that i

V1F 4:01

introduce a man who’s been a [{father to me Steve Jobs
(V1F 4:01) ((a câmera volta a focalizar Jobs)) [{21}]

V1L11 ((Jobs é aplaudido por 21 segundos, em silêncio,
demonstrando expressão de satisfação (V1F 4:24)))
((a câmera focaliza a plateia, que em sua maioria o aplaude
de pé (V1F 4:28)))
((aparece o texto com os créditos da reprodução:
“Recorded in January 1984 and preserved for the world by
Scott Knaster”, em seguida, “Tracked down and

V1F 4:24
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digitized in January 2005 by TextLab” e “More to
come…”(V1F 4:56))

V1F 4:28

V1F 4:56

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
4.3 O lançamento do Macintosh: apresentação dos dados

A planilha a seguir foi preenchida de acordo com o que se apurou em V1. Como pode
se observar, o primeiro apontamento foi feito aos 5 segundos e o último, aos 5 minutos e 6
segundos. Antes do início efetivo do vídeo, aparecem algumas frases de edição que iniciam
aos 5 segundos e terminam aos dezoito, sendo que Steve Jobs aparece de fato aos 22 segundos.
Do mesmo modo, ao término do vídeo, a partir dos 4 minutos e 54 segundos aparecem frases
com os créditos da edição. No registro dos dados de V1, o momento mais surpreendente é
aquele em que Jobs anuncia que o próprio computador, o Macintosh, falará com a plateia: “I’d
like to let Macintosh speak for himself70” o que ocorre aos 3 minutos e 19 segundos. Antes
disso, porém, uma sequência de telas, reproduzidas no próprio computador, é exibida com
imagens, tipos de fonte, e até uma figura de Steve Jobs pensante, acompanhada de um balão
de pensamento, dentro do qual se vê um Macintosh. Durante toda a apresentação, Jobs e o
computador são os únicos que se pronunciam no palco.

70

“Vou deixar que o próprio Macintosh se apresente” (tradução nossa).

12

12

9

00:00:12

00:00:18

00:00:22

Câmera

Projeção

Projeção

Projeção

Projeção

INDICADOR

DESCRIÇÃO
O vídeo começa com a seguinte
frase e letras brancas sob um fundo
preto: “On January 24th 1984,
Apple Computer introduced the
Macintosh”
Uma nova frase aparece: “We all
know about this event that made
history”
Uma nova frase aparece: “Yet only
very few people have actually seen
it...”
Uma nova frase aparece: “After 21
years, here it is: the 1984
Macintosh video”
Steve Jobs aparece, vestido de
camisa branca social, um paletó
azul-escuro e uma gravata borboleta
verde

“O computador para o resto de nós” (tradução nossa).

12

00:00:07

71

12

00:00:05

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL
RELIGIÃO APLAUSOS

COMENTÁRIOS
EXTRAS

Quadro 5 – Dados apurados no registro do Bloco Macintosh, designado “V1” na pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático
da Apple, e atribuídos cada um à referência de minutos e segundos do vídeo, bem como aos indicadores de análise

4.3.1 Bloco Macintosh: “The computer for the rest of us71”
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8

8

1

7

1

1

1

2
9

9

11

00:00:24

00:00:31

00:00:31

00:00:38

00:00:41

00:00:49

00:00:52

00:00:58
00:01:00

00:01:06

00:01:06

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Outros

Câmera

Aplausos
Só SJ, mexendo no computador
SJ e o computador em cima da
mesa com o mouse à esquerda da
mesa
A iluminação agora é mais intensa

Com a mão direita retira de dentro
da mala o mouse primeiro, depois,
com a esquerda, o computador

Gestos e
Movimentos

Plateia
Câmera

Começa a abrir o zíper de uma
espécie de mala branca que há em
cima de uma mesa

THA::T
Afasta-se do púlpito pelo lado
esquerdo e vai até o centro do palco

Aponta para o lado esquerdo

“You've just seen some pictures of
Macintosh. Now I'd like to show
you Macintosh in person”
“All the images you're about to see
will be generated by what's in
THA::T bag”

DESCRIÇÃO

Gestos e
Movimentos

Gestos e
Movimentos
Ênfase
Gestos e
Movimentos

Relato (Afirmação)

Relato (Afirmação)

INDICADOR

2

RELIGIÃO APLAUSOS

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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1

11

9

1

2

1

11

1

00:01:09

00:01:09

00:01:10

00:01:11

00:01:11

00:01:16

00:01:21

00:01:21

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Gestos e
Movimentos

Outros

Gestos e
Movimentos

Plateia

Gestos e
Movimentos

Câmera

Outros

Gestos e
Movimentos

INDICADOR

Retira-se pela direita do palco, com
as mãos nos bolsos da calça

Depois de retirar um disquete do
bolso, o mostra brevemente ao
público
Aplausos e gritos
Devagar, ele introduz o disquete no
drive do computador, que agora
aparece com a tela acesa, na cor
azul
A música tema do filme
"Carruagem de fogo" começa a
tocar

A câmera continua na mesma
posição em que se vê o computador
em cima de uma mesa e o corpo de
SJ à direita dele

A iluminação agora é mais intensa

SJ para de mexer no computador,
posiciona-se ao lado direito da
mesa, enfia a mão direita dentro do
paletó, retira dele um disquete

DESCRIÇÃO

2

RELIGIÃO APLAUSOS

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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11

9

12

2

12

12

12

00:01:32

00:01:42

00:01:42

00:01:45

00:02:00

00:02:18

00:02:25

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Projeção

Projeção

Projeção

Plateia

Projeção

Câmera

Outros

INDICADOR

Aparece, agora, a imagem de um
processador de textos, o MacWrite

A imagem de uma mulher,
aparentemente oriental, aparece em
preto e branco, segurando os
cabelos longos e penteando-os

Agora, aparece na tela "Macintosh"
apenas com a inicial maiúscula, sob
um fundo escuro e estrelado e,
abaixo dessa palavra, aos poucos
aparece como que escrito à mão, o
sintagma “insanely great”

Aplausos e gritos

Começam a aparecer, uma letra por
vez, a palavra "MACINTOSH" em
caixa-alta e na cor preta

Centraliza na tela do computador

A iluminação vai diminuindo aos
poucos, até que o ambiente fica
totalmente escuro e só a tela do
computador fica visível

DESCRIÇÃO

3

RELIGIÃO APLAUSOS

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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12

12

12

12

12

11

11

00:02:32

00:02:37

00:02:43

00:02:48

00:02:54

00:02:58

00:03:03

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Outros

Outros

Projeção

Projeção

Projeção

Projeção

Projeção

INDICADOR

Aparece uma espécie de jogo
representado por um tabuleiro de
xadrez e, na ponta dele, uma
menina vestida de Alice e um
coelho ao lado esquerdo dela

Aparece o rosto de SJ no programa
de desenho e, à direita dele, um
balão de "pensamento" com um
Macintosh dentro dele

Aparece uma imagem com
construções arquitetônicas
Novamente, o processador de textos

Aparece a imagem de um
certificado com o texto à direita:
“In celebration of Macintosh,
January 24, 1984”
Aparece novamente um editor de
textos com o alfabeto reproduzido
em diferentes fontes

Aparece um software de planilhas
eletrônicas, o mouse posicionado na
aba "menu". À direita da tela, vê-se
uma calculadora

DESCRIÇÃO

RELIGIÃO APLAUSOS

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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2

9

8

1

11

13

13

2
13
13

13

2

9

00:03:03

00:03:14

00:03:19

00:03:20

00:03:21

00:03:30

00:03:34

00:03:35
00:03:45
00:03:47

00:04:00

00:04:01

00:04:01

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Câmera

Plateia

Fala automatizada

Plateia
Fala automatizada
Fala automatizada

Fala automatizada

Fala automatizada

Focaliza SJ que, sorrindo
discretamente, está olhando na
direção da projeção, à esquerda

O computador começa a falar:
“Hello, I'm Macintosh”
“It sure is great to get out of that
bag”
Aplausos e gritos
IBM mainframe
Never trust a computer you can't lift
“I introduce a man who's been like
a father to me: Steve Jobs”
Aplausos e gritos

A iluminação diminui totalmente,
até que volta a aparecer a tela do
computador

Retira-se pela esquerda do palco

Gestos e
Movimentos

Outros

I'd like to let Macintosh speak for
himself

Aplausos e gritos
Focaliza SJ, falando ao microfone,
em frente ao púlpito

DESCRIÇÃO

Relato (Afirmação)

Câmera

Plateia

INDICADOR

SIM
3

3

3

RELIGIÃO APLAUSOS

Polêmica discursiva
Polêmica discursiva

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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1

9

11

9

12

12

12

00:04:05

00:04:27

00:04:28

00:04:30

00:04:54

00:05:01

00:05:06

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Projeção

Projeção

Projeção

Câmera

Outros

Câmera

Gestos e
Movimentos

INDICADOR

3

RELIGIÃO APLAUSOS

Tracked down and digitized in
January 2005 by TextLab
More to come
Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

A tela volta a ficar escura e
aparecem os créditos: “Recorded in
January 1984 and preserved for the
world by Scott Knaster”

Abaixa a cabeça ligeiramente, volta
a olhar para a plateia, continua
sorrindo
Focaliza a plateia que aparece
aplaudindo entusiasticamente e de
pé
Neste ângulo, é possível ver ao lado
esquerdo o púlpito e Steve Jobs,
uma luz destacando ambos e, ao
lado direito, a mesa onde está o
Macintosh
Gira no sentido da esquerda,
mostrando o auditório, que continua
aplaudindo

DESCRIÇÃO

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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De acordo com o preenchimento da planilha acima, que corresponde a V1, como
já dito, os códigos e os respectivos indicadores foram quantificados. No total, 58
observações foram feitas, sendo dezesseis delas relacionadas à projeção e dez aos gestos
e movimentos de Jobs. No quadro a seguir, é possível tangenciar os resultados de modo
percentual, portanto, a maior parte dos apontamentos, ou seja, 27,6%, refere-se à
projeção, indicador 12, seguido do indicador 1, com 17,2%, que marca os gestos e
movimentos do enunciador. O fato de a projeção aparecer em primeiro lugar, aliado às
observações feitas no campo “Descrição”, mostra como a apresentação está apoiada boa
parte do tempo naquilo que é reproduzido no computador, o que não é de se estranhar,
visto que o foco é mostrar os diferentes modos como o Macintosh e o usuário podem
interagir.
Como assinalado anteriormente, quantificar os indicadores foi importante para
visualizar de melhor forma os dados em conjunto, visto que se analisa aqui um material
de natureza audiovisual. Assim, apesar de o indicador 13 (fala automatizada), com quase
9%, figurar entre os três últimos, isto é, os que foram menos apontados, ele é um dos
indicadores mais pertinentes neste vídeo, pois retrata o momento em que o Macintosh
começa a se autoapresentar, como se fosse um ser humano, não uma máquina em si.
Gráfico 1 - Incidência de cada um dos indicadores de análise desenvolvidos a partir da
teoria de Maingueneau e registrados na planilha que corresponde ao Bloco Macintosh
da pesquisa Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
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Dentre os 58 apontamentos, apenas uma marca do discurso religioso foi assinalada
durante o preenchimento da planilha. Contudo, essa marca, que se refere a um trecho da
fala do computador em que ele declara que Steve Jobs é como um pai para ele, é
extremamente importante e será explorada no decorrer da análise, como se verá mais
adiante neste mesmo capítulo. Além disso, depois do preenchimento da planilha e da
transcrição do conteúdo, o desenvolvimento da análise apontou outras marcas do discurso
religioso em V1, que serão detalhadas ainda neste capítulo.
Gráfico 2 - Incidência da intervenção dos coenunciadores assinalada de acordo com a
intensidade e registrada na planilha que corresponde ao Bloco Macintosh da pesquisa
Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

Em V1, como mostra a planilha preenchida do Bloco Macintosh, há sete
momentos em que Jobs é aplaudido, sendo que mais de setenta por cento desses aplausos
são intensos. A esse respeito, observou-se que Jobs é ovacionado mais entusiasticamente
a partir dos quatro minutos, logo que o computador termina de “se apresentar” e os
aplausos seguem até o final do vídeo, momento, inclusive, em que a câmera focaliza a
plateia de pé. Ainda em relação à câmera, é importante observar que a mudança de ângulo
para a esquerda, assinalada aos 4 minutos e 30 segundos, mostra que quem está por trás
da câmera, seja uma pessoa ou um recurso automatizado da própria câmera que enfatiza
a extensão da plateia, é uma marca da cenografia, indicando que a gravação do evento
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está sendo realizada em função de outros gêneros para os quais este avatar vai irradiar.
Isso significa também que, por meio da câmera e do ângulo por selecionado por ela, podese “constatar” a adesão do auditório ao discurso de Jobs, uma vez que ele é ovacionado
de pé entusiasticamente pelos coenunciadores.

4.3.2 Análise de V1
Como é possível observar em V1L1, por meio daquilo que se enuncia logo no
início do vídeo, quem o assiste de imediato recebe a informação de que o lançamento do
Macintosh, em 24 de janeiro de 1984, fez história. O caráter memorável do acontecimento
é reforçado com a frase: “After 21 years, here it is: the 1984 Macintosh launch video 72”,
já que elucida que mesmo após 21 anos, o evento não pode ser esquecido, o que também
justifica sua reprodução em um site de compartilhamento de vídeos. De acordo com uma
pequena apresentação que acompanha o vídeo e que pode ser visualizada logo abaixo
dele, o conteúdo foi disponibilizado em 23 de janeiro de 2009, com a seguinte introdução:
“The Original 1984 Macintosh Introduction: the magic moment, when Steve Jobs unveils
the Macintosh and releases it from its bag73.” Nesse fragmento, o coenunciador é
conduzido ao “momento mágico em que Steve Jobs revela o Macintosh e o liberta de uma
mala”. Apesar de não estar inserida no avatar em si, essa frase se situa logo abaixo do
vídeo, na página do YouTube, portanto, é também um componente da cenografia, mas de
ordem arquitetural que só pode ser acessado por meio da busca pela apresentação do
Macintosh e consequente acesso ao conteúdo.
Em se tratando de ethos, Maingueneau (2008b, p. 60) alerta que “a distinção prédiscursivo/discursivo deve levar em conta a diversidade dos gêneros de discurso” e que
esse elemento da cenografia se elabora “[...] por meio de uma percepção complexa que
mobiliza a afetividade do intérprete, que tira suas informações do material linguístico e
do ambiente” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 60-61). Tendo em vista essas considerações,
e que o vídeo em questão é um avatar, o trecho que situa a apresentação como um
“momento mágico”, constrói de imediato um ethos pré-discursivo, pois, o coenunciador
recebe a informação de que está prestes a assistir a algo excepcional, que supostamente
não tem explicação racional.

“Depois de 21 anos, eis aqui: o vídeo do lançamento do Macintosh, 1984” (tradução nossa).
“Apresentação original do lançamento do Macintosh, em 1984: o momento mágico em que Steve Jobs
revela o Macintosh e o liberta de sua mala” (tradução nossa).
72
73

143
Como se vê em V1L1 e V1L2, frases foram acrescentadas ao avatar, ou seja, a
cenografia verbal é integrada à uma cenografia digital. O processo de edição no qual o
texto, com suas fontes e cores foi inserido, faz que a apresentação do lançamento do
Macintosh ganhe uma nova configuração iconotextual; o vídeo não é mais puramente
uma reprodução do evento, pois, por meio das frases inseridas, como “We all know about
this event that made history74” e do fundo preto e de letras brancas que aludem aos filmes,
passa a se construir no fio do discurso um ethos épico; a mensagem conduz o
coenunciador a uma ocasião mágica, o memorável ano de 1984, mesmo 21 anos depois
do evento, como acrescenta o próprio texto.
Por volta dos 22 segundos, conforme descrito em V1L2, o enunciador aparece
vestido com um paletó escuro, camisa branca e uma gravata borboleta verde-clara, à moda
black tie. Como se sabe, é comum que esse estilo de gravata, um dos itens mais finos dos
trajes masculinos, seja utilizado em situações de gala como casamentos, formaturas e
cerimônias de premiação. Logo à primeira vista, esse traço físico e indumentário do
enunciador impõe o tom (MAINGUENEAU, 2008a) de solenidade da ocasião,
circunscrevendo-o, antes mesmo de ele se pronunciar, em um modo específico de se
mover no espaço social.
Figura 24 – Reprodução da imagem “V1F 0:24”, fragmento da transcrição de “V1”,
parte integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple e que mostra o enunciador à moda black tie

Fonte: YouTube.com

74

“Todos temos conhecimento deste evento que fez história” (tradução nossa).
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Assim, em V1L2, ao dizer “I’d like to show you Macintosh in person 75”, a
expressão “in person” assinala que o enunciador encena a sua fala como se o que estivesse
prestes a ser anunciado não fosse uma máquina, mas, sim, uma pessoa. Em V1L3, o tom
de mistério é enfatizado: “All the images you’re about to see on the large screen will be
generated by what’s in that bag76”. Como mostram os sinais de transcrição desse trecho
em específico, em V1L3, o pronome relativo “that” e o substantivo “bag” são enfatizados
na fala de Jobs e essa ênfase coincide com o momento em que ele aponta para a esquerda.
Figura 25 – Reprodução da imagem “V1F 0:38”, fragmento da transcrição de “V1”,
parte integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple e que mostra o enunciador apontando para a esquerda

Fonte: YouTube.com

Ainda em relação a esse trecho, o enunciador não revela de imediato o que será
mostrado, verbaliza que se trata de algo que está dentro da mala, mas não o nomeia,
aumentando o clima de suspense, “prendendo” a atenção de quem o assiste em uma
espécie de cilada. Essa manobra do enunciador mostra que a cenografia de fato não é um
quadro estável, pronto, pré-construído e que “logo de início, a fala supõe uma certa
situação de enunciação que, na realidade, vai sendo validada progressivamente por
intermédio da própria enunciação” (MAINGUENEAU, 2013a, p. 98). Como um mágico
prestes a apresentar uma façanha, o enunciador retira o computador de dentro da mala
branca, segurando-o num gesto ágil, com apenas uma mão e sem o menor esforço,
levando a crer que se trata de algo leve, fácil de ser carregado. Aqui, encontra-se uma
“Gostaria de lhes apresentar pessoalmente o Macintosh” (tradução nossa).
“Todas as imagens que estão prestes a ver neste telão, serão geradas pelo o que há dentro desta mala”
(tradução nossa).
75
76
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cena validada (Maingueneau, 2013b), a típica dos truques de mágica em que o mágico
retira um coelho da cartola. Ao término do gesto, o enunciador é aplaudido por 5
segundos.
Figura 26 – Reprodução da imagem “V1F 0:53”, fragmento da transcrição de “V1”,
parte integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple e que mostra o enunciador retirando o computador de dentro de uma mala

Fonte: YouTube.com

Quando o computador é posto na mesa, o mouse fica bem à frente, quase que na
ponta do móvel, em uma posição de destaque, caracterizando esse dispositivo que seria o
principal diferencial da apresentação. Como é possível ver na imagem a seguir, o ângulo
da câmera, apesar de incluir Jobs, mantém a imagem dele apenas do pescoço para baixo,
focalizando o computador.
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Figura 27 – Reprodução da imagem “V1F 1:07”, fragmento da transcrição de “V1”,
parte integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple e que mostra o enunciador ao lado do computador, mexendo nele

Fonte: YouTube.com
Tal como o fez com o computador que foi “libertado” de uma mala, o enunciador,
como pode-se observar em V1L5, retira um disquete de dentro do paletó. O gesto é
realizado devagar, de um modo muito emblemático, semelhante ao de um mágico que
retira do bolso a carta de um baralho. O enunciador, por intermédio de um “truque”,
encena uma surpresa, pois o disquete que ele tira do bolso é de 3,5 polegadas, algo
relativamente novo para a época, já que as versões desse disco flexível comumente
conhecidas até então eram de formatos maiores, como 8 polegadas. Conforme
observações de V1L6, depois que insere o disquete no drive do computador, a “mágica”
começa a acontecer. A música de Vangelis, criada especialmente para ser o tema do filme
Carruagens de fogo, lançado em 1981, começa a tocar. Essa música, que rendeu o Oscar
de melhor trilha sonora a seu compositor, tornou-se simbólica desde então. O filme citado
conta a história de uma equipe de atletismo da Grã-Bretanha, concentrando-se
especialmente em dois personagens, um missionário que corre em nome de Deus e outro
judeu que disputa a prova para vencer o preconceito que sofre. Como é possível notar, a
presença dessa canção não é aleatória. Partindo da premissa do primado do interdiscurso,
ou seja, da concepção de que a unidade de análise não é o discurso, mas o interdiscurso,
uma espécie de rede de trocas na qual diferentes discursos são constituídos
(MAINGUENEAU, 2008a), a Apple, personificada em Steve Jobs na apresentação que
marca o lançamento oficial do Macintosh, no interior do campo discursivo está em uma
relação de disputa com os seus concorrentes, competindo pela melhor posição daquele
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capaz de desenvolver um computador pessoal. A esse respeito, Isaacson (2011, p. 153)
destaca:
Durante toda a carreira, Jobs sempre gostou de se ver como um rebelde
iluminado atacando os impérios do mal, um guerreiro Jedi ou um samurai
budista combatendo as forças das trevas. A IBM era o contraste perfeito.
Espertamente, ele situou a batalha não como simples concorrência comercial,
mas como uma luta espiritual.

Acrescenta-se, ainda, que a música tema de um filme cuja inspiração de um dos
principais personagens é Deus, é uma marca do discurso religioso que penetra a
cenografia. Ademais, o toque da música recobra pela memória discursiva um
acontecimento do filme, as Olimpíadas de 1924, que teve motivações religiosas.
Ainda em V1L6, a tela do computador começa a exibir as letras “MACINTOSH”
sequencialmente, na posição horizontal, em caixa-alta e em movimento, da direita para a
esquerda, e os coenunciadores aplaudem entusiasticamente, uma marca de adesão à
enunciação, da incorporação. O estilo da fonte com serifa, ou seja, na extremidade de
algumas letras há um traço de acabamento que parece apoiá-la na página, legitima o tom
de solenidade da enunciação, pois, a fonte com serifa
[...] faz as letras parecerem tradicionais, conservadoras, honestas e esculpidas
– e sua linhagem remonta ao imperador romano Trajano, cuja Coluna em
Roma, concluída no ano 113, porta uma inscrição em sua homenagem e serve
como a mais influente obra anônima de gravação em pedra dos últimos 2 mil
anos (GARFIELD, 2012, p. 41).

Aproximadamente ao 1 minuto e 42 segundos, a câmera e a projeção concentramse apenas no Macintosh, ou seja, no plano do avatar, a cenografia conduz o coenunciador
para “perto” do computador. A centralização da câmera e da projeção na tela do
Macintosh encena a presença do computador bem diante dos olhos do telespectador, como
se fosse o próprio dispositivo quem estivesse ali, a poucos centímetros de quem assiste
ao vídeo. Do outro lado, no evento em si, ou seja, no núcleo genérico, os aplausos dos
coenunciadores materializam a façanha que a Apple começava a executar. O amplo leque
de fontes marcava o início de uma era em que as letras e suas tipologias fariam parte do
vocabulário dos usuários de computador sob a designação “fonte”. Na figura a seguir, os
círculos em vermelho destacam a serifa da fonte utilizada durante a apresentação.
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Figura 28 – Reprodução da imagem “V1F 1:46”, fragmento da transcrição de “V1”,
parte integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple e que mostra as fontes com serifa do Macintosh

Fonte: Adaptado de YouTube.com
Em seguida, a palavra “Macintosh” volta a aparecer, dessa vez sob um fundo
negro e estrelado, as estrelas piscando enquanto o slogan que viria a se tornar como que
uma marca registrada, “Insanely great 77”, aparece logo abaixo do nome do computador,
em letra cursiva e, devagar, como se estivesse sendo escrito à mão. A exibição gráfica,
algo até então não visto, surpreende. Depreende-se por meio desse trecho uma cenografia
que remete ao sagrado, pois o nome do Macintosh aparece como que escrito nas estrelas,
corpos celestes que aparecem com frequência na Bíblia cristã, como no livro de Mateus
na edição pastoral, em que a estrela é usada como um sinal do nascimento do menino
Jesus, descrito pelos magos: “Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua
estrela no Oriente, e viemos para prestar-lhe homenagem” (Mt 2,2).

77

“Insanamente grandioso” (tradução nossa).
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Figura 29 – Reprodução da imagem “V1F 2:12”, fragmento da transcrição de “V1”,
parte integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple e que mostra o slogan do Macintosh “escrito nas estrelas”

Fonte: YouTube.com

Outro episódio bíblico emblemático em que as estrelas aparecem no céu é o trecho
que remete ao pacto que Deus fez com Abrão, prometendo a ele que lhe daria um filho e
que sua descendência seria enorme, conforme edição da Bíblia pastoral: “‘Erga os olhos
ao céu e conte as estrelas, se puder’. E acrescentou: ‘Assim será a sua descendência’.
Abrão acreditou em Javé, e isso lhe foi creditado como justiça” (Gn 15, 5-6). Assim,
observa-se que a letra cursiva com que “Insanely great78” é escrita, aparece pouco a pouco
na exibição do vídeo, encenando uma caligrafia, remetendo a uma suposta promessa cuja
realização é encarnada no computador da Apple.
Na sequência, em V1L7, surge a imagem de uma mulher penteando os cabelos
compridos, com uma expressão de serenidade, satisfação. Ora, no discurso cristão, o
cabelo representa o véu da mulher, como mostra o livro de Coríntios na edição da Bíblia
de Jerusalém:
Julgai por vós mesmos; será conveniente que a mulher ore a Deus sem estar
coberta de véu? A natureza mesma não vos ensina que é desonroso para o
homem trazer cabelos compridos, ao passo que, para a mulher, é glória ter
longa cabeleira, porque a cabeleira lhe foi dada como véu? (Co, 11, 15)

Assim, na intertextualidade com o discurso religioso, o cabelo da mulher, uma
criação divina, é evocado na cenografia que novamente remete ao sagrado. O cabelo
crescido é, de acordo com a Bíblia de Jerusalém, aquilo que assegura a comunicação da
78

“Insanamente grandioso” (tradução nossa).
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mulher com Deus, um véu natural e honroso, enquanto que a ausência de cabelo é tida
como desonra: “Mas toda mulher que ore ou profetize com a cabeça descoberta, desonra
a sua cabeça; é o mesmo que ter a cabeça raspada” (Co, 11, 5).
Entre V1L7 e V1L8, surge uma sequência de capturas de tela que mostram
documentos, mapas, desenhos, planilhas e um pacote gráfico de todos os modelos das
fontes, expressos com as letras do próprio alfabeto. O desenho de um diploma por meio
do qual se lê “In celebration of Macintosh, January 24, 198479” confere um dos estatutos
do enunciador, o de porta-voz de um mérito, pois, só recebe um diploma aquele que
demonstra possuir as habilidades necessárias para a obtenção de um título. Nesse ponto,
depreende-se uma imbricação entre ethos e cenografia, pois, a “presença” de um diploma
explica um traço da corporalidade do enunciador Jobs, seu traje black tie, encenando que
a sua “criação”, o Macintosh, está sendo condecorada.

Figura 30 - Reprodução da imagem “V1F 2:39”, fragmento da transcrição de “V1”,
parte integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple e que mostra um diploma estampado na tela do Macintosh

Fonte: YouTube.com

Em V1L8, na indicação de captura de imagem V1F 2:58 é possível ver o momento
em que o computador exibe uma foto do rosto de Steve Jobs e, ao lado, dele um balão de
pensamento com a imagem do Macintosh.

79

“Em homenagem ao Macintosh” (tradução nossa).
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Figura 31 – Reprodução da imagem “V1F 2:58”, fragmento da transcrição de “V1”,
parte integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple e que mostra a imagem de Jobs na tela do computador, pensando no Macintosh

Fonte: YouTube.com
Nesse trecho, há uma marca linguística do enunciador que acede ao papel de
fiador. A imagem do rosto do idealizador do Macintosh na tela do próprio computador
confere ao enunciador Jobs o papel de fonte legitimante da enunciação, permitindo que
ele ateste a legitimidade da própria fala. A esse respeito, Maingueneau (2013a, p. 108)
declara:
[...] é por meio de seu próprio enunciado que o fiador deve legitimar sua
maneira de dizer. Essa abordagem do ethos permite novamente que nos
afastemos de uma concepção do discurso segundo a qual os “conteúdos” dos
enunciados seriam independentes da cena de enunciação que os sustenta. Na
verdade, não podemos dissociar a organização dos conteúdos e a legitimação
da cena de fala.

Recobrando a figura publicada na Playboy Magazine e retomada no Capítulo 1
deste trabalho, em que o Macintosh é posto em uma manjedoura, essa imagem de Jobs
pensando no computador faz uma alusão a uma cena religiosa, como se o cofundador da
Apple fosse Deus pensando na própria criação, criação essa que não é mais um humano
em si, mas um computador; o Macintosh, então, foi criado à imagem e semelhança de
Jobs.
Por volta dos 3 minutos e 3 segundos do vídeo, surge uma imagem do que parece
ser um jogo, um tabuleiro com uma garotinha com um vestido, Alice, na ponta inferior
direita e um coelho ao seu lado. Essa imagem que alude ao lúdico, recupera as origens do
computador pessoal, o ideal de transformar uma máquina fria e monótona em algo
colorido, amigável, capaz de promover o entretenimento, funcionando como uma espécie
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de convite à brincadeira, ao lazer. Ao apresentar o Macintosh, aproximadamente aos 3
minutos e 19 segundos, o enunciador anuncia “[...] for the first time ever, I’d like to let
Macintosh speak for himself80” e, no plano do avatar, a cenografia conduz o
coenunciador, novamente para “bem perto do computador”, pois a câmera centraliza a
tela do Macintosh, que “emite” uma fala, como se vê em V1L10, com os dizeres: “Hello,
I’m Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Disaccustomed as I’m to be public
speaking, I’d like to share with you a maxim I thought of the first time I met an IBM
mainframe. Never trust a computer you can’t lift. Obviously, I can talk but right now I’d
like to sit back and listen so, it is with considerable pride that I introduce a man who’s
been a father to me, Steve Jobs81”. Durante sua “fala”, o computador é ovacionado
entusiasticamente, como mostra o registro de 4 minutos e 1 segundo da planilha. A frase
“Never trust a computer you can’t lift” aparece na tela em caixa-alta, não por acaso. Essa
é uma marca linguística significativa da cenografia, pois, a partir dessa frase é possível
depreender uma polêmica discursiva. No interior do campo discursivo, há uma disputa
pela melhor posição daquele capaz de desenvolver um computador pessoal, de modo que
o enunciador põe em evidência a defrontação com a IBM e o faz tentando deter a
legitimidade enunciativa. A fala do computador é um exemplo do simulacro de
dominadora da IBM, simulacro esse criado pela Apple que se põe na postura de salvadora
da humanidade, alertando os coenunciadores do perigo que se pode correr ao “confiar”
em um computador que não se pode carregar.

“Pela primeira vez, vou deixar o Macintosh falar por si” (tradução nossa).
“Olá. Sou o Macintosh. Ufa, como é bom sair desta mala. Não estou muito acostumado a falar em público,
mas gostaria de compartilhar uma máxima em que pensei desde a primeira vez que vi um mainframe da
IBM: Nunca confiem em um computador que não se pode carregar. Como podem ver, é evidente que posso
falar, mas gostaria de me sentar e assistir um pouco, então, é com muito orgulho que apresento o homem
que é como um pai para mim, Steve Jobs” (tradução nossa).
80
81
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Figura 32 – Reprodução da imagem “V1F 4:01”, fragmento da transcrição de “V1”,
parte integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple que mostra o texto lido em voz alta pelo próprio Macintosh

Fonte: YouTube.com
Em relação à topografia, o enunciador se “movimenta” em um espaço em que a
obscuridade dos computadores é contestada e o acesso a essas máquinas é reivindicado.
Quanto à cronografia, pode-se dizer que o discurso da Apple visa se estabelecer em um
tempo em que é “chegada a hora” de as pessoas terem acesso a um computador e a todos
os “feitos mágicos” que se pode executar com ele.
Aproximadamente aos 4 minutos e 1 segundo, a câmera volta a centralizar Jobs,
olhando para a projeção, sorrindo, com uma visível expressão de satisfação. No núcleo
genérico, o enunciador é ovacionado por aproximadamente 20 segundos, e, no avatar, o
ângulo da câmera se mantém nele, que continua sorrindo e assentindo, e permanece em
silêncio durante esse tempo. Poucos segundos depois, ao 4 minutos e 27 segundos, a
câmera se desloca para a plateia, que aparece em pé, vibrando, aplaudindo de modo
intenso. O deslocamento da câmera funciona como um gesto de confirmação da adesão
dos coenunciadores, pois, ao mesmo tempo que a imagem mostra uma plateia animada,
também exibe um auditório grande e lotado, com poucos assentos livres.
Aos 4 minutos e 54 segundos, conforme registro da planilha, ainda na ordem do
avatar, tem-se mais um registro textual, os “créditos” da edição do vídeo. Na frase
“Recorded in January 1984 and preserved for the world by Scott Knaster82” mais uma vez
uma característica do avatar aparece, e o caráter memorável do vídeo é destacado
novamente, já que o conteúdo foi “conservado para o mundo”. Segundos depois, surge,
ainda em formato de texto, mais informações sobre os créditos, desta vez, com o endereço
82

“Gravado em janeiro de 1984 e conservado para o mundo por Scott Knaster” (tradução nossa).
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de um site, e, na sequência, a frase “More to come”. Esse é um aspecto importante da
cenografia digital do avatar, que mostra a interação entre os diferentes gêneros, pois, ao
final do vídeo, quem o assiste pode decidir acessar o endereço do site e, a partir dele,
adentrar outros conteúdos que podem ou não ter relação com o da apresentação do
Macintosh performatizada por Jobs.
4.4 Transcrição de V2

A transcrição do Bloco A do vídeo que corresponde ao lançamento do iPhone,
ocorrido em 9 de janeiro de 2007, no Moscone Center, San Francisco, segue o mesmo
padrão da transcrição de V1. O quadro, dividido em duas partes, exibe à esquerda o texto
transcrito de V2. Assim como em V1, para melhor organização do conjunto, inclusive da
análise, o código V2 (de vídeo 2) seguido da letra “L” e de um número, na cor verde e
que segue uma ordem sequencial, precede determinados trechos, assim, tem-se: (V2L1,
V2L2, V2L3 etc.). Da mesma forma, as quebras de linha, bem como o espaçamento entre
elas, não retratam nenhum elemento da apresentação em si, tampouco da fala de Jobs,
mas foram inseridos para melhor visualização do texto e das figuras que o acompanham
na coluna à direita.
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Quadro 6 – Transcrição de “V2”, que tem duração média de 5 minutos, segundo vídeo
que compõe o corpus da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático
da Apple e que retrata o lançamento do iPhone apresentado por Jobs

Transcrição

Imagem

V2L1 ((Adentra o palco pela esquerda, caminhando em direção à
direita, vagarosamente, em silêncio (V2F 0:30)))
V2L2 this is a day (3) I've been looking forward to for two and a
half years
[{(4.0)}]

V2F 0:30

V2L3 every once in a while, a revolutionary product comes along,
tha:t changes everything (3) and, Apple has been, ((hesita))
V2L4 well first of all one's very fortunate to get to work on just
one ((Faz sinal de “um” com o indicador esquerdo)) of these in
your career (3)

V2L5 ((caminha pelo palco enquanto fala, a passos curtos e
vagarosos e a uma distância curta (V2F 1:08)))
V2L6 Apple's been very fortunate, it's been able to, introduce a
few of these in the wo::rld,

V2F 1:08

V2L7 in nineteen eighty FOUR, we introduced the macintosh
((mostra um slide com uma imagem do Macintosh (V2F 1:18)))
it didn't just change Apple, it changed the whole computer
industry [{(9)}] (3)

V2F 1:18
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V2L8 in two thousand and ONE, we introduced the first ipod
((mostra um slide com a imagem de um iPod (V2F 1:38))) [{and,
it didn't just, (3) it didn’t just change}] the way we all listen to
music, it's changed the entire music industry ((faz um sinal de
ênfase com a mão esquerda (V2F 1:47))) (3)
V2F 1:38

V2F 1:47

V2L9 well, ((caminha da esquerda para direita com o passo bem
tranquilo, devagar)) (V2F 1:52) toda::y (3) we're introducing
THREE ((faz um sinal de três com os dedos da mão esquerda))
revolutionary products of this class [{(3)}]

V2F 1:52
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The FIRST one (4.0)
((alterna para um slide em que uma figura representando
o iPod é revelada, mas o slide com o símbolo da maçã
mordida primeiro se “divide” (V2F 2:06) ao meio para
revelar o seguinte (V2F 2:08) em que, abaixo do

V2F 2:06

símbolo do iPod, se lê a frase: “Widescreen iPod with
touch controls))
is a widescreen iPod with touch controls [{(9)}]

V2F 2:08

V2L10 (V2F 2:13), a câmera focaliza a plateia e, Jobs,
enquanto

é

aplaudido,

sorri

discretamente,

demonstrando satisfação (V2F 2:16))

V2F 2:13

the second
((o slide com o símbolo do iPod é dividido ao meio e dá
lugar ao que corresponde ao telefone (V2F 2:23) (V2F
2:24)))
is a [{revolutionary mobile phone (6)] ((os aplausos e
gritos da plateia ficam mais entusiasmados dessa vez,

V2F 2:16

momento em que Jobs mostra um slide com uma figura
representando o iPhone e no qual se lê: “A revolutionary
mobile phone”)) (2)

V2F 2:23
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V2F 2:24
V2L11 and the THIRD ((como feito com os demais, o
slide do telefone se divide ao meio e dá lugar ao slide
que cita o dispositivo da internet ( V2F 2:37))) (3)
is a brea::kthrough internet communications device
[(4)] ((exibe slide ( V2F 2:41) com a imagem de uma

V2F 2:37

bússola e no qual se lê: “A breakthrough internet
communicator” e os aplausos são menos entusiasmados
agora))

V2F 2:41

V2L12 so, three things, ((mostra slide (V2F 2:48) com
a imagem dos três elementos que compõem o iPhone))
a widescreen ipod with touch controls, a revolutionary
mobile

phone,

and

a

breakthrough

internet

communications device (3)

V2F 2:48

((alterna a apresentação mostrando um slide para cada
tópico (V2F 3:01)))

V2F 3:01
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V2L13 an ipod (2) a phone *(2)* and an internet
communicator (2.0)
((ouve-se um “UH!” na plateia))
a::n [*IPOD, {a PHONE* (2) are you getting it? (4.0)]

V2F 3:19

these are NOT ((as mãos levemente erguidas e
espalmadas (V2F 3:19))) three separate devices (2)
{this is one device

V2L14 ((SJ faz o sinal de “1” (V2F 3:22) com o dedo

V2F 3:22

da mão esquerda)) [{(4) and we are CALLING it,
iPhone,}
today ((slide em que se lê “iPhone – Apple reinvents the
phone (V2F 3:31)))
V2F 3:31

V2L15 (3) today Apple is going to REINVENT the
phone (2)] and here it is *(5) ((SJ faz uma brincadeira,
mostrando, na projeção da tela, a imagem de um
aparente telefone com botão de cofre (V2F 3:43)))

V2F 3:43

you know (3)* actually here it is
((V2F 3:52) SJ tira o suposto iPhone do bolso com a
mão esquerda, o segura diante de si, olha para ele)) but
we’re gonna leave it there for now *so (3) before we get
into it (3)* let me, ah,
V2F 3:52
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V2L16 let me talk about a category of things the most
advanced phones are called smartphones (2) so they
sa::y ((mostra o slide em que se lê: “Smartphone –
Phone + email+ Internet (V2F 4:10))), and, they

V2F 4:10

typically combine a pho::ne, plus email capability, plus,
they say, it's the internet so the baby internet into one
device and they all have these ((aparece a frase:
“QWERTY keyboard”
(V2F 4:20))) plastic little keyboards on them, a::h, and
the pro::blem is, tha::t, they're not so smart, and they're

V2F 4:20

not so easy to use
so:: if you kinda make a, you know,
((SJ mostra um gráfico na tela com dois eixos, um na
vertical, onde se lê na extremidade do lado esquerdo
“Hard to use” e do lado direito “Easy to use” e outro na
horizontal, onde se lê na ponta de cima “Smart” e na de
baixo, “Not so smart”
(V2F 4:33)))

V2F 4:33

*a business school one and one graphic of the smart axis
and, easy to use axis*, pho::nes, regular cell phones are
kind of right there they're not so smart and they’re not,
you know, not so easy to use,ah,

V2L17 but smartphones are definitely a little smarter
but they’re actually harder to u::se ((os nomes dos
concorrentes aparecem à esquerda, na porção “Hard to
use” do gráfico (V2F 4:47)))
they’re rea::lly complicated, just for the basic stuff,

V2F 4:47
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people have a hard time figuring out how to use them
(2)
well, we don’t wanna do either one of these things,

V2L18 what we wanna do, is make a leap frog product
((faz um gesto com a mão que simula um “salto” da
esquerda para a direita (V2F 4:59))) that is WA::Y
smarter than any mobile devices has ever been, and

V2F 4:59

super easy to use, thi::s is what iPhone is, [ok? ((SJ
mostra agora o gráfico completo e o iPhone no topo
direito, na parte “Easy to use” do gráfico (V2F: 5:09)))
(2) so, were gonna reinvent the phone] ((slide em que se
lê: “iPhone – Apple reinvents the phone”
(V2F 5:11)))
V2F 5:09

V2F 5:11

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
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4.5 O lançamento do iPhone: apresentação dos dados
A planilha a seguir corresponde àquilo que se apurou no Bloco A, primeiro trecho
de V2. Como já citado, este vídeo foi dividido em dez blocos de aproximadamente cinco
minutos cada, com o objetivo de “fragmentar” ao máximo todos os elementos que o
compõem. Assim, a primeira observação deste bloco foi assinalada aos 39 segundos, pois
nos segundos iniciais deste vídeo, é feito um recuo na reprodução (o qual fica evidente
durante a exibição), por isso, considerou-se o “início” da reprodução a partir dos 39
segundos. Embora Jobs adentre o palco nesses segundos iniciais, a pesquisa a respeito da
apresentação mostra que o vídeo recebeu cortes de edição, ou seja, os 39 segundos não
correspondem exatamente ao início do evento empírico, sediado no Moscone Center, em
San Francisco, mas, sim, ao momento que quem o editou desejou demarcar 83. O último
apontamento deste bloco corresponde aos 4 minutos e 58 segundos.

83

Como destacado no Capítulo 3, as buscas mostram que há outras versões do mesmo evento disponíveis
no YouTube, entre elas “Steve Jobs introduces the original iPhone at Macworld SF (2007)” que tem
duração de 1 minuto e 39 segundos. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3gw1XddJuc>. Acesso em 12 de set. 2016.
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9

12

2

8

12

00:01:00

00:01:00

00:01:17

00:01:25

00:01:25

00:01:36

Projeção

Relato (Afirmação)

Plateia

Projeção

Câmera

Projeção

Confidências

Gestos e
Movimentos

INDICADOR

DESCRIÇÃO

1984+Macintosh+teclado+mouse
(este último logo abaixo do “1984”)
Aplausos e gritos
“It changed the whole computer
industry”
iPod (imagem) + 2001

SJ à esquerda, slide à direita

Uma maçã mordida enegrecida
sobreposta a uma luz

Entra caminhando devagar, a passos
curtos
“This is a day I've been looking
forward for [...]”

“Hoje, a Apple reinventa o telefone” (tradução nossa).

3

00:00:40

84

1

00:00:39

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

SIM

SIM

SIM

2

RELIGIÃO APLAUSOS

A posição do
“presidente” da
celebração. À esquerda,
onde se situa o
ambão/missal

A escuridão

A mansidão de Jesus

COMENTÁRIOS
EXTRAS

Quadro 717 – Dados apurados no registro do Bloco A, primeiro de “V2” da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple, e atribuídos cada um à referência de minutos e segundos do vídeo, bem como aos indicadores de análise

4.5.1 Bloco A – “Today, Apple is going to reinvent the phone84”...
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1

8

1

2

12

8

7
2

12

12

12

2

9

12

00:01:45

00:01:48

00:01:48

00:01:48

00:01:54

00:02:05

00:02:05
00:02:05

00:02:07

00:02:07

00:02:08

00:02:09

00:02:09

00:02:22

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Projeção

Câmera

Plateia

Projeção

Projeção

Projeção

Ênfase
Plateia

Relato (Afirmação)

Projeção

Gestos e
Movimentos
Plateia

Relato (Afirmação)

Gestos e
Movimentos

INDICADOR

Aplausos e gritos
Focaliza a plateia
(sorrindo/aplaudindo)
Se divide ao meio

O formato e a cor do símbolo do
iPod

No slide, o símbolo do iPod e,
abaixo, a frase "Wide screen iPod
with touch controls"

A projeção se parte em duas

"We are introducing three
revolutionary products of this class"
THRE::E
Aplausos e gritos

Aplausos
O brilho por trás da maçã se
movimenta

A mão faz um sinal enfático

Mãos levemente erguidas e
espalmadas
“It changed the entire music
industry”

DESCRIÇÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

3

1

1

RELIGIÃO APLAUSOS

A revelação

Dourado como o
sacrário. O círculo ao
centro

Um modo de indicar
uma revelação

A luz vencerá a
escuridão

A imposição das mãos

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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12

2

10

12

12

2

8

12

7

1

2

00:02:22

00:02:22

00:02:22

00:02:35

00:02:35

00:02:35

00:02:45

00:02:48

00:03:00

00:03:00

00:03:00

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Posicionamento das mãos

Gestos e
Movimentos

Plateia

Risos

SIM

“I::PO:D, a PHO:NE and an internet
communicator”

Ênfase

SIM

SIM

Projeção

Relato (Afirmação)
Três elementos: iPod, Phone,
Internet

SIM

SIM

2

2

3

RELIGIÃO APLAUSOS

SIM

O símbolo do iPhone + a frase
“Revolutionary mobile phone”
Aplausos e gritos
Fica em silêncio enquanto é
aplaudido
A tela se “parte” em duas
O símbolo de uma bússola dentro de
um quadrado azul-celeste e a frase
“Breakthough Internet
communicator”
Aplausos

DESCRIÇÃO

“So, three things: a wide screen iPod
with touch controls, a revolutionary
mobile phone and a breakthrough
internet communications device”

Plateia

Projeção

Projeção

Pausa

Plateia

Projeção

INDICADOR

Ritmo: como que
traçando o sinal da cruz
(Santíssima Trindade)
Sagrado Coração de
Jesus

A Santíssima Trindade

Novamente, os três
elementos

A bússola e suas
direções formam uma
cruz

A revelação

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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8

12
2

9

12

8

12
5
2

1

5

12

8

5

00:03:19

00:03:21
00:03:23

00:03:23

00:03:30

00:03:38

00:03:45
00:03:45
00:03:45

00:03:52

00:04:05

00:04:13

00:04:20

00:04:20

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Chiste/Ironias

Relato (Afirmação)

Projeção

Chiste/Ironias

Projeção
Chiste/Ironias
Plateia
Gestos e
Movimentos

Relato (Afirmação)

Projeção

Câmera

Projeção
Plateia

Relato (Afirmação)

INDICADOR

Ironia sobre Smartphones: “So they
say”
Smartphone - Phone + email +
internet
“The problem is that they're not so
smart”
Idem ao anterior

Tira o iPhone do bolso

“Today, Apple is going to reinvent
the phone”
Um aparelho com botão de cofre
Idem ao anterior
Risos e aplausos

Nome “iPhone”, depois aparece
embaixo da frase: “Apple reinvents
the phone”

Imagem do telefone
Aplausos e gritos
Focaliza a plateia
(sorrindo/aplaudindo)

“These are not 3 separate devices,
this is one device”

DESCRIÇÃO

SIM

SIM

2

3

RELIGIÃO APLAUSOS

Polêmica discursiva (os
concorrentes)

Gesto emblemático de
revelação

O Espírito Santo: um só
Deus em três pessoas
distintas

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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12
2

1

8

00:04:30
00:04:30

00:04:58

00:04:58

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Projeção
Plateia
Gestos e
Movimentos
Relato (Afirmação)

INDICADOR

2

RELIGIÃO APLAUSOS

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

Gráfico “business school graphic”
Risos
Um “salto” com a mão, mostrando
ênfase
“We wanna do a leap frog product”

DESCRIÇÃO

COMENTÁRIOS
EXTRAS

167

168
Neste bloco, como exibe o gráfico a seguir, 33,3% das observações referem-se à
projeção, elucidando a importância das imagens e/ou modo de reprodução visual da
apresentação. Com 19,6%, o indicador que representa as intervenções da plateia figura
em segundo lugar. Embora o indicador 3 (Confidências) tenha sido um dos menos citados,
ele se mostra muito pertinente, haja vista que retrata a primeira fala de Jobs durante o
vídeo, sobre a qual se falará mais a respeito na análise do bloco. Um dos momentos mais
significativos deste trecho ocorre aproximadamente aos 2 minutos e 48 segundos, quando
Jobs sintetiza as três características do aparelho: “an iPod, a Phone and an internet
communicator85” e pronuncia cada uma dessas palavras em um ritmo de fala muito
peculiar, encenando uma cadência que remete à Santíssima Trindade.
Gráfico 3 – Incidência de cada um dos indicadores de análise desenvolvidos a partir da
teoria de Maingueneau e registrados na planilha que corresponde ao Bloco A da
pesquisa Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

Assim, dos 51 registros nessa planilha, dezesseis remetem a marcas do discurso
religioso. Essas marcas apareceram de modo expressivo nas observações dos campos
“Descrição” e “Comentários extras” da planilha do Bloco A. Na maior parte do tempo
deste trecho, como mostra o gráfico a seguir, Jobs é aplaudido de modo moderado a
intenso.

85

“iPod, celular e dispositivo com acesso à internet” (tradução nossa).
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Gráfico 4 – Incidência da intervenção dos coenunciadores assinalada de acordo com a
intensidade e registrada na planilha que corresponde ao Bloco A da pesquisa Steve Jobs
e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
4.5.2 Bloco B – “It works like magic...86”
O Bloco B de V2 apresenta comentários dos 5 minutos a 9 minutos e 55 segundos.
Neste trecho, observa-se que Jobs faz uso de vários adjetivos positivos para se referir ao
iPhone, como em “Why do we need a revolutionary interface87?”, pergunta retórica que
ele lança aproximadamente aos 5 minutos e 36 segundos, e quando descreve a tela do
iPhone como “a giant screen88” aos 7 minutos e 5 segundos. Ainda a esse respeito, aos 7
minutos e 46 segundos, ao comentar sobre a funcionalidade multitoque, Jobs, em tom
enfático, como pode se observar pelos sinais de transcrição, qualifica-a como
“phenomenal89”. Além disso, neste bloco repete-se uma afirmação importante aos 5
minutos e 12 segundos do vídeo, frase que foi anunciada no Bloco A: “We’re gonna
reinvent the phone90”, de modo que o verbo “reinvent” é umas das marcas que elucidam
o lugar da cenografia por meio do qual Jobs, como enunciador, pretende manter seu
discurso, espaço que define a posição revolucionária da Apple, pois somente quem possui
“Parece mágica” (tradução nossa).
“Por que precisamos de uma interface revolucionária?” (tradução nossa).
88
“Tela gigante” (tradução nossa).
89
“Fenomenal” (tradução nossa).
90
“Vamos reinventar o telefone” (tradução nossa).
86
87
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essa qualidade é capaz de reinventar algo. Esse lugar é denominado por Maingueneau
como topografia (2013b, p. 191): “Esse espaço, construído por meio da sua enunciação,
lhe permite definir seu lugar, bem como aquele que seus destinatários e concorrentes
ocupam no campo”.
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8
9
12

6

1

12

12

9

7
5
9
12
6

00:05:09

00:05:12
00:05:16
00:05:24

00:05:36

00:05:36

00:05:42

00:05:55

00:06:00

00:06:06
00:06:06
00:06:13
00:06:24
00:06:36

DESCRIÇÃO

Ênfase
Chiste/Ironias
Câmera
Projeção
Perguntas Retóricas

Câmera

Projeção

Projeção

Gestos e
Movimentos

“Fixed in PLA::STIC”
A ênfase mostra um tom irônico
SJ no palco + projeção ao fundo
“Buttons & controls can’t change”
“How do we solve this?”

Só projeção (mesmo slide anterior,
a parte debaixo dos aparelhos
concorrentes)

Ergue os braços no momento em
que diz “revolutionary”
Quatro telefones com a tecla
“Qwerty”
Aparece apenas a parte inferior dos
aparelhos, o teclado de plástico

“WA:Y smarter”
O iPhone, agora, aparece no topo
Projeção
do gráfico
Relato (Afirmação) “We're gonna reinvent the phone”
Câmera
SJ + projeção (slide)
Projeção
“Revolutionary UI”
“Why do we need a revolutionary
Perguntas Retóricas
user interface?”

TEMPO
CÓDIGO
INDICADOR
TOTAL
00:05:00
7
Ênfase

SIM

RELIGIÃO APLAUSOS

COMENTÁRIOS
EXTRAS

Quadro 8 – Dados apurados no registro do Bloco B, segundo de “V2” da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple, e atribuídos cada um à referência de minutos e segundos do vídeo, bem como aos indicadores de análise
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1

8
12

1

6

12

12
8

1

9
2
12
6
5

12

5

7

00:06:36

00:06:42
00:06:43

00:06:48

00:06:55

00:06:58

00:07:05
00:07:05

00:07:05

00:07:08
00:07:08
00:07:15
00:07:15
00:07:19

00:07:21

00:07:25

00:07:36

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL
Cabisbaixo, pensativo

DESCRIÇÃO

“We have solved this”
Interface desktop + mouse à direita
Expande as mãos, como que
fazendo um sinal de abertura
“We solved it with the mouse,
Perguntas Retóricas
right?”
Imagem de um smartphone
Projeção
convencional
Projeção
Imagem do iPhone
Relato (Afirmação) “A giant screen”
Gestos e
Expande os braços
Movimentos
Câmera
Projeção apenas
Plateia
Aplausos e gritos
Projeção
iPhone + Stylus
Perguntas Retóricas “Who wants a Stylus?”
Chiste/Ironias
“No”
iPhone + Stylus+ “Who wants a
Projeção
Stylus?”
Chiste/Ironias
YACK!
“A pointing device that we are
Ênfase
A::LL born with”

Gestos e
Movimentos
Relato (Afirmação)
Projeção
Gestos e
Movimentos

INDICADOR

SIM

SIM

SIM

1

RELIGIÃO APLAUSOS

O dedo

Polêmica discursiva

Polêmica discursiva

A abertura do Mar
Vermelho

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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12

12
7
12
2
9
12
5
2

9

12

12

12

8

12

12

00:07:38

00:07:45
00:07:46
00:07:46
00:07:46
00:08:00
00:08:00
00:08:08
00:08:08

00:08:13

00:08:34

00:08:39

00:08:54

00:08:54

00:09:00

00:09:14

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Projeção

Projeção

Relato (Afirmação)

Projeção

Projeção

Projeção

Câmera

Projeção
Ênfase
Projeção
Plateia
Câmera
Projeção
Chiste/Ironias
Plateia

Projeção

INDICADOR

O símbolo do IOSX aparece no
centro, iluminado

iPhone + mão tocando o aparelho
com um dedo
iPhone + palavra “multi-touch”
PHENO::MENAL
iPhone + “Works like magic”
Risos
SJ à esquerda + slide
iPhone + síntese da fala dele
“Boy, we've patented it”
Risos e aplausos
Focaliza a plateia
(sorrindo/aplaudindo)
“Revolutionary User Interfaces” Mouse + Click Wheel + Multitouch
“Revolutionary User Interfaces” Mac + iPod + iPhone
Software (apenas a palavra)
“Software on mobile phones is like
baby software”. “It's not so
powerful”
“Breakthrough” - As letras entram
no slide se movimentando

DESCRIÇÃO

SIM

SIM
SIM

SIM

2

2

RELIGIÃO APLAUSOS

A cruz decussata

Simulacro e polêmica
discursiva

O adjetivo
O misticismo

O toque

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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9

12

9
9
12

00:09:34

00:09:34

00:09:50
00:09:55
00:09:55

Câmera
Câmera
Projeção

Projeção

Câmera

Chiste/Ironias

SIM

SIM

SIM
3

RELIGIÃO APLAUSOS

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

SJ à esquerda + slide
“X” no meio e as características do
IOSX listadas à esquerda e à direita
Focaliza SJ
SJ + projeção ao fundo
“X” no centro, sozinho

“Why we would wanna run such a
sophisticated operation system on a
mobile device? Well, because it's
got everything we need”

“iPhone runs IOSX”
Aplausos e gritos
Foco plateia + SJ + projeção

DESCRIÇÃO

A cruz decussata

A cruz decussata

COMENTÁRIOS
EXTRAS
A cruz decussata

que retrata o momento do comentário correspondente aos 8 minutos e 34 segundos da apresentação.

de vista da câmera, Steve Jobs aparece boa parte do tempo ao lado esquerdo e a projeção da tela ao lado direito, como pode se ver na figura a seguir

lugar, aparece o indicador 9, o da câmera. É interessante notar que no Bloco B há uma maior dinamicidade no plano visual, sendo que, do ponto

Neste bloco, como se verá no gráfico nas próximas páginas, o indicador mais apontado foi o da projeção, o de número 12. Em segundo

5

00:09:24

TEMPO
CÓDIGO
INDICADOR
TOTAL
00:09:14
8
Relato (Afirmação)
00:09:14
2
Plateia
00:09:24
9
Câmera

174

175
Figura 33 – Reprodução da imagem que corresponde aos 8 minutos e 34
segundos do lançamento do iPhone e que mostra Steve Jobs à esquerda e a projeção à
direita da tela

Fonte: Youtube.com
Do ponto de vista da cenografia, nota-se que Jobs, como orador, está inscrito na
cena retórica91, por isso, a fala dele dirige-se ao público ali presente, mas também a uma
comunidade transcendente. Assim sendo, a tela bipartida do ponto de vista da câmera
reflete que o enunciado se dirige a dois públicos: o empírico e um que não se faz presente
fisicamente, mas o assiste de outros lugares. Pode-se dizer que a multiplicidade da
imagem, além de se comunicar com essa comunidade transcendente, atesta aquilo que o
iPhone é capaz de fazer, ou seja, permitir por meio da funcionalidade multitoque estar em
“vários lugares” ao mesmo tempo: na internet, conversando com um amigo em um
aplicativo de bate-papo etc. Neste mesmo bloco, novamente as modalidades apreciativas
utilizadas pelo enunciador para qualificar o aparelho merecem destaque, como
“phenomenal92”, utilizada em referência à funcionalidade multitoque do aparelho, aos 7
minutos e 46 segundos. Conforme definição do dicionário Cambridge (2017), o adjetivo,
além de caracterizar algo como “extremamente especial” também é frequentemente
associado à natureza. Um elemento como a chuva, por exemplo, é registrado no dicionário
Houaiss (2009) como um “fenômeno da natureza”. O que é fenomenal, portanto, é algo
surpreendente, que tem caraterísticas superiores àquilo que é convencional. Na sequência,
ainda em referência à funcionalidade multitoque, Jobs afirma: “It works like magic93”, o

91

Em minicurso sediado pela UFSCAR (2016) durante o VI Colóquio e I Instituto da Associação LatinoAmericana de Estudos do Discurso (ALED-Brasil), Maingueneau, ao explicitar o termo cena retórica,
destacou que ela se refere ao teatro da fala, ou seja, é uma cena em que há uma espetacularização da fala e
na qual quem se pronuncia se põe em uma posição acima.
92
“Fenomenal” (tradução nossa).
93
“Parece mágica” (tradução nossa).
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que marca a integração entre o físico e o metafísico, pois, por meio de um objeto tangível,
caso do aparelho celular, pode-se conseguir executar algo mágico, ações que estão acima
da explicação racional. Por meio dessa mesma reflexão, também pode-se pensar nas
interseções que tecnologia e religião mantêm entre si. A tecnologia, ao promover essa
integração entre o físico e o metafísico, parece situar-se na fronteira com o não discursivo,
partilhando de certas propriedades do discurso religioso, discurso esse pertencente a uma
unidade discursiva maior, a dos discursos constituintes.
Gráfico 5 – Incidência de cada um dos indicadores de análise desenvolvidos a partir da
teoria de Maingueneau, registrados na planilha que corresponde ao Bloco B da pesquisa
Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
Dos comentários registrados na planilha correspondentes ao Bloco B, onze
apresentaram marcas do discurso religioso. Quando, por exemplo, aos 7 minutos e 36
segundos, Jobs anuncia que o instrumento utilizado para manusear o aparelho é o nosso
dedo, o slogan da propaganda do iPhone, Touching is believing94, é retomado por meio
de uma memória discursiva, frase que remete ao episódio bíblico em que Tomé (Jo 20,
24-29), um dos doze apóstolos, duvidou da ressureição de Cristo e exigiu tocar as chagas
dele para se convencer de que era Jesus, de fato. A figura a seguir mostra essa correlação
feita por Robinson (2014) sobre a própria obra. Ainda no Bloco B, como mostra o gráfico,

94

“Tocar para crer” (tradução nossa).
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entre as manifestações dos coenunciadores, que o enunciador recebe, 50% delas são
moderadas, 25% leves e 25% intensas.
Figura 34 – O casamento entre a religião e a tecnologia: a correlação entre o iPhone e o
episódio bíblico em que o apóstolo Tomé toca as chagas de Cristo

Fonte: secondnaturejournal.com
Gráfico 6 – Incidência da intervenção dos coenunciadores assinalada de acordo com a
intensidade e registrada na planilha que corresponde ao Bloco B da pesquisa Steve Jobs
e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
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4.5.3 Bloco C – “You can touch your music...95”
A planilha a seguir apresenta os dados do Bloco C, registrados entre os 10 minutos
e 14 minutos e 58 segundos de V2. Nesse trecho, precisamente aos 10 minutos e 19
segundos, Jobs faz a retomada de uma frase atribuída a Alan Kay: “People who are really
serious about software should make their own hardware96”. Essa citação permite reforçar
a identidade da Apple ao recobrar a filosofia de integração contínua entre hardware e
software, já que Jobs acreditava que era necessário “ter o controle de uma ponta a outra
de todos os produtos que fazia” (ISAACSON, 2011, p. 577). Assim, ao descrever pouco
a pouco as características e funcionalidades do aparelho, aproximadamente aos 12
minutos e 15 segundos, Jobs introduz o tópico “Design” e faz uma afirmação
emblemática: “We have designed something wonderful for your hand... just wonderful97”.
Ao explorar a relação entre espetáculo e enunciação, Maingueneau 98 mostra que,
especialmente na cena retórica, a repetição permite uma reformulação da situação de fala,
reforçando a espetacularização desta, ou seja, trata-se de um processo de estética da
retórica. Nesse trecho específico, a repetição do termo “wonderful” somado ao advérbio
“just”, permite que o enunciador construa um monumento da própria fala. Ainda em
relação a esse trecho, do ponto de vista da valência genérica interna, Jobs, ciente da
presença de uma (ou mais câmeras) e de que a apresentação será reproduzida em
diferentes meios, o que, logo, mostra que ela é um avatar prescrito, com a repetição de
“wonderful” reforça a intenção de que o adjetivo seja enaltecido na perspectiva da
valência externa, ou seja, nas esperadas notícias acerca do iPhone, já que a performance
oral dele é um gênero irradiador que certamente irá interagir e “respingar” em outros
gêneros.

“Você pode tocar na sua própria música...” (tradução nossa).
“Quem valoriza o software, deve fabricar seu próprio hardware” (tradução nossa).
97
“Criamos algo maravilhoso para você ter na palma da mão... simplesmente maravilhoso” (tradução
nossa).
98
Afirmação obtida durante o minicurso ministrado pelo professor em julho de 2016 na UFSCAR.
95
96
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12

9

4

7
8

12

9
2

00:10:00

00:10:00

00:10:12

00:10:19

00:10:19
00:10:19

00:10:34

00:10:34
00:10:40

Câmera
Plateia

Projeção

Referências (nome de
terceiros)
Ênfase
Relato (Afirmação)

Câmera

Projeção

Projeção

TEMPO
CÓDIGO
INDICADOR
TOTAL
00:10:00
12
Projeção

Só o slide com a frase acima
Aplausos

“People who are really serious
about software should make their
own hardware” - Alan Kay

“Cause we LO::VE software”
“Cause we love software”

Alan Kay

SJ à esquerda + projeção à direita
no momento em que ele cita “not
the crippe stuff [...]”

“Not the cripple stuff you find in
most phones. This is real desktop
class applications”

“Desktop class”
A frase “Applications &
networking” é acrescida ao slide
anterior

DESCRIÇÃO

2

RELIGIÃO APLAUSOS

Polêmica e
simulacro em
relação aos
concorrentes

COMENTÁRIOS
EXTRAS

Quadro 9 – Dados apurados no registro do Bloco C, terceiro de “V2” da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple, e atribuídos cada um à referência de minutos e segundos do vídeo, bem como aos indicadores de análise
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12

8

12

12

9

12

12

8

12

1

7

00:10:48

00:10:52

00:10:54

00:11:08

00:11:17

00:11:17

00:11:25

00:11:36

00:11:37

00:11:42

00:11:42

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Ênfase

Gestos e Movimentos

Projeção

Relato (Afirmação)

Projeção

Projeção

Câmera

Projeção

Projeção

Relato (Afirmação)

Projeção

INDICADOR

“But it also syncs a tone of data”
No mesmo slide, agora à direita:
Contacts, Calendars, Photos,
Notes, Bookmarks, Email
accounts
Mantém a palma da mão esquerda
aberta e, com a mão direita, apoia
o dedo, fazendo gesto de
enumeração
“A:LL that stuff can be”

“Breakthrough - 5 years ahead of
any other phone”
“We're bringing breakthrough
software”
“Sync with iTunes”
A frase “just like iPod” aparece
no mesmo slide agora, embaixo
Focaliza apenas a projeção
Aparece o iPod à direita
conectado ao sincronizador e, à
esquerda, em movimento, o
iPhone também acoplado a um
sincronizador
Uma lista: à esquerda - Music,
Audio Books, Podcasts, Movies,
Tv shows, Music Videos

DESCRIÇÃO

RELIGIÃO APLAUSOS

COMENTÁRIOS
EXTRAS

180

1

8

2
9
12

12

12

8

12

8

9

00:11:42

00:11:42

00:11:49
00:11:57
00:11:57

00:12:05

00:12:11

00:12:15

00:12:15

00:12:18

00:12:20

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Câmera

Relato (Afirmação)

Projeção

Relato (Afirmação)

Projeção

Projeção

Plateia
Câmera
Projeção

Relato (Afirmação)

Gestos e Movimentos

INDICADOR

SIM
SIM

SIM

Complementa a frase, com tom de
placidez: “just wonderful”
SJ à esquerda + projeção à direita
(aparelho do iPhone)

SIM

2

RELIGIÃO APLAUSOS

“Something wonderful in your
hand” aparece no mesmo slide,
abaixo de “Design”

“Your email accounts, your whole
email (set up)”
Aplausos
SJ à esquerda + projeção à direita
Tela dos iTunes
iPhone conectado ao
sincronizador e, ao lado direito, a
frase: “Charge & Sync”
“Design” - a palavra sozinha,
nada mais
“We have designed something
wonderful in your hand”

Movimenta as duas mãos, da
esquerda para a direita, de modo
simultâneo, quando diz: “ALL”

DESCRIÇÃO

A mão elevada,
apontando para o
alto

O adjetivo

O adjetivo

A Eucaristia

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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1

12

8
7

12

7

12

8

12

8

7

8

00:12:20

00:12:23

00:12:26
00:12:26

00:12:33

00:12:36

00:12:38

00:12:41

00:12:44

00:12:46

00:12:46

00:12:54

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Relato (Afirmação)

Ênfase

Relato (Afirmação)

Projeção

Relato (Afirmação)

Projeção

Ênfase

Projeção

Relato (Afirmação)
Ênfase

Projeção

Gestos e Movimentos

INDICADOR

Thinner than all of them

RE::ALLY

“Really thin”

“It takes you home from wherever
you are”
SJ à esquerda + iPhone à direita,
de perfil

“Home” button - imagem do
iPhone com a palavra “HOME” e
uma flecha apontando o botão

SIM

SIM

SIM

A medida “3.5 inch” aparece no
centro da tela do aparelho, com
duas flechas em direções opostas
“It's really big”
REA::LLY
160 ppi (pixels per inch) aparece
no centro do iPhone
“It's GO::RGEOUS”

SIM

RELIGIÃO APLAUSOS

Com a mão esquerda, aponta para
o alto

DESCRIÇÃO

A hóstia é tão fina
quanto uma folha
de papel

O filho pródigo
que retorna à casa

COMENTÁRIOS
EXTRAS
A mão elevada,
apontando para o
alto
O tamanho da
hóstia do
sacerdote: 8 cm de
diâmetro
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12

12

12

12

12

8

9

1

00:12:54

00:13:05

00:13:10

00:13:16

00:13:37

00:13:47

00:13:47

00:14:12

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Gestos e Movimentos

Câmera

Relato (Afirmação)

Projeção

Projeção

Projeção

Projeção

Projeção

INDICADOR

SJ à esquerda + iPhone (tela
desligada)
Ao falar do “proximity sensor”,
gesticula com a mão direita,
aproximando-a do ouvido,
simulando falar ao telefone

“We also got some stuff we can't
see”

“2 megapixel” apontando para a
câmera
Parte de cima do aparelho, botões
“Headset”, “SIM”, e “SleepWake”
Parte de baixo, botões “Speaker”,
“Mic” e “iPod” connector (iPod
aspeado no slide)

Parte de trás do iPhone - símbolo
da maçã com uma parte mais
clara na diagonal superior

11.6 mm aparece ao lado do
iPhone = 1,16 cm

DESCRIÇÃO

SIM

RELIGIÃO APLAUSOS

Aquilo que os
olhos não podem
ver. O mistério da
fé

COMENTÁRIOS
EXTRAS
Optou por deixar a
medida em
milímetros em vez
de converter pra
cm
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12

12

1

9

12

12

7

8

1

12

00:14:36

00:14:40

00:14:40

00:14:43

00:14:43

00:14:45

00:14:45

00:14:58

00:14:58

00:14:58

Projeção

Gestos e Movimentos

Relato (Afirmação)

Ênfase

Projeção

Projeção

Câmera

Gestos e Movimentos

Projeção

Projeção

TEMPO
CÓDIGO
INDICADOR
TOTAL
00:14:35
8
Relato (Afirmação)
00:14:35
9
Câmera

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

RELIGIÃO APLAUSOS

Figura do iPod à esquerda e
“Touch your music” à direita
Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

Ergue ligeiramente as duas mãos
como que em sinal de
agradecimento/surpresa/maravilha

Aparece uma mão (esquerda)
segurando o aparelho
Aponta com a mão esquerda na
direção da projeção
Só projeção
Mesmo slide anterior, mas agora é
possível ver: “slide to unlock” na
tela
Figura dos três elementos é
retomada
“I::PO:D, a PHO:NE and an
internet communicator”
“You can touch your music”

O aparelho é ligado, aparecem
dois peixes-palhaços em meio a
anêmonas verdes. Horário que
aparece na tela: 9:41

“Three advanced sensors built in”
SJ + projeção (ângulo de baixo)

DESCRIÇÃO

As mãos
apontando para o
alto

Santíssima
Trindade
Santíssima
Trindade
O toque

A mão apontando
para o alto

Eucaristia

O iPhone ganha
vida/ O peixe é um
símbolo de Cristo.

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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Gráfico 7 – Incidência de cada um dos indicadores desenvolvidos a partir da teoria de
Maingueneau e registrados na planilha que corresponde ao Bloco C da pesquisa Steve
Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
Em quase 44% do Bloco C, a apresentação de Jobs apoia-se na projeção, indicador
12, visto que é nesse trecho que ele inicia a demonstração do iPhone. Do mesmo modo,
ao exibir o produto, o enunciador enumera as funcionalidades do dispositivo; por isso, o
indicador 8, correspondente a Relato (afirmação), apresenta-se em segundo lugar. Outro
indicador que se mostrou significativo neste bloco foi o de número 7. Nota-se que a ênfase
neste trecho do vídeo concentra-se em características positivas do aparelho, como ao se
referir ao tamanho da tela, Jobs, aos 12 minutos e 26 segundos, diz: “It’s really big 99” e,
aos 12 minutos e 46 segundos, afirma: “really thin 100” referindo-se à espessura do celular.
Em ambos os casos, o advérbio “really” enfatiza as duas modalidades apreciativas que o
sucedem, “big” e “thin” realçando traços do aparelho que são o diferencial dele, o que
também marca a construção de um simulacro (MAINGUENEAU, 2008a) dos
adversários, pois Jobs enuncia a partir da posição daquele que foi capaz de fazer um
aparelho com tela grande e espessura fina, ao contrário de seus concorrentes, que
oferecem aparelhos espessos e com um teclado de plástico.
No Bloco C, dos 64 apontamentos, dezesseis referem-se a marcas do discurso
religioso. Um dos momentos mais pertinentes deste trecho ocorre aos 14 minutos e 36
99

“É grande mesmo” (tradução nossa).
“É bem fino” (tradução nossa)

100
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segundos aproximadamente, primeiro momento em que o aparelho aparece ligado. Em
apenas dois momentos Jobs é aplaudido neste trecho, em ambos de forma moderada.
Contudo, essa prevalência do silêncio por parte dos coenunciadores também merece
destaque, visto que, como se sabe, a abstenção do falar é um gesto emblemático de
respeito.
Gráfico 8 – Incidência da intervenção dos coenunciadores assinalada de acordo com a
intensidade e registrada na planilha que corresponde ao Bloco C da pesquisa Steve Jobs
e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
Ainda em relação ao primeiro momento em que o aparelho aparece ligado, uma
imagem do iPhone aparece na projeção em que se veem dois peixes-palhaços na proteção
de tela, nadando entre anêmonas.
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Figura 35 – Reprodução que corresponde aos 14 minutos e 40 segundos do lançamento
do iPhone e que mostra Steve Jobs à esquerda e o iPhone à direita

Fonte: Youtube.com
É sabido que, tanto na literatura quanto na iconografia cristãs, frequentemente o
peixe é tido como um símbolo de Cristo. Na bíblia cristã, o termo “multiplicação dos pães
e dos peixes” remete a dois episódios em que Jesus teria operado milagres. Em Mateus
14, 13-21, a versão da Bíblia de Jerusalém relata o fato por meio do título “Primeira
multiplicação dos pães”:
Jesus, ouvindo isso, partiu dali, de barco, para lugar deserto, afastado. Assim
que as multidões o souberam, vieram das cidades, e tomado de compaixão,
curou seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos,
dizendo: “O lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões
para que vão aos povoados comprar alimento para si”. Mas Jesus lhes disse:
“Não é preciso que vão embora. Dai-lhes vós mesmos de comer”. Ao que os
discípulos responderam: “Só temos aqui cinco pães e dois peixes”. Disse Jesus:
“Trazei-os aqui”. E, tendo mandado que as multidões se acomodassem na
grama, tomou os cinco pães e os dois peixes, elevou os olhos ao céu e
pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e
os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda
recolheram doze cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que
comeram eram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças.

Em grego, cada uma das letras da palavra peixe, ichthys, representava a profissão
de fé dos cristãos: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Ora, nota-se que a figura eleita
para a proteção de tela do iPhone na ocasião de seu lançamento é a de dois peixespalhaços. Apesar de a passagem bíblica não fazer nenhuma menção à espécie do peixe
utilizado no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, encontra-se aqui uma
semelhança entre este episódio bíblico e o evento que marcou a primeira aparição pública
do celular da Apple. Além disso, considerando que o peixe-palhaço é uma espécie que
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habita, entre outros lugares, a região do Mar Vermelho, outras associações podem ser
feitas. Como se sabe, o profeta Moisés é uma das principais figuras religiosas, eleito líder
por Deus na missão de libertar os hebreus do Egito, rumo à Canaã, a terra prometida. De
acordo com a edição pastoral da Bíblia, durante o trajeto, Moisés, impondo seu cajado,
abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse atravessar: “Moisés estendeu a mão sobre
o mar, e Javé fez o mar se retirar com um forte vento oriental, que soprou a noite inteira:
o mar ficou seco e as águas se dividiram em duas” (Ex. 14, 21).
Considerando que “o enunciador deve legitimar seu dizer: em seu discurso, ele se
atribui uma posição institucional e marca sua relação a um saber” (CHARAUDEAU;
MAINGUENEAU, 2012a, p. 220) e que todo discurso é atravessado pela
interdiscursividade – portanto, está sempre em relação multiforme com outros
discursos101 –, é possível notar que a imagem de dois peixes-palhaços no plano de fundo
da tela está ancorada no episódio bíblico da abertura do Mar Vermelho, gesto que,
inclusive, é encenado aos 16 minutos e 2 segundos da apresentação, no Bloco D.
Do ponto de vista do avatar, há uma observação importante quanto ao
posicionamento da câmera na imagem captada aos 14 minutos e 40 segundos deste bloco.
Observa-se que o ângulo permanece inferior à posição de Jobs, filmando-o debaixo,
recurso da cenografia que insere o enunciador em um plano sublime, venerável, como se
ele estivesse acima da linha do horizonte, conferindo autoridade absoluta à fala ele.

101

Ibid., p. 286.
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12
9
2

1

1

00:15:07

00:15:14
00:15:18
00:15:18
00:15:23

00:15:23

00:15:33

“And, why not? Cover flow”
“Demo” apenas
SJ à esquerda + slide à direita
Aplausos
Vai até uma mesa, pega uma
garrafa (squeeze) d'água, bebe e
vem e direção ao púlpito (coberto
por um pano preto) e o descobre
Ao descobrir o púlpito, bate palma
uma vez

Gestos e
Movimentos

Gestos e
Movimentos

Ergue a mão quando fala
“GORGEOUS”

“You can just touch your music.
This is so cool”
“GO::RGEOUS album music”

DESCRIÇÃO

Perguntas Retóricas
Projeção
Câmera
Plateia

Gestos e
Movimentos

Ênfase

Relato (Afirmação)

INDICADOR

“Não é incrível?” (tradução nossa).

7

00:15:00

102

8

00:15:00

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

SIM

SIM

SIM

1

RELIGIÃO APLAUSOS

A água

As mãos erguidas, como
que em gesto de
agradecimento aos céus

O toque

COMENTÁRIOS
EXTRAS

Quadro 10 – Dados apurados no registro do Bloco D, quarto de “V2” da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple, e atribuídos cada um à referência de minutos e segundos do vídeo, bem como aos indicadores de análise

4.5.4 Bloco D – “Isn’t that great?102”
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9

8

1

9

9

9

12

12

1

00:15:41

00:15:44

00:15:44

00:15:47

00:15:56

00:15:58

00:15:58

00:15:58

00:16:02

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

SIM
SIM

A hora no aparelho agora é: 9:55 Data: Tuesday, January 9
Desliza o dedo indicador direito
pela tela, da esquerda para a direita,
tudo projetado no slide

Gestos e
Movimentos

Projeção

Projeção

SIM

RELIGIÃO APLAUSOS

SIM

SJ à esquerda + iPhone gigante
“desligado”
SJ à esquerda + iPhone gigante
“desligado” - aparece um quadrado
no canto superior direito onde se
reproduz em tempo real a mão
esquerda de SJ segurando o
aparelho, e a direita pronta para
tocá-lo
Só projeção

Ergue as mãos ligeiramente

“I got some great images”

Mostra o iPhone que vai usar para
demonstração, acoplado a um fio
para a projeção

DESCRIÇÃO

Aparelho “ligado”, peixes-palhaços
na tela, um quadrado reproduzindo
a mão de SJ tocando o aparelho

Câmera

Câmera

Câmera

Relato (Afirmação)
Gestos e
Movimentos

Câmera

INDICADOR

Abertura do Mar
Vermelho

O peixe-palhaço

O peixe-palhaço

O peixe-palhaço

Não é o mesmo que
estava no bolso dele.
Este, ele guardou e não
mostrou mais

COMENTÁRIOS
EXTRAS

190

2

8

1

8

9

8

1

12

8

1

1

00:16:02

00:16:07

00:16:13

00:16:17

00:16:18

00:16:18

00:16:20

00:16:20

00:16:23

00:16:23

00:16:27

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Gestos e
Movimentos
Gestos e
Movimentos

Relato (Afirmação)

Projeção

Gestos e
Movimentos

Relato (Afirmação)

Câmera

Gestos e
Movimentos
Relato (Afirmação)

Relato (Afirmação)

Plateia

INDICADOR

Mostra como voltar para “Home”

Faz a demonstração

“I just push this icon here and
‘boom!’, I’m in the iPod”

Na tela do iPhone agora, aparece
uma lista de artistas (álbuns)

Exclama: “Ooooh!” no momento
em que SJ desliza o dedo na tela e
revela a interface do aparelho
“Let's see that again?”, sugere SJ, a
tela do aparelho volta a escurecer,
depois volta a imagem dos peixes
ao fundo
Faz a demonstração com o dedo
novamente
“Boom! This is the home screen...”
SJ à esquerda + iPhone + tela
quadrada no canto superior direito
“This is the home screen of
iPhone”
Mostra no aparelho como acessar o
iPod

DESCRIÇÃO

SIM

SIM

RELIGIÃO APLAUSOS

O peixe-palhaço

A adesão dos “fiéis”

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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8

1

12

6

9

1

2

9

6

1

11

12

8

00:16:27

00:16:30

00:16:30

00:16:40

00:16:46

00:16:46

00:16:49

00:16:53

00:16:59

00:17:04

00:17:15

00:17:15

00:17:15

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

SJ à esquerda + projeção + um
quadrado do lado superior direito
projetando as mãos de SJ

Risos, gritos e aplausos

Toca o aparelho

“How do I scroll through my list of
artists? How do I do this?”
Focaliza apenas as mãos de SJ

Relato (Afirmação)

Projeção

Outros

Gestos e
Movimentos

A música começa a tocar
Aparece a image do álbum dos
Beatles no aparelho
“Look at this gorgeous álbum here”

Escolhe “Beatles” para a
demonstração, em seguida, o álbum
“Sgt. Peppers”, depois a música
“With a little help from my friends”

Perguntas Retóricas “Isn't that cool?”

Câmera

Câmera
Gestos e
Movimentos
Plateia

Perguntas Retóricas

Projeção

Mostra como voltar para o iPod

Gestos e
Movimentos
Mesmo slide, aparece, agora, uma
lista de artistas: “Alanis
Morissette”, “Amos Lee”...

“I push the home button here, and
I'm home”

DESCRIÇÃO

Relato (Afirmação)

INDICADOR

3

RELIGIÃO APLAUSOS

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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9

1

1

1

1

6

2
9
8

1

9
8
2

1

1

00:17:17

00:17:21

00:17:31

00:17:35

00:17:45

00:17:52

00:17:52
00:18:05
00:18:05

00:18:05

00:18:06
00:18:06
00:18:08

00:18:11

00:18:16

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Controla o volume tocando na tela

Slide do iPhone + quadrado
projetando as mãos de SJ mexendo
no aparelho

DESCRIÇÃO

Mostra como voltar para o álbum
na tela
Seleciona outra música: "Love me
Rita"
Mostra como atribuir "estrelas" às
músicas
“Isn't that cool? Yeah, it’s pretty
Perguntas Retóricas
nice”
Plateia
Aplausos
Câmera
SJ apenas no centro
Relato (Afirmação) “Let me show you something else”
Gira o aparelho para a posição
Gestos e
horizontal e mostra o modo
Movimentos
“paisagem”
Câmera
SJ + projeção
Relato (Afirmação) “Oh! Look what happens!”
Plateia
Aplausos e gritos
Gestos e
Seleciona o álbum “Dylan”
Movimentos
Gestos e
Seleciona “Playing like a Rolling
Movimentos
Stone”

Gestos e
Movimentos
Gestos e
Movimentos
Gestos e
Movimentos
Gestos e
Movimentos

Câmera

INDICADOR

2

2

RELIGIÃO APLAUSOS

COMENTÁRIOS
EXTRAS

193

9

1

6
2

1

5
2

9

1

1

1

9

00:18:48

00:18:59

00:18:59
00:19:01

00:19:10

00:19:17
00:19:17

00:19:33

00:19:37

00:19:45

00:19:48

00:19:48

Mãos SJ à esquerda + projeção com
iPhone à direita

Seleciona um programa de TV episódio de “The office”

Gestos e
Movimentos

Câmera

Mostra tela com várias opções de
vídeo

Seleciona “Videos” no aparelho

“I gotta play this one more time”
Risos
SJ (apenas as mãos dele enquanto
segura o aparelho)

Controla o volume

“Isn't that great?”
Aplausos

Seleciona outra música

Seleciona “Green day”, “I walk
alone”
Mãos SJ à esquerda e projeção com
iPhone à direita

Vasculha os álbuns

A música toca

DESCRIÇÃO

Gestos e
Movimentos
Gestos e
Movimentos

Câmera

Gestos e
Movimentos
Perguntas Retóricas
Plateia
Gestos e
Movimentos
Chiste/Ironias
Plateia

Câmera

TEMPO
CÓDIGO
INDICADOR
TOTAL
00:18:16
11
Outros
Gestos e
00:18:27
1
Movimentos
Gestos e
00:18:37
1
Movimentos

1

2

RELIGIÃO APLAUSOS

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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1

9
11

00:19:49

00:19:54
00:19:54

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Gestos e
Movimentos
Câmera
Outros

INDICADOR

RELIGIÃO APLAUSOS

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

Apenas o aparelho na horizontal
O episódio é exibido

Gira o aparelho na horizontal

DESCRIÇÃO

COMENTÁRIOS
EXTRAS

195
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As observações assinaladas entre os 15 minutos e os 19 minutos e 54 segundos
compõem a planilha que corresponde ao Bloco D de V2. Nesse bloco, o enunciador
concentra-se na demonstração da funcionalidade do iPod inserida no iPhone e explora
álbuns de diferentes artistas, entre eles Beatles, Alanis Morissette e Green Day. Logo no
início deste trecho, Jobs repete uma informação já anunciada “you can just touch your
music103”, mas aqui, a possibilidade de se “tocar na própria música” é enfatizada pela
modalidade apreciativa “just”, bem como pela ênfase da fala e pelo gesto do enunciador
que ergue as mãos ligeiramente aos céus, parecendo ele mesmo não acreditar nesse feito
que visa à transcendência, pois o aparelho traz ao usuário a chance de tocar “fisicamente”
em algo então abstrato, como uma música. Também se atribui ênfase a mais um recurso
do aparelho aos 15 minutos e também aos 15 minutos e 7 segundos quando Jobs anuncia
os álbuns de músicas como “gorgeous104”, mais uma vez erguendo as mãos ligeiramente
aos céus, encenando um gesto ao mesmo tempo de descrença e fascínio. Aos 17 minutos
e 4 segundos, o enunciador seleciona no álbum Sgt. Peppers dos Beatles, a música With
a little help from my friends. Ao optar por um álbum dessa banda, o enunciador recobra
o mundo ético do qual ele e a Apple fazem parte, apoiando-se nos estereótipos culturais
das décadas de 1950 e 1960: o movimento hippie, a contracultura e as comunidades dos
indivíduos usuários de LSD e fãs dos Beatles. Não por acaso, esse álbum inclui a música
Lucy in the sky with Diamonds, a qual especula-se fazer alusão ao LSD. Ademais, como
observa Benevides, esse disco dos Beatles é considerado um divisor de águas na história
do rock, por ter trazido contribuições inovadoras para a música, “como a utilização de
instrumentos musicais incomuns para o gênero, a adoção de novas técnicas de gravação,
a ampliação das temáticas nas letras das canções [...]105 (G1, 2017)”. Trata-se de um disco
que surgiu em 1967, depois que os Beatles decidiram abandonar os palcos,
mas o mais impressionante é que não havia modelo de negócios, estratégia de
marketing, conceitos intelectuais ou manifestos artísticos – tudo foi feito por
quatro rapazes entre seus vinte e trinta anos que, fartos de serem tratados como
produto de consumo, abandonaram a própria natureza do mercado em que
estavam inseridos e a motivação básica que os uniu durante toda uma década
(tocar música ao vivo) para conseguirem se reinventar artística e
comercialmente (MATIAS, 2017).

“Você pode tocar na própria música” (tradução nossa).
“Magnífico” (tradução nossa).
105
Trecho de entrevista de Fernando Benevides, autor do livro A Revolução no rock: o Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band, da Luz Azul edições, em fase de lançamento.
103
104
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Ora, uma das características do iPhone enaltecidas pelo enunciador é justamente
o fato de ele incluir o iPod, dispositivo que, na ocasião de seu lançamento, em 2001,
também revolucionou a indústria da música ao permitir o armazenamento de canções de
forma ampla e digital. Ao introduzir um disco como Sgt. Pepper’s nessa cenografia, o
discurso de Jobs convoca o coenunciador a habitar esse mundo ético e estabelece uma
identidade para os parceiros dessa enunciação: “aqueles que querem uma revolução”.
Ainda em relação à cenografia, no plano do avatar, como aponta o registro feito na
planilha correspondente aos 17 minutos e 14 segundos da apresentação, a camêra, além
de Jobs, focaliza também a projeção em que se vê a mão do enunciador segurando o
aparelho.
Figura 36 – Reprodução que corresponde aos 17 minutos e 14 segundos do lançamento
do iPhone e que mostra Steve Jobs, à esquerda, e a reprodução das mãos dele e do
iPhone, à direita

Fonte: YouTube.com
Por meio desse recurso, o enunciador encena uma onipresença, viabilizada por
meio do próprio aparato tecnológico, o que permite que ele, o enunciador, aceda ao papel
de fiador do seu discurso ao mostrar que “tem o poder” de estar em mais de um lugar ao
mesmo tempo. É sabido que nas escrituras, a onipresença é uma característica atribuída a
Deus, como se vê no livro de Jeremias (23, 23-24), edição da Bíblia de Jerusalém: “Sou,
por acaso, Deus apenas de perto [...] e não Deus de longe? Pode alguém esconder-se em
lugares secretos sem que eu o veja? [...] Não sou eu que acho o céu e a terra?”
No Bloco D, como o mostra o gráfico a seguir, pouco mais de 9% dos
apontamentos registrados referem-se ao indicador 2, a plateia. No total dos dez blocos, o
“D” é um dos que mais apontou interferências da plateia. Um exemplo ocorre aos 16
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minutos e 40 segundos quando o enunciador faz uma pergunta retórica: “How do I scroll
through my list of artists? How do I do this? 106” e os coenunciadores vibram nos segundos
seguintes ao ver o dedo de Jobs percorrer a tela de baixo para cima, movimentando a lista
de músicas em exibição no aplicativo. Por se tratar de um momento de demonstração
física do aparelho, este é um trecho em que o enunciador se movimenta e gesticula mais,
por isso, o indicador 1 figura no topo da lista. Nessa ocasião de exibição do aplicativo de
músicas, a movimentação do ângulo da câmera, segundo indicador mais apontado nesse
bloco, é bem dinâmica, ora focalizando as mãos de Jobs que tocam o aparelho, ora
centralizando apenas o aparelho. Essa alternância reforça o papel primordial do modo
como a informação é encenada na Web; no avatar, o coenunciador é interpelado por meio
da mobilização da imagem, uma cenografia ilusionista que confere a multiplicação e o
redimensionamento de uma imagem na projeção.
Gráfico 9 – Incidência de cada um dos indicadores de análise desenvolvidos a partir da
teoria de Maingueneau e registrados na planilha que corresponde ao Bloco D da
pesquisa Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
Dentre os comentários de marcas de discurso religioso registrados no Bloco D,
aos 15 minutos e 7 segundos, Jobs faz um gesto significativo ao dizer: “Gourgeous album

106

“Como posso vasculhar a minha lista de artistas? Como faço isso?” (tradução nossa).
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music107”. Ele novamente ergue as mãos e olha ligeiramente para cima. Como se sabe, o
ritual de erguer as mãos em direção ao céu é recorrente na Bíblia, em especial em
momentos de louvor e adoração, como no livro dos Salmos (134, 2) da versão pastoral da
escritura: “Levantem as mãos para o santuário e bendigam a Javé!”. Ademais, o ato de
erguer as mãos ao céu também é uma cena validada, um gesto emblemático de adoração,
oração e/ou agradecimento.
Gráfico 10 – Incidência das intervenções dos coenunciadores assinalada de acordo com
a intensidade e registrada na planilha que corresponde ao Bloco D da pesquisa Steve
Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

4.5.5 Bloco E – “It’s unbeliveable108”...
No Bloco E, período entre os 20 minutos e 24 minutos e 57 segundos
aproximadamente do vídeo, o enunciador agora, além de explorar o recurso de áudio ao
aparelho, explora também o de vídeo ao exibir um trecho de um episódio de The Office e
do filme Piratas do Caribe. Nesse fragmento, Jobs faz uma síntese das funcionalidades
oferecidas pelo iPod dentro do iPhone, sempre enfatizando as qualidades do aparelho,

107
108

“Álbum magnífico” (tradução nossa).
“É inacreditável” (tradução nossa).
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como aos 22 minutos e 14 segundos em que afirma: “It’s unbelieveable”, modalidade
apreciativa que remente ao inacreditável, inimaginável, inconcebível, aquilo impossível
de se realizar. Ora, em diferentes trechos e livros da Bíblia, Deus é tido como o “Deus do
impossível”, como no livro de Jeremias (32, 27) da edição de Jerusalém em que o profeta
é inquirido por Deus: “Eis que sou Iahweh, o Deus de toda a carne; há para mim algo
impossível?”, e em Lucas (1, 37), quando o anjo Gabriel é enviado à virgem Maria para
anunciar a concepção de Jesus: “Para Deus, com efeito, nada é impossível”. O lançamento
do aparelho, feito encenado como algo memorável, protagonizado pela Apple, um
impossível que pôde ser concretizado por meio do cofundador e presidente da empresa,
mais uma vez é marcado como algo revolucionário, quando aos 23 minutos e 16
segundos, Jobs afirma: “We wanna reinvent the phone 109”. Outra característica do
aparelho elucidada é o recurso de fazer ligações que, embora pareça algo básico para um
aparelho celular, é retratado por Jobs aos 23 minutos e 24 segundos como algo difícil de
ser executado nos aparelhos das marcas concorrentes: “It’s amazing how hard it is to
make calls at most phones110”. Essa afirmação mostra novamente um simulacro, aqui, das
marcas concorrentes da Apple, pois “[...] para constituir e preservar sua identidade no
espaço discursivo, o discurso não pode haver-se com o Outro como tal, mas somente com
o simulacro que dele constrói” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 100). Em outras palavras,
um dos meios pelos quais a Apple constrói sua identidade de revolucionária é apresentar
os adversários como incapazes de trazer ao mercado um celular que permita executar
ligações de um jeito fácil.

“Queremos reinventar o telefone” (tradução nossa).
“É incrível perceber como é difícil fazer uma simples ligação na maioria dos celulares” (tradução
nossa).
109
110

12

2
2

11

9

1

6

12

1

8
12
9

00:20:00

00:20:23
00:20:45

00:20:45

00:20:47

00:20:47

00:20:52

00:20:57

00:20:57

00:20:59
00:20:59
00:21:01

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

SJ à esquerda + projeção à direita
Mostra os controles do volume na
tela

O episódio mostra um indivíduo que
prega peças nos colegas no ambiente
de trabalho

Risos
Risos e gritos

iPhone em formato paisagem
enquanto o episódio de “The Office”
é transmitido

DESCRIÇÃO

Relato (Afirmação)
Projeção
Câmera

Gestos e
Movimentos

Projeção

O iPhone gira para a posição vertical
Seleciona um filme para
demonstração: “Pirates of the
Caribbean”
“Great movie by the way”
iPhone em formato “paisagem”
Só projeção - imagem do iPhone

Perguntas Retóricas “Isn’t that awesome?”

Câmera
Gestos e
Movimentos

Outros

Plateia
Plateia

Projeção

INDICADOR

2
2

RELIGIÃO APLAUSOS

Faz as perguntas duas
vezes

COMENTÁRIOS
EXTRAS

Quadro 11 – Dados apurados no registro do Bloco E, quinto de “V2” da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple, e atribuídos cada um à referência de minutos e segundos do vídeo, bem como aos indicadores de análise
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1

9

2
9
9

1

2
6
8

1

1

12

1

00:21:08

00:21:11

00:21:11
00:21:21
00:21:25

00:21:25

00:21:30
00:21:44
00:21:47

00:21:47

00:21:49

00:21:51

00:22:08

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Cruza as mãos para trás

Projeção

Gestos e
Movimentos

Aponta para a projeção com mão
esquerda espalmada

Gestos e
Movimentos
Imagem que representa o iPod à
esquerda + lista à direita: Touch your
music, Widescreen video, Find your
music even faster, Gorgerous album
art, Built-in speaker, Cover flow

Aplausos e gritos
“Pretty cool, uh?”
“We’ve just started”
Caminha devagar, a passos curtos, da
esquerda para a direita

Toca na tela de novo para mostrar o
controle do conteúdo por meio do
toque do dedo

SJ (mãos com o aparelho) à esquerda
+ projeção à direita
Aplausos
Apenas projeção
SJ (mãos com o aparelho) + projeção

Mostra o formato “Wide Screen” da
tela enquanto o filme é transmitido

DESCRIÇÃO

Plateia
Perguntas Retóricas
Relato (Afirmação)
Gestos e
Movimentos

Gestos e
Movimentos

Plateia
Câmera
Câmera

Câmera

Gestos e
Movimentos

INDICADOR

SIM

SIM
2

1

RELIGIÃO APLAUSOS

Postura: a mansidão de
Jesus

O poder tátil

COMENTÁRIOS
EXTRAS

202

12

8

9

9

10

2
3

1

3

00:22:14

00:22:14

00:22:20

00:22:20

00:22:26

00:22:44
00:22:45

00:22:45

00:22:45

Confidências

Plateia
Confidências
Gestos e
Movimentos

Pausa

Câmera

Câmera

Relato (Afirmação)

Projeção

TEMPO
CÓDIGO
INDICADOR
TOTAL
00:22:08
8
Relato (Afirmação)

“[...] I was giving a demo to
somebody [...] who has never seen
this before inside Apple and I
finished the demo and I said: ‘What
do you think?’ He told me this...”

Caminha da esquerda para a direita

Só projeção – mostra em movimento
algumas capas de bandas/artistas:
James Blunt, Ray Charles, Ella
Fitzgerald
SJ à esquerda + projeção à direita
Faz silêncio enquanto mostra as
capas, tocando o aparelho
Aplausos
“I was showing this to somebody...”

“It's unbelieveable”

“It's the best iPod we've ever made”
Mostra diferentes recursos do
aparelho na tela

DESCRIÇÃO

SIM

3

RELIGIÃO APLAUSOS

Adjetivo que remete ao
impossível: “O
impossível, ele pode
realizar”

COMENTÁRIOS
EXTRAS

203

12

2

8

9

12

8
6
8

12

7

1

2

8

7
8
9

00:22:56

00:22:56

00:23:14

00:23:14

00:23:14

00:23:16
00:23:19
00:23:19

00:23:19

00:23:19

00:23:19

00:23:23

00:23:24

00:23:24
00:23:32
00:23:44

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL
Do lado esquerdo imagem do iPod +
a frase, ao lado direito: “You had me
at scrolling”.

DESCRIÇÃO

Risos
“Let's take a look at a revolutionary
Relato (Afirmação)
product”
Câmera
SJ à esquerda + projeção à direita
iPhone à esqueda + a frase, à direita:
Projeção
“Reinvent the phone”
Relato (Afirmação) “We wanna reinvent the phone”
Perguntas Retóricas “What's the killer app?”
Relato (Afirmação) “Making calls”
iPhone + a frase "Killer app is
Projeção
making calls"
Ênfase
CA::LLS
Gestos e
Movimenta enfaticamente as mãos
Movimentos
Plateia
Aplausos
“It's amazing... It's amazing how
Relato (Afirmação) hard it it to make calls at most
phones”
Ênfase
HA::RD
Relato (Afirmação) “Most people actually dial...”
Câmera
Só SJ

Plateia

Projeção

INDICADOR
SIM

2

3

RELIGIÃO APLAUSOS

Polêmica discursiva

A valorização do toque

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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8

1

8

1

7

12

9

12

9

6

2
8

00:23:44

00:23:44

00:23:47

00:23:47

00:23:47

00:23:53

00:23:53

00:23:56

00:24:03

00:24:03

00:24:10
00:24:10

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Focaliza SJ mais de perto + projeção
ao fundo

SJ à frente + projeção atrás dele
A frase “Visual Voicemail” é
acrescentada ao mesmo slide

Plateia
Relato (Afirmação)

Aplausos
“Well, we've got it”

“Wouldn't it be great if you had six
voice mails and you didn't have to
Perguntas Retóricas
list five of them first before you
listen to the sixth?”

Câmera

Projeção

Câmera

Projeção

Faz um gesto de ênfase com as duas
mãos, da esquerda para a direita.
A::LL

Gestos e
Movimentos
Ênfase
Iphone + as frases: “Killer app is
making class”, “Use contacts like
never before”

“You can sync your iPhone with
your PC or Mac and bring down...”

Movimenta as duas mãos em um
gesto professoral enquanto explica

Gestos e
Movimentos

Relato (Afirmação)

“We wanna let you use contacts like
never before”

DESCRIÇÃO

Relato (Afirmação)

INDICADOR

2

RELIGIÃO APLAUSOS

Polêmica discursiva:
nenhum outro aparelho
permitiu isso ainda

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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12

2

1

12

9
2

9

12

9

12

11

00:24:24

00:24:25

00:24:30

00:24:44

00:24:46
00:24:46

00:24:46

00:24:52

00:24:54

00:24:54

00:24:57

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Outros

Projeção

Câmera

Projeção

Câmera

Câmera
Plateia

Projeção

Plateia
Gestos e
Movimentos

Projeção

INDICADOR

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

SIM

SIM

Só projeção - iPhone com o nome
“John Appleseed” e peixes-palhaços
ao fundo
A imagem do iPhone como descrito
acima
O telefone começa a tocar

SIM

SIM

2

2

RELIGIÃO APLAUSOS

iPhone com a imagem de fundo dos
peixes-palhaços

Aplausos
Mãos espalmadas levemente
erguidas
“Wi-fi and Bluetooth 2.0” é
acrescida à lista (mesmo slide)
SJ apenas
Aplausos
Na primeira fileira, a câmera mostra
pessoas assentindo

“Excellent audio quality” e “Quadband GSM + Edge” são acrescidas
ao mesmo slide

DESCRIÇÃO

O peixe, o mar

O peixe, o mar

O peixe-palhaço

As mãos erguidas

COMENTÁRIOS
EXTRAS

206
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Como mostra o gráfico a seguir, os indicadores mais apontados foram os que
correspondem à câmera e projeção, com 18,9% de apontamentos cada. Na projeção,
muitas características técnicas do aparelho são listadas, como a possibilidade de “tocar”
nas músicas, a capacidade de expandir a tela com o próprio dedo, a vantagem de poder
“encontrar” a música que se quer ouvir de modo muito mais rápido, as capas dos álbuns,
a excelente qualidade do áudio etc. O deslocamento frequente da câmera favorece a
amplitude da demonstração, destacando o “modo retrato” e o “modo paisagem” de
visualização da tela. Dois apontamentos relacionados ao indicador 3, Confidências, foram
registrados. Aos 22 minutos e 45 segundos, Jobs faz uma confidência relatando uma
experiência pessoal em que demonstrou o aparelho a determinada pessoa e perguntou a
opinião dela em seguida. A resposta é encenada na própria projeção em que aparece a
imagem do iPod aos 22 minutos e 58 segundos: “You had me at scrolling 111”.

Figura 37 – Reprodução que corresponde aos 22 minutos e 58 segundos do lançamento
do iPhone e que mostra Steve Jobs destacando a frase: “You had me at scrolling”

Fonte: Youtube.com
Encontra-se nessa frase um trocadilho com a expressão idiomática “to have
somebody”, que comumente remete ao ato sexual, a manter relações com alguém, e com
a palavra “scrolling”, na linguagem coloquial usada para se referir ao ato de tocar a
genitália feminina. O trocadilho sarcástico confirma aquilo que o enunciador busca
enfatizar no decorrer da demonstração, que o poder de vasculhar o conteúdo do celular
com o próprio dedo é a funcionalidade mais valorizada na apresentação.

111

“Você me ganhou com esse lance de meter o dedo” (tradução nossa).
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Gráfico 11 – Incidência de cada um dos indicadores de análise desenvolvidos a partir
da teoria de Maingueneau e registrados na planilha que corresponde ao Bloco E da
pesquisa Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

Do total de indicadores apontados, oito mostram marcas do discurso religioso,
como aos 24 minutos e 54 segundos quando o iPhone aparece ligado na projeção,
recebendo uma ligação de uma pessoa supostamente chamada John Appleseed. A
chamada aparece em meio a plano de fundo com dois peixes-palhaços entre anêmonas.
John Chapman, que recebeu o apelido de Johny Appleseed, é um herói do folclore dos
Estados Unidos, conhecido por ter espalhado aleatoriamente sementes pelo solo dos país
para que não faltasse o de comer àqueles que chegassem àquelas terras. Segundo a lenda,
Chapman era um homem devoto a Deus e ao testemunho de Jesus Cristo. Além disso, é
importante observar que “João” é um nome bíblico, um dos doze apóstolos de Cristo,
conhecido como “o evangelista”, “o discípulo que Jesus amava”. Outra observação
importante em relação ao nome que aparece na cenografia do iPhone, é que ele vem
acompanhado do sobrenome “Appleseed”, junção dos vocábulos “Apple” e “semente”,
ou seja, João, o semeador de maçãs, encenando que o celular é “a primeira semente” de
muitas que serão “vendidas” após o lançamento oficial.
No Bloco E, foram registrados dez momentos de manifestações da plateia, sendo
a maior parte delas moderada (70%) e duas delas, correspondentes a 20% do total,
intensas. O enunciador é ovacionado com mais entusiasmo entre os 22 minutos e 44
segundos e 22 minutos e 56 segundos, quando termina de exibir a funcionalidade do iPod
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e faz a confidência em tom sarcástico, relatando a experiência que teve ao demonstrar o
celular para uma pessoa que ainda não havia tido a oportunidade de manuseá-lo.
Gráfico 12 – Incidência das intervenções dos coenunciadores assinalada de acordo com
a intensidade e registrada na planilha que corresponde ao Bloco E da pesquisa Steve
Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
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1

00:25:21

00:25:21

00:25:25

00:25:30

00:25:30

00:25:46

Câmera
Gestos e
Movimentos
Gestos e
Movimentos

Projeção

Projeção
Gestos e
Movimentos

Relato (Afirmação)

Projeção

INDICADOR
Phone +Photos + Calendar +
Texting - Para cada uma dessas
palavras, uma imagem. Phone símbolo do iPhone; Photos - um
girassol; Calendar - um calendário
posicionado em Friday, 31; Texting
- SMS dentro de um balão
“The kind of things you'd find on a
typical phone, very untypically”
“Demo”
Vai para o púlpito, bebe água da
garrafa
iPhone na tela com os aplicativos à
mostra
SJ à esquerda + projeção à direita
Toca no ícone do iPhone na parte
inferior, à esquerda da tela
Desliza o dedo pela lista de
contatos

DESCRIÇÃO

“Jony, gostaria de dizer alguma coisa nesta primeira ligação?” (tradução nossa).

8

00:25:16

112

12

00:25:06

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

SIM

SIM

RELIGIÃO APLAUSOS

A água

Girassol, símbolo da
Páscoa

COMENTÁRIOS
EXTRAS

Quadro 12 – Dados apurados no registro do Bloco F, sexto de “V2” da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple,
e atribuídos cada um à referência de minutos e segundos do vídeo, bem como aos indicadores de análise

4.5.6 Bloco F – “Jony, do you have something to say on the first phone call?112”
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1

1

1

1

1

11

1

3

1

2

9

00:25:51

00:25:51

00:26:16

00:26:17

00:26:21

00:26:21

00:26:23

00:26:26

00:26:33

00:26:33

00:26:33

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Câmera

Gestos e
Movimentos
Plateia

Confidências

Aplausos
Focaliza Jony Ive, de pé, sorrindo,
em meio à plateia

Sorri mais ao fim da frase

“Well, it's been two and a half
years and I... I can't tell you how
thrilled I am to make the first
public phone call with iPhone”

Ive atende e saúda: “Hi, Steve!”
SJ sorri e diz: “Hey, Jony, how are
you doing?”, e olha para a plateia

Aperta o botão do “viva-voz”

Volta a apoiar os óculos no osso
nasal

Sinal de toque da chamada

Apoia os óculos na testa, pressiona
a tela onde aparece o número do
telefone e faz a ligação

Gestos e
Movimentos

Gestos e
Movimentos
Gestos e
Movimentos
Gestos e
Movimentos
Outros
Gestos e
Movimentos

Seleciona o contato “Jony Ive”

DESCRIÇÃO

Gestos e
Movimentos

INDICADOR

SIM

3

RELIGIÃO APLAUSOS

Jony é vice-presidente da
Apple

COMENTÁRIOS
EXTRAS
Jony é o apelido de
Jonatas - personagem
bíblico tido como
guerreiro valente e
temente a Deus
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3

11

1

11

1

2

1

1

9

9

00:26:43

00:26:48

00:26:56

00:26:59

00:26:59

00:26:59

00:27:05

00:27:08

00:27:08

00:27:12

Deixa Jony Ive em espera e atende
à ligação de Schiller

Gestos e
Movimentos

Câmera

Câmera

Gestos e
Movimentos

Gestos e
Movimentos
Plateia
Gestos e
Movimentos

Outros

Toca na tela e mostra como voltar a
chamada para Ive
Ive à esquerda + iPhone na
projeção
Mostra Phil, também de pé em
meio à plateia

Risos
Mostra que Ive ficou em “espera”
enquanto ele (SJ) atendia Schiller

SJ dá risada

Phil brinca, reclamando por não ter
sido o primeiro a receber a ligação

SIM

Outros

Confidências

Recebe uma nova chamada,
aparece na tela “Phil Schiller”

3

RELIGIÃO APLAUSOS

SIM

SJ à esquerda + projeção à direita
Jony Ive

DESCRIÇÃO

“I remember when I first started
working on this and it's just... It's
just unbelieveable”

TEMPO
CÓDIGO
INDICADOR
TOTAL
00:26:36
9
Câmera
00:26:39
9
Câmera

Vice-presidente de
Marketing da Apple Philip (Filipe),
personagem bíblico

O mágico/sublime/de
outro mundo

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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11

1

2
9

9

11

11

1

2
9

8

1

11

7
2

00:27:12

00:27:22

00:27:24
00:27:28

00:27:30

00:27:58

00:27:58

00:28:00

00:28:00
00:28:00

00:28:00

00:28:07

00:28:09

00:28:16
00:28:16

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Ênfase
Plateia

Outros

Gestos e
Movimentos

Relato (Afirmação)

Outros
Gestos e
Movimentos
Plateia
Câmera

Outros

Câmera

Mostra na tela o botão que deve ser
selecionado para isso
Aplausos e gritos
Ive e plateia + projeção slide

Gestos e
Movimentos
Plateia
Câmera

Volta a falar com Schiller, desliga a
ligação
ALRI:GHTY
Aplausos

Finaliza a ligação

Risos e gritos
SJ à esquerda + projeção
“It is not too shabby. You take care
Jony”

SJ sorri

SJ à esquerda + projeção em que
aparece a palavra "Conference" no
iPhone
SJ pergunta: “Jony, do you have
something to say on the first phone
call?”
(It's... It's a... Shabby, isn't it?)

SJ pergunta a Jony se pode fazer
uma conferência entre ele e Schiller

DESCRIÇÃO

Outros

INDICADOR

3

2

3

RELIGIÃO APLAUSOS

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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8

5

1

1

00:29:30

00:29:30

00:29:30

00:29:40

Gestos e
Movimentos

Chiste/Ironias
Gestos e
Movimentos

Relato (Afirmação)

TEMPO
CÓDIGO
INDICADOR
TOTAL
00:28:19
9
Câmera
Gestos e
00:28:19
1
Movimentos
00:28:21
9
Câmera
00:28:23
9
Câmera
Gestos e
00:28:30
1
Movimentos
Gestos e
00:29:18
1
Movimentos
RELIGIÃO APLAUSOS

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

Digita, tocando o teclado virtual
com o dedo, o número
“4089961010” e acrescenta uma
sequência de números "5" para
mostrar o modo como o número
continua visível, apenas menor na
tela

Mostra como usar o teclado

“If I wanna dial the phone, if I'm
real last century”
Idem ao anterior

Focaliza Jony Ive, agora sentado
SJ + projeção
Mostra como criar uma lista de
“Contatos favoritos”
Mostra como ver as chamadas
perdidas nos registros do aparelho

Expressão de nítida satisfação

SJ apenas

DESCRIÇÃO

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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O Bloco F corresponde aos registros entre os 25 minutos e 6 segundos e os 29
minutos e 40 segundos de V2. Nesse trecho, o enunciador continua descrevendo as
funcionalidades do aparelho, mais uma vez destacando as qualidades do dispositivo que,
segundo ele, as concorrentes não possuem: “The kind of things you'd find on a typical
phone, very untypically”113. No Capítulo 1 desta dissertação, comentou-se sobre Jony Ive,
designer-chefe responsável pelo projeto de desenvolvimento do iPhone é tido como um
dos funcionários de confiança de Jobs. É neste fragmento do vídeo que o enunciador
encena uma ligação para Jony Ive, precisamente aos 25 minutos e 51 segundos. Ao
acionar a funcionalidade viva-voz do aparelho a plateia ouve o toque da chamada e a voz
de Ive quando este atende. Jobs, então, faz uma importante confidência: "Well, it's been
two and a half years and I... I can't tell you how thrilled I am to make the first public
phone call with iPhone114”. Ao encenar a ligação e contar algo pessoal, a cumplicidade
com a plateia é novamente reforçada, tanto assim que os coenunciadores o aplaudem com
entusiasmo aos 26 minutos e 33 segundos. Por meio da ligação, elemento da cenografia,
o enunciador acede ao papel de fiador, legitimando a própria fala, como se o gesto fosse
a “prova real” do que ele próprio anuncia.
Neste bloco, como mostra o gráfico a seguir, o indicador correspondente aos
gestos e movimentos, com 39,3%, foi o mais apontado, visto que Jobs segura e manuseia
o aparelho na maior parte do tempo. Há muitas mudanças no ângulo da câmera neste
bloco, que ora centraliza Jobs e o aparelho, ora Ive e a plateia.

“O tipo de coisa que se vê num telefone convencional, mas de um modo bem atípico” (tradução
nossa).
114
“Nossa, foram dois anos e meio e... você não faz ideia do quanto estou emocionado por fazer essa
primeira ligação pública do iPhone” (tradução nossa).
113
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Gráfico 13 – Incidência de cada um dos indicadores de análise desenvolvidos a partir
da teoria de Maingueneau e registrados na planilha que corresponde ao Bloco F da
pesquisa Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
Os registros relacionados à câmera figuram em segundo lugar e são muito
significativos neste bloco; na cenografia do avatar, o coenunciador não só tem acesso à
fala de Ive, como também pode vê-lo ali, na plateia. Em outras palavras, a cenografia
extravasa o plano da voz de Ive, ou seja, em vez de o coenunciador ter acesso apenas à
fala do designer-chefe da Apple, a câmera permite vê-lo também ali, presente fisicamente,
o que confere uma dimensão visual ampliada da apresentação.
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Figura 38 – Reprodução que corresponde aos 26 minutos e 35 segundos do lançamento
do iPhone e que mostra Jony Ive, designer-chefe da Apple, falando ao telefone com
Jobs, durante a apresentação

Fonte: Youtube.com
Dentre os apontamentos de marcas do discurso religioso desse trecho, destaca-se
a presença de duas pessoas cujos nomes têm referências bíblicas. Philip Schiller, para
quem Jobs também faz uma chamada durante a apresentação, e o próprio Jony, cujo nome
é Jonathan Ive. Como se sabe, Filipe é o nome de um dos apóstolos de Jesus e, Jony, além
de ser um apelido para Jonatas, outro personagem bíblico, também pode fazer referência
a João, outro apóstolo de Jesus. A interação promovida entre Jobs, Jony e Philip, estes
últimos, também funcionários da Apple, mostra o modo como o enunciador institui a
cenografia pelo próprio discurso, encenando cumplicidade, confiança, pois ambos foram
os “escolhidos” para receber as primeiras ligações executadas pelo iPhone em público.
Ora, o livro de Lucas (6, 13-16) da Bíblia pastoral relata o momento em que Jesus
escolheu seus apóstolos: “Ao amanhecer, chamou seus discípulos, e escolheu doze entre
eles, aos quais deu o nome de apóstolos [...] Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; Mateus e
Tomé [...]”. De acordo com o dicionário Aulete (2017), o apóstolo é aquele “enviado”, o
mensageiro escolhido para difundir uma crença, doutrina.
Assim, tal como Jesus escolheu seus discípulos, no desenrolar da cenografia Jobs
elege seus escolhidos para receber a primeira ligação feita com o aparelho durante sua
apresentação pública. O gesto se torna ainda mais emblemático quando Phillip, aos 26
minutos e 59 segundos, reclama por não ter sido “o primeiro”, já que Jobs ligou para Jony
primeiro. Neste trecho bastante interativo, entre as manifestações dos coenunciadores
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destacaram-se risos, aplausos e gritos, na maior parte do tempo intensos, como mostra o
gráfico a seguir.
Gráfico 14 – Incidência das intervenções dos coenunciadores assinalada de acordo com
a intensidade e registrada na planilha que corresponde ao Bloco F da pesquisa Steve
Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
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“É incrivelmente legal” (tradução nossa).

8

00:30:10

115

1

00:30:00

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

U::NBELIEVABLY

“It allows us to [...] go directly to
the voice mail we want”
Seleciona a mensagem de “Al
Gore”
Segurando o iPhone com a mão
esquerda, pega a garrafa d'água
com a direita e bebe enquanto
ouve-se o recado com a voz do
contato
“I want to say congratulations for
the iPhone. It's unbelievably cool”

“This is a collaboration we've done
which I'll talk more about later”

Mostra como funciona a opção
“Visual Voice Mail”

DESCRIÇÃO

SIM

RELIGIÃO APLAUSOS

Aquilo em que não se
poder crer

COMENTÁRIOS
EXTRAS

Quadro 13 – Dados apurados no registro do Bloco G, sétimo de “V2” da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple, e atribuídos cada um à referência de minutos e segundos do vídeo, bem como aos indicadores de análise

4.5.7 Bloco G – “It’s unbelieveably cool115”
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1

11

1

2
9

6

8

1

9
7

1

00:30:39

00:30:44

00:30:44

00:30:44
00:30:51

00:30:51

00:31:05

00:31:16

00:31:16
00:31:16

00:31:16

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Risos
Só SJ

Dá risada

Ouve-se o recado de Tim: “I got the
results from last quarter. Revenue
was... You know (I prefer to tell
you in person)”

Mostra como seria se quisesse ligar
para Gore, mas diz que quer ouvir a
mensagem de Tim Cook, e assim, a
seleciona

DESCRIÇÃO

Gestos e
Movimentos
Câmera
Ênfase
Gestos e
Movimentos

Relato (Afirmação)

“I got voicemail, how I wanna
listen to it and when I wanna listen
to it in any order I wanna listen to it
with Visual Voice Mail”
Mostra como acessar “SMS
texting”
SJ + projeção
“I HA:VE multiple sessions”
Faz sinal de ênfase com a mão
direita

Perguntas Retóricas “(Isn't it) awesome?”

Gestos e
Movimentos
Plateia
Câmera

Outros

Gestos e
Movimentos

INDICADOR

SIM

3

RELIGIÃO APLAUSOS

Awesome: digno de
respeito, admiração

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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1

12

1

1

1

8

7

8

1

8

2

1

8

00:31:28

00:31:28

00:31:28

00:31:43

00:31:52

00:31:52

00:31:52

00:32:02

00:32:06

00:32:06

00:32:28

00:32:28

00:32:47

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Mostra a mensagem com P. Schiller
em que os dois combinam de se
encontrar para comer sushi
Mostra o teclado virtual

Gestos e
Movimentos

Gestos e
Movimentos

Plateia
Gestos e
Movimentos
Relato (Afirmação)

Relato (Afirmação)

Gestos e
Movimentos

Relato (Afirmação)

Ênfase

Risos
Sorri e faz uma expressão de:
“viram como é simples?”
“It's so simple”

“And there it is. It's that simple”

PHENO::MENAL
“It's faster than all plastic key
boards”
Digita: “Sounds great! See you
there" e clica em “send”

“It's fenomenal”

Alterna para a mensagem de Phil

Gestos e
Movimentos

Relato (Afirmação)

Uma nova mensagem de Phil
Schiller aparece

Mostra a mensagem (Eddye Cue)

DESCRIÇÃO

Projeção

Gestos e
Movimentos

INDICADOR

SIM

SIM

3

RELIGIÃO APLAUSOS

“Simples” é um termo
recorrente na Bíblia

O fênomeno, aquilo que
vem da natureza

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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8

1

8

9

8

12

1

12

00:32:51

00:32:57

00:32:57

00:32:58

00:32:58

00:33:05

00:33:08

00:33:08

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Projeção

Gestos e
Movimentos

Projeção

Relato (Afirmação)

Câmera

Na tela do iPhone aparecem várias
fotos em miniatura, sendo a maior
parte delas crianças em diferentes
situações

Seleciona “Photo Library”

Anuncia que vai mostrar o
aplicativo “Photos”
Apenas SJ
“We also have te coolest Photos
management ever... Certainly on a
mobile device but I think maybe
ever”
Aparece na tela do iPhone: “Photo
Albums” e, embaixo, a lista na
sequência: “Photo Library, Camera
Roll, Italy, Tahoe, Hawaii,
Wallpaper”

Gestos e
Movimentos

Relato (Afirmação)

Volta para a “área de trabalho”

Relato (Afirmação)

DESCRIÇÃO
“Again... You've seen the keyboard,
it's pretty awesome. We’ll come
back to that a little bit later”

INDICADOR

SIM

RELIGIÃO APLAUSOS

Crianças e paisagens

Tom de assertividade

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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1

1

12

1

12

12

12

00:33:11

00:33:16

00:33:19

00:33:22

00:33:22

00:33:22

00:33:22

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Projeção

Projeção

Projeção

Gestos e
Movimentos

Na terceira foto, uma criança
(aparenta ser a mesma do slide
anterior) com uma camiseta
vermelha em que se lê em caixaalta: “ROMA”. O ambiente parece
o de um restaurante, o menino olha
para a direita (na mesma direção
em que SJ está no palco)
Na quarta foto, a Catedral de
Florença, Itália

A segunda foto que aparece é de
uma criança branca e loira, com
camiseta azul-escura, calça jeans,
sorrindo discretamente e, atrás dela,
uma paisagem com vegetação

Desliza o dedo na tela para dar
sequência às fotos

Projeção

Rola a tela e, mais embaixo,
aparecem várias miniaturas de
paisagens (a última delas, o peixepalhaço)
Volta para “Photo Album” e
escolhe “Italy”

DESCRIÇÃO

A primeira foto que SJ mostra
parece ser a placa de um restaurante
em que se lê: “Bem-vindo...[...]”

Gestos e
Movimentos

Gestos e
Movimentos

INDICADOR

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

RELIGIÃO APLAUSOS

A catedral

Roma

O toque

País do Vaticano

O peixe-palhaço

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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1

2

1

12

1

12

12

6
2

1

8

00:33:28

00:33:28

00:33:28

00:33:28

00:33:37

00:33:37

00:33:37

00:33:42
00:33:42

00:33:42

00:33:48

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Relato (Afirmação)

Gestos e
Movimentos

“I can take any of these pictures
[...] and make them bigger”

Faz que “sim” com a cabeça para a
plateia no momento em que faz a
pergunta retórica

Uma foto que parecer ser Veneza
Aparece uma foto de um garoto
vestindo um capuz felpudo, à
Projeção
esquerda da imagem, e uma
paisagem ao fundo
Perguntas Retóricas “Isn’t that awesome?”
Plateia
Risos

Mostra que é possível vasculhar as
fotos tocando na tela, ainda em
modo “paisagem”

Gestos e
Movimentos

Projeção

A foto que aparece na tela é a da
Catedral de Florença

Gira o celular na posição
“Paisagem”
Aplausos e gritos
Gira o celular várias vezes (na
horizontal e na vertical)

DESCRIÇÃO

Projeção

Gestos e
Movimentos
Plateia
Gestos e
Movimentos

INDICADOR

SIM

SIM
2

2

RELIGIÃO APLAUSOS

O sobrenatural/O poder
transcendente de
transformar uma imagem,
deixando-a no tamanho
que você deseja

O adjetivo

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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9

9
8

1

2
6

9

10

1

12

8

00:33:48

00:33:55
00:33:55

00:34:02

00:34:03
00:34:08

00:34:09

00:34:14

00:34:22

00:34:34

00:34:40

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Expande a tela com a foto do
garoto, usando o polegar e o
indicador direitos

Gestos e
Movimentos

Relato (Afirmação)

Projeção

Pausa
Gestos e
Movimentos

Câmera

Aparece a foto do garotinho de
papel de parede - Horário que o
telefone registra: “10:14”
“Boom! There we go”

SJ à esquerda + Iphone com a foto
do garoto + quadrado no canto
superior direito
Silêncio enquanto é aplaudido
Mostra como transformar a foto em
papel de parede

Plateia
Exclamações e aplausos: “Oh!”
Perguntas Retóricas “Isn't that cool?”

Só as mãos de SJ
“We call it the ‘pinch’”

SJ à esquerda + iPhone com a foto
do garoto + um quadro no canto
superior direito mostrando as mãos
de SJ com o aparelho

DESCRIÇÃO

Câmera
Relato (Afirmação)

Câmera

INDICADOR

SIM

3

RELIGIÃO APLAUSOS

O sobrenatural/O poder
transcendente de
transformar uma imagem,
deixando-a do tamanho
que você deseja

COMENTÁRIOS
EXTRAS

225

1

9

1

8

2

9

12

1

9

12

1

00:34:40

00:34:42

00:34:42

00:34:42

00:34:50

00:34:51

00:34:51

00:34:52

00:34:53

00:34:57

00:34:57

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Gestos e
Movimentos

Projeção

Gestos e
Movimentos
Câmera

Projeção

Câmera

Plateia

Relato (Afirmação)

Gestos e
Movimentos
Câmera
Gestos e
Movimentos

INDICADOR

Plateia aplaudindo
O iPhone volta a aparecer com a
imagem dos peixes-palhaços
Aponta para a projeção com a mão
esquerda espalmada

Cruza as mãos para trás

Aplausos e gritos
SJ à esquerda, de corpo inteiro +
slide
Símbolo do iPhone + as frases:
“Killer app is making calls”; “Use
Contacts like never before”;
“Visual Voice Mail”; “Excellent
audio quality”; “Quad-band GSM
+EDGE”; “Wi-fi and Bluetooth
2.0”

“So... Photos, SMS and a phone
app... That's part of our phone
package for the iPhone”

Só SJ
Caminha devagar da esquerda para
a direita

Desliza o dedo para destravar a tela

DESCRIÇÃO

SIM

3

RELIGIÃO APLAUSOS

Os peixes

COMENTÁRIOS
EXTRAS

226

9

Câmera

INDICADOR

RELIGIÃO APLAUSOS

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

SJ à esquerda + projeção (o nome
John Appleseed continua presente
na tela do iPhone)

DESCRIÇÃO

COMENTÁRIOS
EXTRAS

117

116

“Que é fenomenal” (tradução nossa).
“Não é impressionante?” (tradução nossa).
118
“Não é legal?” (tradução nossa).

gesticulando com o aparelho em mãos, como mostra no gráfico a seguir os registros do indicador 1, o que teve maior incidência.

that awesome?117”, “Isn’t that cool?118”. Tal como no trecho anterior, no Bloco G o enunciador se movimenta em boa parte do tempo, falando e

o enunciador, ao expor um julgamento de valor em relação ao iPhone, também modaliza, avaliando aquilo que ele próprio está apresentando: “Isn’t

do aparelho superior à das marcas concorrentes. Nas três perguntas retóricas lançadas neste bloco, que correspondem a 3,8% do total dos registros,

virtual do aparelho, enfatiza: “[...] which is phenomenal116”, mais uma vez destacando, por meio de uma modalidade apreciativa, uma característica

correio de voz, que permite escolher a ordem com que se deseja ouvir as mensagens e o aplicativo de mensagens de texto. Ao mostrar o teclado

Dos 30 minutos aos 34 minutos e 57 segundos, o enunciador continua demonstrando as funcionalidades do iPhone, entre elas o recurso de

00:34:57

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL
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Gráfico 15 – Incidência de cada um dos indicadores de análise desenvolvidos a partir
da teoria de Maingueneau e registrados na planilha que corresponde ao Bloco G da
pesquisa Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
Dos oitenta registros realizados na planilha, catorze mostram marcas do discurso
religioso neste bloco, uma delas aos 33 minutos e 22 segundos, momento em que o
enunciador demonstra o aplicativo de fotos e surgem imagens das crianças e de diferentes
paisagens pelas quais ele percorre o dedo, o álbum acompanhando o movimento na tela.
Dentre os álbuns, Jobs escolhe um intitulado “Italy” e começam a surgir fotografias de
uma criança, e, em uma delas, o garoto aparece com uma camiseta vermelha onde se lê,
em letras brancas “Roma”.
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Figura 39 – Reprodução que corresponde aos 33 minutos e 22 segundos do lançamento
do iPhone e que mostra Jobs selecionando a imagem de uma criança dentro do álbum de
fotos

Fonte: Youtube.com
É sabido que Roma é considerada a sede do cristianismo, cidade que abriga a
Basílica de São Pedro, primeiro papa e considerado a pedra fundamental da Igreja
Católica. Como se vê no livro de Mateus, na edição pastoral da Bíblia, Jesus concede a
esse apóstolo o poder de autoridade sobre a comunidade:

Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha
Igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do
Reino do Céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você
desligar na terra será desligado no céu (Mt, 16, 18-19).

Nesse excerto encontram-se algumas correlações com elementos de cenografia
dessa apresentação de Jobs, pois ainda no livro de Mateus, Jesus anuncia a Pedro que lhe
entregará as chaves do Reino do Céu, instância reconhecida por ele como pertencente às
crianças: “Deixem as crianças, e não lhes proíbam de vir a mim, porque o Reino do Céu
pertence a elas” (Mt, 19, 14-15). Como se vê, a fotografia de uma criança dentro de uma
pasta do aplicativo “Fotos” intitulada “Italy”, não é fortuita. Ademais, tal como Pedro que
recebe as chaves, seria o iPhone também um instrumento por meio do qual aquilo que se
liga na terra é também ligado no céu?
Nos seis apontamentos de manifestações do coenunciadores neste bloco, mais de
60% foram intensas, entre elas, aos 34 minutos e 2 segundos, momento em que Jobs usa
os dedos para expandir a imagem na tela do aparelho. A plateia reage, exclamando: “Oh!”.
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Gráfico 16 – Incidência das intervenções dos coenunciadores assinalada de acordo com
a intensidade e registrada na planilha que corresponde ao Bloco G da pesquisa Steve
Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
4.5.8 Bloco H – “I just touch it with my finger, and ‘boom!119’”
A partir dos 35 minutos do avatar, tempo que marca o início do Bloco H desta
pesquisa, o enunciador resume as funcionalidades do aparelho relatadas até o momento e
encerra sua síntese com uma frase emblemática, aos 35 minutos e 29 segundos: “It’s
pretty unbelieveable120”. Na sequência, Jobs reafirma algo que já havia anunciado nos
minutos iniciais do vídeo: “We have reinvented the phone 121”.

“Basta eu tocar com o meu dedo e ‘tcharam!’” (tradução nossa).
“É realmente inacreditável” (tradução nossa).
121
“Reinventamos o telefone” (tradução nossa).
119
120

8

1

12

8

12

8

12

00:35:00

00:35:00

00:35:08

00:35:13

00:35:13

00:35:23

00:35:29

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Projeção

Relato (Afirmação)

Projeção

Relato (Afirmação)

O iPhone mostra em destaque a foto
da criança vestida com a camiseta
estampada: “ROMA”

iPhone com os dados de
“John Appleseed” na tela
Enumerando as características do
aparelho: “Favorites”; “Last
century”....
iPhone com o número de telefone:
“408-996-1010”
“Incredible 'Photo app’”

Gestos e
Movimentos

Projeção

Faz o gesto com o dedo indicador
esquerdo para simular o controle da
tela com o toque

Relato (Afirmação)

DESCRIÇÃO
Faz uma “síntese” de tudo o que já
foi apresentado: como receber
ligações, como “navegar” pela lista
de contatos. “You just go through
your contacts with your finger”

INDICADOR

SIM

SIM

RELIGIÃO APLAUSOS

A palavra, de trás para
frente, em português,
AMOR. O maior
ensinamento de Jesus.
Roma, o catolicismo

John Appleseed

COMENTÁRIOS
EXTRAS

Quadro 14 – Dados apurados no registro do Bloco H, oitavo de “V2” da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple, e atribuídos cada um à referência de minutos e segundos do vídeo, bem como aos indicadores de análise
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8

12

8

12

8
2
9
9
9
9

12

1

8

12

9

00:35:26

00:35:26

00:35:29

00:35:29

00:35:30
00:35:36
00:35:36
00:35:37
00:35:40
00:35:43

00:35:43

00:35:43

00:35:43

00:35:54

00:35:54

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Câmera

Projeção

Relato (Afirmação)

Gestos e
Movimentos

Projeção

Relato (Afirmação)
Plateia
Câmera
Câmera
Câmera
Câmera

Projeção

Relato (Afirmação)

Projeção

Relato (Afirmação)

INDICADOR

O símbolo da bússola se desloca para
a esquerda
SJ + projeção ao fundo

“Let's take a look at the internet
communications device”

Os dois braços ligeiramente
erguidos, mãos espalmadas,
apontando para cima

“The ability of taking any picture
and make it a wallpaper”
Mostra a imagem do mesmo menino
em formato, agora, de papel de
parede
“It's pretty unbelieveable”
Símbolo verde do iPhone à esquerda
+ “Reinvent de phone”
“We have reinvented the phone”
Aplausos
Só SJ
SJ + projeção ao fundo + plateia
Só plateia, aplaudindo
SJ + projeção à direita
A imagem de uma bússola dentro de
um quadrado azul

DESCRIÇÃO

SIM

3

RELIGIÃO APLAUSOS

A imagem também alude
ao formato da cruz

COMENTÁRIOS
EXTRAS

232

12

8

7

1

12

8

7

8

2

10

00:35:59

00:35:59

00:35:59

00:36:10

00:36:15

00:36:15

00:36:15

00:36:25

00:36:34

00:36:34

Pausa

Plateia

Relato (Afirmação)

Ênfase

Relato (Afirmação)

Projeção

Ênfase
Gestos e
Movimentos

Relato (Afirmação)

Projeção

TEMPO
CÓDIGO
INDICADOR
TOTAL
00:35:54
8
Relato (Afirmação)
00:35:54
9
Câmera

RE::AL
“We picked the best one in the
world.... Safari”
Aplausos
Silêncio enquanto é aplaudido

“We wanna the best web browser in
the world on our phone, not the baby
web browser or a wrap browser... A
REAL web browser”

A frase “Safari web browser - First
fully usable HTML browser on a
phone” é acrescida ao slide

“The first time really rich email on a
mobile device”
REA::LLY
Caminha pelo palco a passos curtos,
de um lado para o outro

Bússola + “Rich HTML email” e,
embaixo dessa frase: “Any IMAP or
POP3 email device”

“Breakthrough”
Sj à esquerda + projeção à direita

DESCRIÇÃO

2

RELIGIÃO APLAUSOS

Polêmica discursiva

Polêmica discursiva

COMENTÁRIOS
EXTRAS

233

12

2
8

7

1

12

2

12

8
2

12

9

00:36:42

00:36:42
00:36:51

00:36:51

00:36:51

00:36:52

00:36:52

00:37:00

00:37:08
00:37:08

00:37:14

00:37:14

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Câmera

Projeção

Relato (Afirmação)
Plateia

Projeção

Plateia

SJ + projeção ao fundo

A imagem de um envelope dentro de
um quadrado azul (céu com nuvens)
e, ao lado direito, duas palavras
divididas por um traço na vertical:
IMAP e POP3

“It just does the right thing”
Aplausos

“Wi-fi +EDGE networking Automatically detects and switches
to Wi-fi” é acrescida ao slide

“Widgets - Weather and Stocks” é
acrescida ao slide
Aplausos e gritos

Ergue as mãos e olha para cima
ligeiramente

Gestos e
Movimentos

Projeção

UNBELIEVABLE

A frase “Google Maps-Maps,
satellite, directions, traffic” é
acrescida ao slide
Aplausos
“This is unbelievable. Wait to see it”

DESCRIÇÃO

Ênfase

Plateia
Relato (Afirmação)

Projeção

INDICADOR

SIM

SIM

2

3

RELIGIÃO APLAUSOS

O gesto aqui é muito
emblemático

Aquilo em que não se
pode acreditar

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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11

1

9

8

12

8

12

8

12

7

12

2
8

00:37:14

00:37:19

00:37:22

00:37:22

00:37:37

00:37:42

00:37:42

00:37:49

00:37:49

00:37:49

00:38:02

00:38:02
00:38:16

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Plateia
Relato (Afirmação)

Projeção

Ênfase

Projeção

Relato (Afirmação)

Projeção

Relato (Afirmação)

Projeção

Relato (Afirmação)

Câmera

Gestos e
Movimentos

Outros

INDICADOR

“250 million users” aparece embaixo
de “Yahoo! Mail”
BI::LLION
“Free ‘push’ IMAP email” substitui
“250 million users”
Aplausos e gritos
“Free IMAP pushing email”

“I wanna take a minute and highlight
one”
Envelope +Yahoo!Mail
“It's the biggest mail service in the
world”

SJ à esquerda + projeção (mesmo
slide) à direita
“’IMAP’, of course, is the best’
“Google Gmail, AOL Mail, Most
ISPS" aparecem na coluna ‘POP3’”

Com o posicionamento da câmera, é
possível ver um banquinho preto à
esquerda, um apoio com duas
garrafas d’água e o púlpito mais à
direita, também com uma garrafa
sobre ele
As mãos se mantêm espalmadas, e
os braços, ligeiramente erguidos

DESCRIÇÃO

SIM

2

RELIGIÃO APLAUSOS

O gesto com as mãos

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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12

12

1

12

1

8

1

9

12

00:38:28

00:38:31

00:38:31

00:38:36

00:38:36

00:38:45

00:38:45

00:38:45

00:38:47

Projeção

Gestos e
Movimentos
Câmera

Toca no ícone que corresponde ao
email
Só slide
Aparece a caixa de entrada com
mensagens na seguinte ordem:
“James Vincent”; “Phil Schiller”;
“Rosemarie Hall”; “Scott Forstall” e
“Ken Brenskin”

“I just touch it with my finger, and
‘boom’!”

Bebe água da garrafa

Gestos e
Movimentos

Relato (Afirmação)

Imagem do iPhone (área de trabalho
dele)

Vai até o púlpito

“Demo”

Envelope + Bússola (apontando para
Nordeste) + Símbolo Google Maps +
Símbolo de um gráfico

FREE::
Sj + projeção ao fundo

DESCRIÇÃO

Projeção

Projeção
Gestos e
Movimentos

Projeção

TEMPO
CÓDIGO
INDICADOR
TOTAL
00:38:16
7
Ênfase
00:38:28
9
Câmera

SIM

RELIGIÃO APLAUSOS

A água

Prevalece a cor azul nos
slides

COMENTÁRIOS
EXTRAS

236

1

1

9

12

12

12

1

00:39:02

00:39:14

00:39:14

00:39:14

00:39:24

00:39:32

00:39:34

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Gestos e
Movimentos

Projeção

Projeção

Projeção

Gestos e
Movimentos
Câmera

Mostra que o aparelho deixa o
número do telefone destacado em
azul, no corpo da mensagem, e toca
no destaque em azul

Título da mensagem: “Shopping list”
e aparece uma lista no corpo do
email
Título da mensagem: “Directions to
sushi”

Título da mensagem: “She loved the
gift”; aparece uma mensagem e a
foto de uma criança (uma menina)
loira em uma paisagem verde, caixas
de presente ao lado direito dela

Seleciona a mensagem de “Phil
Schiller”
SJ + Projeção à direita

Gestos e
Movimentos

DESCRIÇÃO
Clica em “James Vincent” e aparece
o título “Proud Father”, em seguida,
ao carregar a mensagem, surge a foto
de um pai segurando um bebê com o
braço esquerdo, o pai vestido de
azul, cabelo preto, o bebê, todo de
branco. Na mensagem, se lê: “Please
welcome Leo Vincent to the world!”

INDICADOR

SIM

SIM

RELIGIÃO APLAUSOS

A criança. O reino dos
céus pertence aos que são
semelhantes a ela

A criança/ o
nascimento/símbolo da
vida

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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12

9

1

8

1

9

1

12

8

00:39:34

00:39:45

00:39:45

00:39:45

00:39:45

00:39:48

00:39:48

00:39:48

00:39:48

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Relato (Afirmação)

Projeção

Câmera
Gestos e
Movimentos
Relato (Afirmação)
Gestos e
Movimentos
Câmera
Gestos e
Movimentos

Projeção

INDICADOR
SIM

3

RELIGIÃO APLAUSOS

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

“Ken is a great photographer, he's
just returned from Antartic”

SJ à esquerda + projeção à direita
Seleciona a última mensagem da
“Caixa de entrada”
No corpo da mensagem, aparecem
várias fotos de pinguins na Antártida

Risos

“I’m gonna end the call here”

Encerra a chamada

Só slide

O aparelho faz a ligação; ao fundo, a
imagem de uma criança enquanto a
chamada é executada

DESCRIÇÃO

COMENTÁRIOS
EXTRAS

238
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O enunciador, que no Bloco A havia anunciado: “Today, Apple is going to
reinvent the phone122”, agora, recupera a frase, mas jogando novamente com os
embreantes de pessoa, ao usar o “nós”, em vez de “Apple”. Mainguenau (2013a, p. 152)
afirma que “no ‘nós’, a predominância do ‘eu’ é muito forte”, o que se mostra pertinente
nessa cenografia. Em outras palavras, Jobs, ao declarar “we have reinvented the phone”,
inclui-se no grupo dos que realizaram a façanha de reinventar um meio de comunicação
tão importante quanto o telefone, e o papel dele nesse feito é destacado também no plano
do avatar, pois, aos 35 minutos e 36 segundos, como mostra a figura a seguir, a câmera
se desloca da projeção para focalizar apenas o enunciador, como que atribuindo a ele, e
somente a ele, a responsabilidade de tal façanha.
Figura 40 – Reprodução que corresponde aos 35 minutos e 36 segundos do lançamento
do iPhone e que mostra a câmera centralizando o enunciador, logo depois da declaração:
“We have reinvented the phone”

Fonte: Youtube.com
Como mostra o gráfico nas páginas seguintes, neste bloco, o indicador
predominante foi o da projeção, já que boa parte da apresentação se apoia em informações
projetadas na tela. O enunciador apresenta o aplicativo de acesso à internet e, ao explicitar
o recurso de acesso a email, faz afirmações como “It's the biggest mail service in the
world123”e “We wanna the best web browser in the world on our phone, not the baby web
browser or a wrap browser... a real web browser 124”, enfatizando a suposta superioridade
dos serviços oferecidos pelo iPhone, construindo um simulacro de “inferior” das
concorrentes.

Essas

afirmações

mostram o

processo

de

interincompreensão

“Hoje, a Apple vai reinventar o telefone” (tradução nossa).
“É o maior serviço de e-mail do mundo” (tradução nossa).
124
“Queremos o melhor navegador do mundo no nosso telefone, não um ‘navegadorzinho’ nem um wrapbrowser...um navegador de verdade” (tradução nossa).
122
123
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(MAINGUENEAU, 2008a) que funda uma espécie de “desentendimento” entre a Apple
e empresas do mesmo segmento, ainda que o enunciador não cite nem faça nenhuma
referência mais direta a elas nesse trecho.
A polêmica aparece exatamente como uma espécie de homeopatia pervertida:
ela introduz o Outro em seu recinto para melhor afastar sua ameaça, mas esse
Outro só entra anulado enquanto tal, simulacro. Ela mantém, pois, um duplo
laço com o simulacro: pelo fato de que ela mesma é apenas um simulacro de
guerra, como indica seu nome, uma guerra de papel; e pelo fato de que ela não
cessa de traduzir o Outro em seu próprio simulacro (MAINGUENEAU, 2008a,
p. 108).

Outro indicador bastante apontado nesse trecho foi o de número 8, “Relato
(afirmação)”, pois trata-se de um momento em que o enunciador fala mais e gesticula
menos. No bloco anterior, Jobs, ao mostrar a possibilidade de visualizar diferentes
funções ao mesmo tempo na tela do iPhone, mostra uma mensagem de texto de Phil
Schiller em que os dois combinam um jantar naquela mesma noite. Já neste Bloco H, aos
39 minutos e 32 segundos, o enunciador mostra por meio do aparelho um e-mail enviado
por Phil Schiller, funcionário que à época já ocupava posição de liderança na empresa,
com as instruções para chegar ao restaurante. Por intermédio desse encontro combinado
entre os dois, um jantar mais informal, o mundo ético da Apple é rememorado e o
coenunciador é convidado a adentrá-lo. Trata-se de um mundo ético em que se opta por
um prato mais saudável, um jantar mais casual, mesmo que a ocasião seja uma “reunião”
entre chefe (Jobs) e o funcionário da empresa (Phil Schiller). O enunciador, então, se
apropria do ethos pré-discursivo de flexibilidade da Apple, supostamente contrário à
rigidez e a hierarquia de boa parte das relações corporativas em que chefe e subordinado
jamais teriam uma relação tão estreita a ponto de combinarem um jantar casual, por lazer.
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Gráfico 17 – Incidência de cada um dos indicadores de análise desenvolvidos a partir
da teoria de Maingueneau e registrados na planilha que corresponde ao Bloco H da
pesquisa Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
Dos 86 registros deste bloco, dez apresentaram marcas do discurso religioso, entre
elas, o momento em que o aparelho volta a aparecer na projeção com o nome de fundo
“John Appleseed”, bem como as fotografias com crianças, inclusive uma em que aparece
um pai segurando o filho recém-nascido. No Bloco H, identifica-se na cenografia a
presença significativa de figuras da família, instituição considerada sagrada para a Igreja
Católica. Como se sabe, na Bíblia são várias as passagens que ressaltam os valores
familiares, como no livro de Gênesis da edição pastoral (1, 27-28): “E Deus criou o
homem à sua imagem; à imagem de Deus ele o criou; e os criou homem e mulher. E Deus
os abençoou e lhes disse: ‘Sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra;
dominem os peixes do mar, as avés do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a
terra’”. Assim, ao projetar a imagem a seguir na tela do iPhone, o enunciador atrela à
cenografia valores familiares e emotivos, assim como também evoca uma cena validada,
a típica do momento do parto em que o pai, sorridente, embala o filho nos braços. O
coenunciador tem acesso a essa cena por meio do título do e-mail (no canto superior
esquerdo, acima da foto: “Proud father125”), bem como por elementos semióticos, como
125

“Pai orgulhoso” (tradução nossa).
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o azul da vestimenta do pai, cor dos aventais utilizados por médicos e enfermeiros em
salas de cirurgia e pelo acompanhante que venha a assistir ao parto de uma criança.
Figura 41 – Reprodução que corresponde aos 39 minutos e 05 segundos do lançamento
do iPhone e que mostra a foto de um pai segurando o filho recém-nascido

Fonte: Youtube.com
Como mostra o gráfico a seguir, entre as manifestações dos coenunciadores,
metade foram moderadas e metade intensas. Dentre elas, destacam-se o momento em que
Jobs, após falar sobre a qualidade do navegador da Apple, afirma: “We picked the best
one in the world.... Safari126”, enaltecendo, por meio de uma modalidade apreciativa, o
browser e o instante em que anuncia o recurso do Google Maps disponibilizado no
iPhone, de modo que, além dos aplausos que sucedem essa declaração, o enunciador
ergue os braços ligeiramente para o alto e complementa: “This is unbelievable. Wait to
see it127”.

126
127

“Escolhemos o melhor do mundo... o Safari” (tradução nossa).
“É inacreditável. Esperem só pra ver!” (tradução nossa).
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Gráfico 18 – Incidência da intervenção dos coenunciadores assinalada de acordo com a
intensidade e registrada na planilha que corresponde ao Bloco H da pesquisa Steve Jobs
e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
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Relato (Afirmação)
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SJ à esquerda + projeção à direita
Mostra como escrever uma
mensagem
“Again, when I don't need the
keyboard is not there, when I do, it's
there”

“It's extraordinary”

Mostra como “dividir” a tela para
visualizar as mensagens
“So it's real email”
RE::AL

Gestos e
Movimentos
Relato (Afirmação)
Ênfase

Relato (Afirmação)

Só projeção - iPhone com as
imagens dos pinguins

DESCRIÇÃO

Câmera

INDICADOR

“É extraordinário” (tradução nossa).

1

00:40:21

128

9

00:40:02

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

SIM

SIM

SIM

RELIGIÃO APLAUSOS

Livre-arbítrio/Polêmica
discursiva

O que é extraordinário é
aquilo que é inacreditável,
"que foi encarregado de
uma tarefa especial"

Animais

COMENTÁRIOS
EXTRAS

Quadro 15 – Dados apurados no registro do Bloco I, nono de “V2” da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple, e
atribuídos cada um à referência de minutos e segundos do vídeo, bem como aos indicadores de análise

4.5.9 Bloco I – “It’s extraordinary128”
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“Steve”
“Boom!”
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Gestos e
Movimentos
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“Now, I wanna show you something
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ver um púlpito preto ao lado direito
do palco

SJ à esquerda + projeção no centro +
plateia assistindo (ângulo mais
panorâmico)

Clica em “Send”
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“Phil”
“I just type ‘ph’ and ‘boom’”!
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INDICADOR

2
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COMENTÁRIOS
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00:42:19

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Projeção

Ênfase
Câmera
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Relato (Afirmação)
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Relato (Afirmação)

Abre o navegador no celular e
seleciona a página do NYTimes

Gestos e
Movimentos

WHO:LE
Focaliza o site mais de perto
O aparelho aparece em modo
“paisagem” agora

Irônico ao mostrar deixar no plano
do implícito que há outros
dispositivos que oferecem a “wrap
version” de acesso à internet

O site é carregado na tela do
aparelho
“Rather than just give you a wrap
version all around, we're showing
you the whole NYTimes website”

“It's kinda slow sight because it's
gotta a lot of images"”

“I wanna show you Safari on a
mobile device”

SJ à esquerda + projeção à direita
(iPhone com a área de trabalho à
mostra)

DESCRIÇÃO

Relato (Afirmação)
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INDICADOR

RELIGIÃO APLAUSOS

Polêmica discursiva

Simulacro do NYTimes
para “proteger” a própria
identidade de “aparelho
ágil”

COMENTÁRIOS
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9
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00:43:06
00:43:06
00:43:06
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CÓDIGO
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Gestos e
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Projeção

Acima do Caderno “Sports”, se lê
uma notícia com o título: “Ex-Chief
of Aspen Technology Accused of
Inflating Revenue”

“Isn't this cool?”
Um grito apenas: “Uh!”
“Look at this!”
Clica em uma matéria do caderno
“Sports”

Continua tocando a tela com o dedo
indicador para mostrar como é
possível navegar pelo site

Gestos e
Movimentos
Plateia

Perguntas Retóricas
Plateia
Relato (Afirmação)
Gestos e
Movimentos

Mostra que com um toque duplo é
possível expandir o site
Aplausos

Câmera

O aparelho volta para o modo de
visualização “Retrato”

Mostra a movimentação da barra de
rolagem

DESCRIÇÃO

Projeção + quadrado no canto
superior direito com as mãos de SJ
tocando no aparelho

Projeção

Gestos e
Movimentos

INDICADOR

SIM

1

3

RELIGIÃO APLAUSOS

O toque

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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9
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9
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00:44:01
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00:44:19
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TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Plateia

Gestos e
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Câmera
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Plateia
Gestos e
Movimentos
Câmera

Relato (Afirmação)
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Gestos e
Movimentos
Câmera
Gestos e
Movimentos

Câmera

Gestos e
Movimentos
Relato (Afirmação)

INDICADOR

Aplausos e gritos

Mostra o DVD que está em primeiro
lugar na lista dos mais vendidos –
“An Inconvenient Truth”

SJ à esquerda + projeção à direita
Faz silêncio enquanto o conteúdo é
carregado
Só projeção

Clica na seção “DVD”

Risos

“I love to go to the DVD section of
Amazon [...] I like specially when
Disney's is on the top”

Acessa o site da “Amazon”

“Boom!”
SJ + projeção + plateia - um ângulo
panorâmico
“Unbelieveable”
Mostra como acessar várias páginas
ao mesmo tempo
Só projeção

Dá um clique duplo na tela

DESCRIÇÃO

3

2

RELIGIÃO APLAUSOS

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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1

8

1

6
9
2

1

9

8

1

8

1

00:44:22

00:44:22

00:44:30

00:44:44
00:44:44
00:44:44

00:44:52

00:44:52

00:44:52

00:44:52

00:44:52

00:44:52

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL
DESCRIÇÃO

Gestos e
Movimentos

SIM

SIM

SIM
3

RELIGIÃO APLAUSOS

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

As mãos levemente erguidas e
espalmadas

Mostra os outros títulos da lista de
DVDs
“’Pirates of the Caribbean’,
Relato (Afirmação)
fantastic’”
Gestos e
Mostra como voltar para o site do
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Perguntas Retóricas “Isn't that incredible? Safari”
Câmera
SJ à esquerda + projeção à direita
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“You know, if you ever used what's
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Gestos e
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“Web browser on a mobile phone,
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you know how incredible this is”

Gestos e
Movimentos

INDICADOR

A posição das mãos

Incredible

O adjetivo “incredible”

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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O Bloco I apresenta registros dos 40 minutos e 2 segundos aos 44 minutos e 52
segundos do vídeo. Logo no início dele, o enunciador demonstra como “dividir” a tela ao
meio para visualizar um e-mail e encena o envio de uma mensagem. No campo do
endereço do aplicativo de e-mail, ele digita as duas primeiras letras do nome de Phil, ou
seja, “Ph” e automaticamente o nome completo e o endereço do destinatário aparecem no
campo. Nessa cenografia, depreende-se novamente o ethos de prestidigitador, de xamã
de Jobs, que, gerenciando uma disciplina tácita do próprio corpo, por meio de gestos
simples com as mãos e os dedos, executa uma “mágica” na qual o campo de endereço de
e-mail é preenchido quase que automaticamente, como se o celular fosse dotado de uma
habilidade intuitiva, capaz de fazê-lo adivinhar o desejo do próprio dono. Maingueneau
(2013a, p. 108) observa:
O poder de persuasão de um discurso consiste em parte em levar o leitor a se
identificar com a movimentação de um corpo investido de valores socialmente
especificados. A qualidade do ethos remete, com efeito, à imagem desse
“fiador” que, por meio de sua fala, confere a si próprio uma identidade
compatível com o mundo que ele deverá construir em seu enunciado.

Outros gestos “mágicos” também são executados nesse trecho, como o fato de
utilizar um teclado virtual que, quando necessário, aparece e, quando não, desaparece. Os
feitos supostamente sobrenaturais executados, são sucedidos por uma exclamação:
“Boom!”, como aos 40 minutos e 51 segundos em que o enunciador brada: “I just type
'ph' and 'boom129. Como se sabe, esse tipo de onomatopeia é própria dos mágicos. Não é
de se estranhar que o indicador 1, Gestos e movimentos, seja o predominante nesse bloco.
Isso mostra que a disciplina tácita do corpo do enunciador é um dos elementos que
conferem autoridade ao que se diz. Em outras palavras, Jobs, ao explorar esse modo de
se movimentar no espaço social, acede ao papel de fiador do que ele próprio enuncia.

129

“Basta eu digitar ‘ph’ e tcharam!” (tradução nossa).
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Gráfico 19 – Incidência de cada um dos indicadores de análise desenvolvidos a partir
da teoria de Maingueneau e registrados na planilha que corresponde ao Bloco I da
pesquisa Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
Sessenta e oito registros foram realizados na planilha que compõe esse bloco e em
sete deles apontaram-se marcas do discurso religioso. Aos 40 minutos e 44 segundos, o
enunciador, ao declarar: “[...] “Again, when I don't need the keyboard is not there, when
I do, it's there130”, assinala a “liberdade” que o usuário tem de usar o teclado somente
quando esse recurso for necessário, diferentemente dos aparelhos das concorrentes em
que o teclado de plástico é fixo, permanece no conjunto do aparelho, ocupando um espaço
que nem sempre é utilizado. Ora, a “escolha”, o livre-arbítrio é recorrente na Bíblia, de
modo que o poder de Deus se manifesta sempre na forma do amor e liberdade: “Vós fostes
chamados à liberdade [...]”131 (Gl 5,13); “‘Posso fazer tudo o que quero’. Sim, mas nem
tudo me convém132[...]” (1Co 6, 12). Outra marca do discurso religioso na cenografia
desse trecho são as imagens de pinguins, exibidas logo no início do bloco. Trata-se de
uma espécie cujo comportamento é comumente associado ao amor, tido como o maior
ensinamento de Cristo. É sabido que, para se proteger do frio extremo, esses animais

“Novamente, quando não preciso do teclado, ele desaparece, e quando preciso, ele aparece” (tradução
nossa).
131
Edição da Bíblia de Jerusalém.
132
Edição pastoral da Bíblia.
130
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formam grandes agrupamentos para se aquecerem e, ao mesmo tempo, proteger os mais
fracos e os menores, além de serem uma espécie monogâmica.
O gráfico a seguir mostra que 50% das manifestações dos coenunciadores foram
intensas. Um desses momentos ocorre logo que o enunciador termina de escrever a
mensagem para Phil, dizendo: “See you tonight?133”, confirmando o jantar que os dois
tinham combinado. Ao confirmar o suposto encontro, Jobs também valida seu ethos de
flexibilidade, já que ali, diante dos coenunciadores, ratifica o encontro com um
funcionário da própria empresa, em tom informal, com uma frase breve.
Gráfico 20 – Incidência da intervenção dos coenunciadores assinalada de acordo com a
intensidade e registrada na planilha que corresponde ao Bloco I da pesquisa Steve Jobs e
o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

133

“Te vejo hoje à noite?” (tradução nossa).
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TEMPO
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COMENTÁRIOS
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Quadro 16 – Dados apurados no registro do Bloco J, décimo de “V2” da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple, e atribuídos cada um à referência de minutos e segundos do vídeo, bem como aos indicadores de análise

4.5.10 Bloco J –“I wanna show you something truly remarkable134”
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Risos
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Projeção
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Só projeção
iPhone com o número do
telefone da loja. "Calling"

DESCRIÇÃO

3

2

RELIGIÃO APLAUSOS
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00:48:17

00:48:17

00:48:23

00:48:23
00:48:27

00:48:27

00:48:27

00:48:42

00:48:42

TEMPO
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Monument”
“Look at this. You see
people down there”
Aplausos
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2
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12

6
9
5
7

1

2
8

12

9

8

6

1

12

8

00:48:42

00:48:51
00:48:51
00:48:51
00:48:51

00:48:51

00:48:55
00:48:55

00:49:00

00:49:00

00:49:00

00:49:00

00:49:12

00:49:12

00:49:24

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Relato (Afirmação)

Projeção

Gestos e Movimentos

Perguntas Retóricas

Relato (Afirmação)

Câmera

Projeção

Plateia
Relato (Afirmação)

Gestos e Movimentos

Perguntas Retóricas
Câmera
Chiste/Ironias
Ênfase

Projeção

INDICADOR

Risos
“It's unbelieveable”
Aparece agora a Eiffel
Tower
Só projeção
“There's people at the Eiffel
Tower as you can see”
“Look at that. Isn't that
incredible?”
Seleciona o “Colosseum”
O slide mostra a localização
do Coliseu no Google Maps
“That's the Colosseum.
That's the Roman
Colosseum!”

O monumento aparece
formando o símbolo de um
círculo
“Isn't that incredible?”
Só SJ
"Right on my phone!"
PHO::NE
Aponta para o aparelho como
se não estivesse conseguindo
acreditar no que vê

DESCRIÇÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

2

RELIGIÃO APLAUSOS

O poder de visitar o
Coliseu sem sair do
lugar

O Coliseu

Adjetivo

Adjetivo

Incredible

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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8

12

8

9
6

1

2

1

1

7

7
7

1

00:49:24

00:49:31

00:49:21

00:49:38
00:49:38

00:49:38

00:49:38

00:49:44

00:49:49

00:49:49

00:49:49
00:49:49

00:49:56

Gestos e Movimentos

Ênfase
Ênfase

Ênfase

Gestos e Movimentos

Gestos e Movimentos

Plateia

Gestos e Movimentos

Câmera
Perguntas Retóricas

Relato (Afirmação)

Projeção

Relato (Afirmação)

TEMPO
CÓDIGO
INDICADOR
TOTAL
00:49:24
7
Ênfase

Apoia o aparelho no púlpito
e fica com as mãos livres. Dá
alguns passos à frente
Ergue os dois braços
ligeiramente, com as mãos
espalmadas
“All these amazing things is
a breakthrough internet
communicator”
AMA::ZING
BREA::KTHROUGH
Caminha da esquerda para a
direita

CO:LOSSEUM
“Look at that. That's the
Colosseum”
O círculo fica bem evidente
no “close” da imagem
“Unbelieveable. Right on
your phone”
Só SJ
“Isn't that incredible?”
Sorri, sem conseguir
acreditar no que vê
Aplausos

DESCRIÇÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

3

2

RELIGIÃO APLAUSOS

Amazing

O gesto com as mãos

Adjetivo

Adjetivo
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12

8

12

8

9

10

1

8

1

8

7

00:49:56

00:50:04

00:50:07

00:50:07

00:50:18

00:50:18

00:50:18

00:50:27

00:50:27

00:50:47

00:50:47

Ênfase

Relato (Afirmação)

Gestos e Movimentos

Relato (Afirmação)

Gestos e Movimentos

Pausa

Câmera

Relato (Afirmação)

Projeção

Relato (Afirmação)

Projeção

TEMPO
CÓDIGO
INDICADOR
TOTAL
00:49:56
9
Câmera
SJ à esquerda + projeção
Símbolo da bússola à
esquerda mais as
características do recurso que
a internet do aparelho
oferece
“Best version of Google
Maps on the planet”
Só a área de trabalho do
iPhone representada no
aparelho
“We are just very very happy
with this”
Só SJ
Quatro segundos de pausa,
caminhando da esquerda para
a direita
Caminha da esquerda para a
direita
“Incredible new technology”
Aponta para a projeção com
a mão esquerda espalmada
“It's the internet in your
pocket”
PO::CKET

DESCRIÇÃO

SIM

RELIGIÃO APLAUSOS

O sobrenatural
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1

9

12

2

8

12

1

12

4

12

2

00:50:47

00:50:49

00:50:49

00:50:49

00:50:54

00:50:54

00:51:06

00:51:06

00:51:16

00:51:16

00:51:18

TEMPO
CÓDIGO
TOTAL

Plateia

Projeção

Referências (nome de
terceiros)

Projeção

Gestos e Movimentos

Projeção

Relato (Afirmação)

Plateia

Projeção

Câmera

Gestos e Movimentos

INDICADOR

3

1

RELIGIÃO APLAUSOS

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

Aplausos e gritos

Inclina o corpo um pouco à
frente enquanto diz a frase
anterior
SJ à esquerda + projeção
Símbolo da bússola +
“Internet in your pocket”
Aplausos
“You can't think about
internet without think, of
course, about Google”
Ao lado da bússola, aparece
“Google”
Mostra os recursos da
Google que o iPhone possui:
Google Search e Google
Maps
O slide mostra a projeção dos
recursos acima
“It's my pleasure now to
introduce Dr. Eric Schmidt,
Google CEO”
Aparece: “Google”, na linha
debaixo, “Dr. Eric Schmidt”,
e na terceira linha, “CEO”

DESCRIÇÃO

COMENTÁRIOS
EXTRAS
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O último trecho de V2 desta pesquisa apresenta registros dos 45 minutos e 5 segundos
aos 51 minutos e 18 segundos. Neste bloco, o enunciador se concentra no aplicativo da internet
e logo no início do trecho faz uma afirmação significativa: “This is a revolution of first order,
bring the real internet to your phone135”. Por meio dessa declaração, institui-se uma identidade
para os parceiros da enunciação: “aqueles que clamam por uma revolução”, “que querem no
celular a mesma qualidade da internet do computador”. Na sequência, Jobs começa a
demonstrar aplicativos que dependem da conexão à internet como o de previsão do tempo, outro
sobre as ações da bolsa e volta a falar do Google Maps, mas dessa vez, usa o aplicativo para
encenar uma “visita” a pontos turísticos como o Washington Monument, a Torre Eiffel e o
Coliseu. Por meio dessa “visita” virtual, o coenunciador é convocado a ocupar uma topografia,
um lugar discursivo, “um espaço em que as pessoas querem ter o mundo nas mãos, querem
viajar sem sair do lugar” e uma cronografia, um momento de enunciação em que “é hora de
romper as fronteiras físicas e do conhecimento”.
O gráfico a seguir mostra que os dois indicadores mais assinalados neste bloco foram o
de número 1, Gestos e movimentos, e o 8, Relato (afirmação). É um trecho em que Jobs
manuseia o aparelho boa parte do tempo e “dialoga” bastante com a plateia, por conta das
demonstrações que faz dos aplicativos. Nota-se que, após fazer uma visita virtual ao
Washington Monument, aos 48 minutos e 51 segundos, o enunciador lança uma pergunta
retórica: “Isn’t that incredible?”, olha para a plateia e responde: “Right on my phone!” 136. Por
meio desse artifício discursivo, Jobs mantém o vínculo com os coenunciadores, encena uma
interação, mas de um modo muito peculiar. O estado de complexidade que demonstra diante
das funcionalidades do celular é sempre encenado como se fosse a primeira vez que ele, Jobs,
estivesse “desfrutando das maravilhas” que o aparelho é capaz de executar.

135
136

“Esta é uma verdadeira revolução... Internet de verdade no seu telefone” (tradução nossa).
“Não é incrível? [...] Bem aqui, no meu celular!” (tradução nossa).
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Gráfico 21 – Incidência de cada um dos indicadores de análise desenvolvidos a partir da
teoria de Maingueneau e registrados na planilha que corresponde ao Bloco J da pesquisa Steve
Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
Doze do total de cento e treze registros desse bloco apresentaram marcas do discurso
religioso. Entre os pontos turísticos que o enunciador “visita”, mais uma vez aparece a cidade
de Roma, especificamente o Coliseu, monumento histórico que, dentre outras coisas, já abrigou
um santuário cristão. Outra intertextualidade com o discurso religioso ocorre aproximadamente
aos 50 minutos e 47 segundos, momento em que o enunciador, ao encerrar sua fala sobre o
serviço de internet oferecido pelo iPhone, acrescenta: “It’s the internet in your pocket 137”. Essa
afirmação que remete a um ato metafísico é um traço do ethos pré-discursivo de salvador que
Jobs busca confirmar na cenografia, pois como define o dicionário Houaiss (2009), o salvador
é “aquele que tira alguém de uma situação crítica [...]”, situação essa que é depreendida por
meio dos simulacros que o enunciador cria de suas concorrentes, elucidando que é inadmissível
que um celular não tenha um dispositivo de internet de boa qualidade.

137

“A internet dentro do seu bolso” (tradução nossa).
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Gráfico 22 – Incidência da intervenção dos coenunciadores assinalada de acordo com a
intensidade e registrada na planilha que corresponde ao Bloco J da pesquisa Steve Jobs e o
discurso religioso-midiático da Apple

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora
O gráfico acima exibe a predominância de manifestações moderadas dos
coenunciadores neste bloco, de modo que, no total geral, foram registradas treze intervenções
da plateia. Aos 46 minutos e 58 segundos, manuseando o aparelho, Jobs comenta: “I'm gonna
certainly wanna a cup of coffee afertwards, so I'm just gonna look for ‘Starbucks 138’”. Esse é
um enunciado por meio do qual é possível observar que o enunciador conduz a apresentação
sempre como se estivesse em uma situação “real” de uso do aparelho, atrelando-a a situações
cotidianas, como o fato de tomar o café em uma cafeteria, por exemplo. Ainda por meio desse
enunciado, Jobs “convoca” o coenunciador a adentrar o mundo ético de que faz parte, pois um
estabelecimento como a Starbucks pertence ao mundo cool, é uma cafeteria que tem ambiente
moderno, descontraído e que “personaliza” seu atendimento incluindo o nome dos clientes em
cada um dos pedidos. Maingueneau (2013a, p. 108) declara que o “[...] o ‘fiador’ [...] por meio
de sua fala, confere a si próprio uma identidade compatível com o mundo que ele deverá
construir em seu enunciado”. Por isso, não é de se estranhar que Jobs eleja um restaurante com
esse perfil ao instituir a cenografia. Assim, o coenunciador “visita” a Starbucks por meio do

“Com certeza, depois que sair daqui, vou querer tomar um café, então, vou procurar por ‘Starbucks’”
(tradução nossa).
138
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aplicativo do Google Maps e é interpelado, convocado a aderir a esse mundo cool do qual Jobs
e a Apple fazem parte. A incorporação dessa cenografia se mostra de imediato; aos 46 minutos
e 58 segundos, logo depois de encenar uma ligação para uma das lojas e “forjar” um pedido à
atendente ao outro lado da linha, o enunciador é aplaudido entusiasticamente.

4.5.11 Análise de V2: o Bloco A
Destacados alguns apontamentos importantes de cada um dos blocos de V2, apresentase a análise do recorte selecionado, ou seja, o Bloco A, como justificado no Capítulo 3. Tal
como assinalado nos comentários entre parênteses duplos em V2L1 do quadro de transcrição,
item 4.4 deste trabalho, Jobs, com uma camiseta preta de manga longa, simples, sem estampa,
gola alta, calça jeans clara e tênis branco, adentra o palco pelo lado esquerdo, devagar, com
discrição, cabeça baixa, sem demonstrar tristeza, mas seriedade. As mangas da camiseta,
arregaçadas até metade do antebraço, deixam ambos os punhos à mostra. Ao fundo, a projeção
exibe o famoso logotipo da maçã mordida, mas aqui, a fruta aparece enegrecida e sobreposta a
uma luz, cujos raios se mostram mais intensos ao lado esquerdo da imagem, iluminando, mais
precisamente, a direção em que Jobs está posicionado. Nessa primeira imagem, a luz
parcialmente encoberta pela maçã, de imediato traz referências ao discurso religioso, já que ela
é o símbolo religioso da vida divina, como destaca Girard (1997, p. 144):

Pode-se imaginar fogo mais difuso e mais imaterial do que a luz celeste? Por sua
monovalência, ela lembra, a título privilegiado, o mundo do alto, o mundo da
transcendência. [...] Deus se manifesta através da luz; [...] Deus mesmo é a luz.

Na Bíblia de Jerusalém (Jo 8, 12), Jesus é anunciado como a luz do mundo: “[...] Eu sou
a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida”. O formato da
maçã e do seu caule, aliados à luz remetem diretamente ao símbolo do Sagrado Coração de
Jesus, como é possível comparar nas imagens a seguir.
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Figura 42 – Reprodução da imagem “V2F 0:30”, fragmento da transcrição de “V2”, parte
integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midático da Apple e que
mostra Jobs, à esquerda, e uma maçã enegrecida na projeção

Fonte: YouTube.com
Figura 43 - O Sagrado Coração de Jesus, imagem que estabelece correlação com a maçã
enegrecida projetada durante a apresentação do lançamento do iPhone

Fonte: cancaonova.com

Ainda a esse respeito, Zilles (2006, p. 84) afirma:
O coração, além de órgão humano e animal, é visto como sede do homem interior (1
Pd 3,4), conhecido por Deus (1 Sm 16,7). É a sede da vida intelectiva (Lc 3,15), da fé
e da dúvida (Mc 11,23), enfim dos sentimentos e das paixões (Rm 1,24). É também a
sede da vontade, da vida moral e religiosa (Lc 21,14; 2 Cor 9,7). Por isso, o coração
representa o homem todo.

O posicionamento central da maçã também favorece a “leitura” da imagem como um
coração, visto que o órgão fica entre o centro e o lado esquerdo do corpo humano. Assim, nessa
projeção que marca o início do vídeo, constata-se que o discurso de Jobs, apoiando-se em uma
alusão ao discurso religioso, neste caso, no plano visual, gerencia “[...] uma identidade

267

impossível por meio das formas de pertencimento/não pertencimento à sociedade”
(MAINGUENEAU, 2015, p. 142), pois, além de estar ali, fisicamente, comunicando-se com o
público, ele, por meio de uma imagem projetada que alude a uma das três solenidades do Tempo
Comum da liturgia católica, também se comunica com o além e em nome de um Absoluto.
Portanto, ao encenar seu discurso, Jobs é, ao mesmo tempo, o corpo físico e o corpo
sublimado139, ele pertence a esse mundo, mas também o transcende, figurando à altura da
própria enunciação.
Depois de exatos sete passos, ele cessa o movimento e olha de modo aleatório para a
plateia, os braços flexionados, ligeiramente posicionados na altura da cintura. Em V2L2, a
primeira fala do então presidente da Apple, de acordo com a edição do vídeo, traz uma
confidência que confere um tom emotivo ao discurso e estabelece, de imediato, uma
cumplicidade com a plateia, que o aplaude por quatro segundos. Apesar de manter a voz plácida,
baixa e de falar de modo vagaroso, há uma inversão na ordem do enunciado que evidencia
ênfase, assim, em vez de dizer: “I've been looking forward to this day for two and a half
years”140, Jobs inicia a sua fala conferindo dramaticidade ao que vai falar, e, para isso, desloca
a palavra “day” para o início, como se vê em V2L2. A ênfase fica ainda mais clara quando,
após enunciar a primeira parte da frase, Jobs faz uma pausa de três segundos. A importância do
que é dito é ainda mais evidente no tempo verbal. O present perfect continuous é um tempo
verbal que confere ênfase a ações que tiveram início no passado e continuam no tempo presente,
o que ilustra mais uma vez a dramaticidade presente na fala do enunciador. A confidência
transmitida pela fala de Jobs reforça o simbolismo da maçã na projeção como um coração, visto
que o tom emotivo é muito evidente especificamente nesse trecho.
Ademais, nessa primeira fala do enunciador, ainda em V2L2, a ancoragem da cena de
enunciação possui um valor dêitico 141, o que equivale dizer que este enunciado “só pode ser
interpretado em relação à situação de enunciação específica na qual se inscreve”
(MAINGUENEAU, 2013a, p. 27). Encontra-se aí, em V2L2, portanto, marcas de tempo e de
pessoa, explicitados: 1) por meio do pronome demonstrativo “This”; 2) pelo tempo verbal no
presente, “is”; 3) pelo pronome pessoal “I”; 4) por meio do tempo verbal present continuous,
“I’ve been looking forward to”, acrescido do dêitico temporal “for two and a half years”. Essas
marcas de tempo e pessoa mostram que o enunciado proferido por Jobs em V2L2 está
139

Termo explanado pelo professor Maingueneau durante minicurso na UFSCAR (2016).
“Há dois anos e meio espero por este dia” (tradução nossa).
141
A esse respeito, Maingueneau (2013a, p. 129), explica que “chama-se embreagem o conjunto das operações
pelas quais um enunciado se ancora na sua situação de enunciação, e embreantes (também chamados de ‘elementos
dêiticos’), os elementos que no enunciado marcam essa embreagem”.
140
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diretamente atrelado ao contexto em que ele se apresenta, apontando para um entrelaçamento
entre aquilo que está por vir, ou seja, que ele está prestes a anunciar, e aquilo que já ocorreu,
como é possível observar no excerto seguinte.
Assim, em V2L3, nota-se, por meio do presente não dêitico, o plano não embreado. Ao
afirmar “every once in a while a revolutionary product comes along that changes
everything142”, Jobs constrói a própria temporalidade e encena sua fala em um universo
autônomo, como se ela não tivesse relação com a cena de enunciação por ele construída. É por
meio da modalidade apreciativa “revolutionary” que Jobs, na voz de enunciador, oferece pistas
daquilo que está por vir, um produto capaz de promover uma grande transformação e que
entrará para a história. Ainda em V2L3, ocorre uma mudança na referência dos embreantes de
pessoa. O então presidente da Apple, depois de expor um suposto sentimento pessoal de avidez
pelo dia em questão, interpela os coenunciadores de um modo diferente ao mencionar o nome
da empresa, “Apple”, que será retomada em V2L6.
Depois de uma breve hesitação, Jobs, em V2L4, retoma a fala, ainda no plano não
embreado, e joga novamente com a referência dos embreantes de pessoa, encenando um
possível “afastamento” da enunciação para fazer uma asserção com o determinante “one”.
Ainda a esse respeito, o dicionário online Cambridge (2016) aponta que “one”, em uma de suas
acepções como determinante, é utilizado para conferir ênfase a um adjetivo, o que se pode notar
ainda em V2L4: “well first of all one's very fortunate to get to work on just one of these in
your career143”. Nesse trecho, “fortunate” é realçado não só pela presença do determinante
“one”, como pela presença do advérbio“very”, o que faz com que a ênfase do enunciado ganhe
ainda mais força. Sabe-se que “fortunate” é um adjetivo mais formal que o correlato “lucky”,
por exemplo, como mostra a própria tradução oferecida pelo dicionário de inglês e português
da Cambridge, “afortunado”. Houaiss (2009) define “afortunado” como “que ou quem foi
abençoado com a boa sorte, êxito, felicidade, abastança; bem-aventurado”. Nesse sentido, notase que “bem-aventurado” é termo recorrente no texto bíblico, como na edição pastoral, em
Mateus 5, 1-12 que anuncia as bem-aventuranças144 de Jesus.
As bem-aventuranças são o anúncio da felicidade, porque proclamam a libertação e
não o conformismo ou a alienação. Elas anunciam a vinda do reino através da palavra
e ação de Jesus.

“Vez em quando surge um produto revolucionário que muda tudo” (tradução nossa).
“Bem, antes de mais nada, quem teve a chance de trabalhar no desenvolvimento de ao menos um desses
produtos é uma pessoa muito afortunada” (tradução nossa).
144
A versão da Bíblia de Jerusalém introduz o capítulo 5 de Mateus com o título “Bem-aventuranças”.
142
143
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Assim, em V2L6 Jobs mostra por meio de sua fala que a Apple teve a sorte, a bemaventurança de trazer ao mundo alguns desses produtos revolucionários. Antes de fazer essa
afirmação, porém, conforme aponta o comentário entre parênteses duplos em V2L5, Jobs,
devagar, dá alguns passos curtos. Nota-se que o tom de mansidão se faz presente a todo tempo
na fala de Jobs, que mantém a voz sempre baixa, transmitindo serenidade e placidez. Ora, não
por acaso, a edição pastoral da Bíblia introduz o capítulo 5 de Mateus que se refere ao sermão
sobre a montanha proferido por Jesus com o seguinte título: “Bem-aventuranças: anseio por um
mundo novo”. No versículo 5 do mesmo capítulo na edição pastoral, a mansidão se mostra
como uma dessas bem-aventuranças: “Felizes os mansos, porque possuirão a terra” (Mt 5,5).
Na Bíblia de Jerusalém, capítulo 5 do livro de Mateus, a mansidão também é apontada como
uma bem-aventurança, mas em versículo diferente, o de número 4: “Felizes os mansos porque
herdarão a terra” (Mt 5, 4). Na edição pastoral da escritura, ainda no livro de Mateus, no capítulo
que recebe o título “Jesus é o Messias?” (11, 29), a mansidão, dessa vez, a de Jesus, mais uma
vez é assinalada: “Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde
de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas”145.
Em V2L7, o enunciador, no fio da memória discursiva, recobra o lançamento do
Macintosh e assinala que o computador mudou não apenas a Apple, mas toda a indústria de
computadores. Trata-se da dimensão temporal da cenografia, sua cronografia. Essa memória,
explicitada na fala, recobra toda a agitação que o Macintosh trouxe à indústria da computação
na ocasião do seu lançamento. Ainda em V2L7, no trecho “it changed the whole computer
industry146”, o adjetivo “whole” revela ênfase e atribui força à afirmação. É durante esse
excerto, aproximadamente a 1 minuto e 8 segundos, que Jobs introduz a imagem a seguir em
que se vê o Macintosh, um teclado e um mouse e, no canto superior esquerdo, o ano a que se
refere o lançamento do computador, 1984.

Na Bíblia de Jerusalém, em Mateus 11, 29, encontra-se a tradução: “Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de
mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontreis descanso para vossas almas”.
146
“Ele mudou toda a indústria da computação” (tradução nossa).
145
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Figura 44 – Reprodução da imagem “V2F 1:18”, fragmento da transcrição de “V2”, parte
integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple e que
mostra Jobs, à esquerda, e a imagem do Macintosh, à direita

Fonte: YouTube.com
Nota-se que o teclado está posicionado mais à esquerda, assim como o mouse, também
deslocado mais para a esquerda, alinhado ao ano, “1984”. As diferentes posições desses
acessórios na imagem visam destacar o diferencial do Macintosh, ou seja, o mouse. Na tela, é
possível ver a palavra “hello” em letra cursiva e sob um fundo branco. Do ponto de vista da
câmera, a imagem é bipartida, sendo que Jobs se mantém à esquerda e a projeção à direita,
reforçando a presença e participação dele no desenvolvimento do produto, tanto que, ainda em
V2L7, observa-se novamente uma alternância no embreante de pessoa, e Jobs, por meio do
pronome “we”, mais uma vez se inclui na marca: “we introduced the Macintosh 147”.
Maingueneau afirma que “uma das características da cena retórica é que o destinatário não é
apenas empírico”148 e, nessa mesma figura, nota-se que a pessoa de Jobs é, mais uma vez,
“duplicada” na encenação da imagem, pretendendo mostrar que ele é, ao mesmo tempo, um
homem, uma pessoa que está ali no Moscone Center, presente fisicamente, e um corpo
sublimado, um ser “invisível”. Em outras palavras, a opção de manter a projeção à direita, e a
imagem de Jobs à esquerda (quando se poderia, por exemplo, manter apenas a projeção com a
imagem do Macintosh aliada à fala dele), mostra que ele fala tanto para o auditório empírico,
quanto para um surdestinatário, uma comunidade transcendente que extravasa o gênero do
discurso.

147
148

“Apresentamos o Macintosh” (tradução nossa).
Informação obtida durante minicurso já citado, ministrado na UFSCAR.
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Assim como o fez com o Macintosh, em V2L8 o enunciador recupera outra memória
discursiva, o lançamento do iPod, mas observa-se um jogo diferente dos embreantes de pessoa.
Ao dizer “we introduced the first iPod149”, o apresentador faz referência à Apple, incluindo-se
na organização, porém, ao afirmar “it didn’t just change the way we all listen to music [...]”150,
o “nós” assume a voz de um coletivo que implica-o, bem como a Apple, todos os que ali estão
assistindo à apresentação pessoalmente, todos os que assistirão ao vídeo, enfim, todo aquele
que ouve música. Esse “nós” coletivo fica ainda mais evidente pelo uso do determinante “all”,
ou seja, “cada um de nós”. Não por acaso, durante esse trecho de fala, o foco da câmera é outro;
Jobs, agora, aparece de corpo inteiro, ainda à esquerda, a projeção à direita e a plateia também
ganha espaço na visualização, como mostra a imagem a seguir.
Figura 45 – Reprodução da imagem “V2F 1:38”, fragmento da transcrição de “V2”, parte
integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple e que
mostra Steve Jobs, à esquerda, e a imagem do iPod, à direita

Fonte: YouTube.com
Ao recuperar mais uma memória compartilhada, o lançamento do iPod, o coenunciador
é induzido a reconhecer o legado revolucionário da Apple. Ainda em V2L8, novamente destacase o tom enfático do enunciador que afirma: “[...] It didn’t just change the way we all listen to
music, it’s changed the entire music industry151”. A modalidade apreciativa “entire” reforça o
sintagma “music industry” e confere ainda mais amplitude a ele, o que se confirma pelo gesto
com a mão que o enunciador faz ao 1 minuto e 47.

“Apresentamos o iPod” (tradução nossa).
“Não só mudou o modo como ouvimos música [...]” (tradução nossa).
151
“Não só mudou o modo como ouvimos música, como a indústria musical inteira” (tradução nossa).
149
150
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Figura 46 – Reprodução da imagem “V2F 1:47”, fragmento da transcrição de “V2”, parte
integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple e que
mostra Steve Jobs ao centro, gesticulando

Fonte: YouTube.com
Em V2L9, Jobs constrói uma manobra enunciativa ao anunciar que a empresa vai
apresentar três produtos, não um, como é esperado. Em vez de revelar o nome do produto de
imediato, a introdução é feita por meio de uma descrição das características do celular,
elucidando as três principais: “we’re introducing three revolutionary products of this class152”.
O enunciador encena certo suspense e mistério antes de apresentar o produto de fato. A esse
respeito, Lindstrom (2016, p. 106) aponta:
O mistério também é uma força poderosa na religião. Nela, o desconhecido pode ser
tão poderoso quanto o conhecido – pense em quantos anos os estudiosos gastaram
ponderando sobre os mistérios da Bíblia, do Santo Sudário de Turim ou do Cálice
Sagrado. Quando o assunto são marcas, o mistério também pode ser igualmente eficaz
para chamar nossa atenção.

Como é possível notar por meio do sinal de transcrição do trecho de V2L9, o numeral
“three” é dito em tom enfático e, mais uma vez, o adjetivo “revolutionary” aparece na fala do
enunciador e indica uma modalidade apreciativa, por meio da qual o enunciador expõe um juízo
de valor em relação ao evento do qual está participando. Em relação à topografia, o lugar a
partir do qual Steve Jobs constrói seu discurso remete a uma projeção para um futuro glorioso,
mais uma vez “jogando” com os embreantes de pessoa, pois, nesse trecho, o “we” é retomado
referenciando a empresa, Apple.
Nesse mesmo trecho, V2L9, o enunciador encena sua fala em uma entonação muito
peculiar, como que contando uma história, caminhando cabisbaixo, a passos curtos

152

“Vamos apresentar três produtos desse porte” (tradução nossa).
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introduzindo o enunciado por meio do marcador conversacional “well”. De acordo com
Lindstrom (2016, p. 103), a narração de histórias também é uma caraterística típica das
religiões. “As narrativas podem estar reunidas no Novo Testamento, na Torá ou no Alcorão,
mas toda religião se baseia em uma série de histórias e contos”. Ao anunciar o primeiro recurso
do iPhone, sem mencionar ainda, o nome do aparelho, a projeção que exibe a imagem de uma
maçã enegrecida e sobreposta a uma luz se divide ao meio para revelar uma nova imagem com
uma figura representando o iPod, como se vê em V2F 2:06.
Figura 47 – Reprodução da imagem “V2F 2:06”, fragmento da transcrição de “V2”, parte
integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple e que
mostra Steve Jobs à esquerda e a maçã símbolo da Apple partindo ao meio

Fonte: YouTube.com
O modo como essa imagem se desloca para dar lugar a outra é um aspecto emblemático
da cenografia que remete ao ato de revelação, encenando um gesto de abertura. Mais uma vez,
a intertextualidade com o discurso religioso pode ser depreendida, pois a cenografia remete ao
episódio em que Moisés divide o Mar Vermelho ao meio para o povo de Israel o atravessar e
fugir da perseguição do faraó (Ex 14, 15-31). Além disso, outra leitura também é possível.
Como destacado aqui, a imagem da maçã ao centro faz uma alusão ao órgão do coração. O
dicionário Houaiss (2009) traz a definição no sentido figurativo do termo do seguinte modo: “a
parte mais íntima de um ser; o berço dos sentimentos, das emoções, do afeto, do ânimo, da
coragem etc.” Não por acaso, a maçã se parte ao meio, explorando o tom emotivo e uma
propriedade do enunciador, sem explicitá-los no plano verbal, ou seja, é como se Jobs estivesse
“abrindo seu coração” para o coenunciador.
Seguindo a definição descrita por Houaiss (2009), aquilo que se guarda no coração são
as emoções, os sentimentos, o que há de mais íntimo, portanto, o que se revela ao abri-lo,
reserva certa intangibilidade. Ora, quando a figura que representa o iPod surge na projeção, ou
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seja, depois de “abrir seu coração”, o enunciador é aplaudido por nove segundos. Ademais, a
figura do iPod inserida em um quadrado na cor amarela, semelhante a uma caixa, ou moldura,
alude à imagem de um sacrário, como pode-se observar nas imagens a seguir.
Figura 48 – Reprodução da imagem “V2F 2:08”, fragmento da transcrição de “V2”, parte
integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple e que
mostra Steve Jobs, à esquerda, e o símbolo do iPod, à direita

Fonte: YouTube.com
Figura 49 – O sacrário, imagem que estabelece correlação com o símbolo do iPod projetado
durante a apresentação do lançamento do iPhone

Fonte: dominidomus.com.br
Como já citado, o modo como a imagem anterior se desloca para dar lugar à figura que
representa o iPod, encena um movimento de abertura, de divisão, remetendo ao episódio da
abertura do Mar Vermelho pelo profeta Moisés. Zilles (2006, p. 61), ao versar sobre os lugares
sagrados para os cristãos, descreve o tabernáculo, ou sacrário:
Durante a peregrinação através do deserto, Moisés e os israelitas ergueram uma tenda
para a moradia de Deus. Isto era um sinal de que Deus sempre acompanha seu povo.
[...] À “caixa” na qual se guardava este pão eucarístico deu-se o nome de
“tabernáculo” por recordar a aliança do Antigo Testamento.
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Para o termo “sacrário”, Houaiss (2009), entre algumas definições, traz as seguintes: “1)
lugar onde se guardam objetos sagrados, esp. a hóstia consagrada e as relíquias; 2) lugar íntimo
onde se abrigam os sentimentos; o mais recôndito do coração ou da alma”. Como se sabe, “[...]
não se deve tocar ou mexer” (Houaiss, 2009) naquilo que é sagrado, mas, por meio da
mensagem “Widescreen iPod with touch controls 153” que acompanha a imagem do iPod, o
enunciador se esforça “[...] para atribuir a seu destinatário uma identidade em uma cena de fala”
(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012a, p. 97), identidade essa que visa permitir tocar
naquilo que não se deveria ou não poderia, a liberdade de tocar e controlar com o dedo a própria
seleção de músicas.
Conforme V2L10, aos 2 minutos e 13 segundos, observa-se na cenografia uma marca
da incorporação do coenunciador, momento em que a câmera se desloca de Jobs e focaliza a
plateia aplaudindo-o.
Figura 50 – Reprodução da imagem “V2F 2:13”, fragmento da transcrição de “V2”, parte
integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple e que
mostra os coenunciadores assistindo à apresentação do enunciador

Fonte: YouTube.com
Instantes depois, a segunda característica do produto, a qual Jobs descreve em V2L9
como um “segundo produto”, não como uma mera funcionalidade, é anunciada. Como ocorre
com as imagens anteriores, a tela da projeção é “bipartida” para dar lugar à figura que representa
o iPhone. O aparelho é apresentado como “a revolutionary mobile phone154”, uma modalidade
apreciativa (CERVONI, 1989) que marca um julgamento de valor do enunciador em relação
àquilo que ele próprio está apresentando – um aparelho capaz de “transformar profundamente”
(HOUAISS, 2009) a indústria da telefonia.

153
154

“iPod com tela plana e touch” (tradução nossa).
“Um celular revolucionário” (tradução nossa).
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Figura 51 – Reprodução da imagem “V2F 2:24”, fragmento integrante da transcrição de
“V2”, parte integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple e que mostra Jobs, à esquerda, e o símbolo do iPhone, à direita

Fonte: YouTube.com
A cor verde, além de ser considerada a cor da esperança, é também a cor utilizada
durante um dos tempos litúrgicos da igreja católica, o tempo comum em que “[...] a liturgia
celebra os mistérios da vida de Jesus. Neste período celebram-se diversas festas que ajudam a
viver a fé em maior profundidade: a festa da Santíssima Trindade, do Corpo de Deus [...]
(ZILLES, 2006, p. 47)”. Em V2L11, a terceira característica do aparelho é revelada por meio
da imagem de uma bússola sobreposta a um fundo azul, cenografia que remete ao céu e as
nuvens.
Figura 52 – Reprodução da imagem “V2F 2:41”, fragmento da transcrição de “V2”, parte
integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple e que
mostra Jobs, à esquerda, e o símbolo do aplicativo de internet, à direita

Fonte: YouTube.com
A modalidade apreciativa “breakthrough155” aparece nesse trecho da fala, indicando a
ruptura, o avanço dessa funcionalidade que o aparelho oferece. Segundo o dicionário

155

“Inovador” (tradução nossa).
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Cambridge (2016), a definição para o termo é “an important discovery or event that helps to
improve a situation or provide an answer to a problem156”. A bússola, constituída por duas
linhas, uma na vertical e outra na horizontal, remete à imagem da cruz, um símbolo radical e
universal para os cristãos.
Depois que Jesus foi supliciado na cruz, esta tornou-se o símbolo religioso do
seguimento humilde e abnegado de Cristo. Seguir a Jesus e tomar sua própria cruz são
elementos inseparáveis da vida cristã [...] (ZILLES, 2006, p. 88).

Ainda nesse trecho, novamente, no plano do avatar, a câmera se posiciona abaixo do
enunciador, elemento visual por meio do qual Jobs é posto em posição superior, ocupando um
lugar elevado na cenografia. Ao discorrer sobre os dados do Bloco A no item 4.5.1 desta
pesquisa, comentou-se sobre um trecho emblemático da fala do enunciador, que ocorre
precisamente aos 2 minutos e 48 segundos, quando ele anuncia as três funcionalidades do
aparelho, como é possível ver em V2L12: “so, three things; a wide screen iPod with touch
controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications
device”157. Como mostra os destaques em negrito, as três principais características do celular
são mais uma vez adjetivadas pelo enunciador. Essa repetição não se trata de uma mera
retomada, ela permite uma espetacularização da fala e assegura uma ampliação do que é
enunciado. Segundos depois, Jobs volta a repetir as três funcionalidades do aparelho em um
ritmo que alude ao rito de traçar o sinal da cruz e, como se vê nos comentários de V2L13, bem
como nas imagens a seguir, ele ergue ligeiramente os braços, com as mãos espalmadas.
Figura 53 – Reprodução da imagem “V2F 3:19”, fragmento da transcrição de “V2”, parte
integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple e que
mostra Jobs no centro, com as mãos ligeiramente erguidas

Fonte: YouTube.com

“Descoberta ou fato importante que permite aperfeiçoar certa situação ou conceber uma resposta a um
problema” (tradução nossa).
157
“Três coisas: um iPod com tela plana e touch; um celular revolucionário e um dispositivo de internet
inovador” (tradução nossa).
156
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Figura 54 – Reprodução que corresponde aos 3 minutos do lançamento do iPhone, trecho
integrante do Bloco A da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da
Apple e que mostra Jobs no centro, as mãos ligeiramente erguidas e espalmadas

Fonte: YouTube.com
Essa é uma postura recorrente do enunciador durante a apresentação; as mangas da
camiseta manga longa e gola alta se mantêm dobradas na altura do antebraço, seus gestos são
sempre contidos, as mãos e os braços se movimentam pouco, mesmo quando ele manuseia o
iPhone. Maingueneau (2008b, p. 72), ao explanar a especificidade do ethos, afirma que “o poder
de persuasão de um discurso decorre em parte do fato de que ele leva o destinatário a identificarse com o movimento de um corpo, por mais esquemático que seja, investido de valores
historicamente especificados”. A partir dessa reflexão e considerando o ethos pré-discursivo de
salvador de Jobs, depreendido, na perspectiva da valência genérica externa, por meio da alcunha
“Jesus Phone”, que o iPhone recebeu em um blog antes mesmo de ser lançado, pode-se
comparar esse modo do enunciador de impor as mãos com um gesto tipicamente presente na
imagem de Jesus Cristo, como exibe a imagem a seguir.
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Figura 55 – Imagem de Jesus com as mãos ligeiramente erguidas e o antebraço exposto,
gesto semelhante ao de Jobs em diferentes momentos da apresentação do lançamento do
iPhone

Fonte: thanhcavietnam.net
Segundos após a repetição das três funcionalidades do aparelho, o enunciador interpela
a plateia com uma pergunta retórica: “Are you getting it?158” e faz uma pausa de quatro
segundos, duas estratégias discursivas por meio das quais o coenunciador é interpelado e
convocado a refletir sobre o que acabou de escutar. As exclamações e aplausos intensos que
ocorrem aproximadamente aos 3 minutos e 23 segundos, mostram o modo como os
coenunciadores incorporam aquilo que é dito.
Na sequência, aparece na projeção a palavra “iPhone” e, segundos depois, a frase:
“Apple reinvents the phone159”. Esse enunciado, embora não tenha sido verbalizado oralmente
pelo enunciador, é acrescido de modo visual à cenografia. No plano não embreado, a frase
introduzida pela primeira vez na apresentação, soa como que uma “máxima heroica”, porém,
[...] seu caráter de enunciado novo não é de modo algum indicado, mas ao contrário –
e aí está o dinamismo essencial de seu gesto: ele oferece sua máxima inédita como se
fosse o eco, a enésima retomada de uma sentença que já seria conhecida e que é
evidente (MAINGUENEAU, 2008b, p. 77).

A respeito dessa não ancoragem, Maingueneau (2013a, p. 137) acrescenta que o tempo
presente, para além de mostrar que o enunciado é verdadeiro no momento em que a frase surge

158
159

“Entenderam?” (tradução nossa).
“A Apple reinventa o telefone” (tradução nossa).
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na enunciação, “é um presente que não se opõe ao passado ou ao futuro [...], ele indica que o
enunciado é considerado como sempre verdadeiro, em todas as situações de enunciação e para
qualquer enunciador”. Segundos depois, no plano embreado, o enunciador declara: “Today,
Apple is going to reinvent the phone 160”, repetindo essa “máxima”, interpelando o coenunciador
agora no plano embreado, reforçando a topografia que busca instituir: “um espaço em que uma
revolução é necessária”.
Logo em seguida, o enunciador faz um chiste ao mostrar a imagem de um aparente
telefone com um botão de cofre, afirmando que se trata do iPhone. Os coenunciadores
incorporam a brincadeira, rindo e aplaudindo de forma moderada aos 3 minutos e 45 segundos.
Instantes depois, o enunciador tira do bolso da calça jeans um iPhone “de verdade” e o mostra
de modo rápido para a plateia, dizendo que vai demonstrá-lo depois. Encontra-se nessa
cenografia uma cena validada, a que remete a um gesto característico dos truques de mágica e,
mais uma vez, depreende-se o ethos de mágico de Jobs, capaz de realizar a façanha de conseguir
guardar um dispositivo dentro do bolso da calça, dispositivo esse que, segundo o próprio
declara, veio para marcar a história.
Figura 56 – Reprodução da imagem “V2F 3:52”, fragmento da transcrição de “V2”, parte
integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple e que
mostra Jobs, à esquerda, tirando o iPhone do bolso, fazendo uma brincadeira com um
dispositivo com botão de cofre, à direita

Fonte: YouTube.com

Como se vê em V2L16 no quadro de transcrição de V2, o enunciador, por volta dos 4
minutos e 6 segundos, começa a falar sobre as características dos celulares “mais avançados”
disponíveis no mercado até então. Ao introduzir o assunto, Jobs diz que se tratam de

160

“Hoje, a Apple vai reiventar o telefone” (tradução nossa).
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“smartphones161” e ironiza: “so they say162”. A afirmação releva polêmica discursiva,
fortalecida segundos depois, quando o enunciador diz que esse tipo de celular possui teclado de
plástico e acrescenta: “the problem is that they’re not so smart and they’re not so easy to
use163”. Como observa Maingueneau (1997, p. 81), a Análise do Discurso “mantém laços
privilegiados com a negação polêmica” e esse trecho da fala do enunciador mostra-se
especialmente polêmico, pois é portador do pressuposto de que esses aparelhos são, ou
deveriam ser, “inteligentes” e “fáceis de usar”. No exato momento dessa fala do enunciador, a
câmera se desloca da projeção e o focaliza, o que, na cenografia, confere ainda mais ênfase ao
trecho.
Figura 57 – Reprodução que corresponde aos 4 minutos e 25 segundos do lançamento do
iPhone e que mostra a câmera centralizando o enunciador Jobs

Fonte: YouTube.com
Segundos depois, ainda no fragmento V2L16 do quadro de transcrição, Jobs mostra na
projeção um gráfico com dois eixos, um na horizontal, com as frases “Hard to use” na
extremidade do lado esquerdo e “Easy to use” do lado direito, e outro na vertical com os termos
“Smart” em cima e “Not so smart” embaixo. Aos poucos, os nomes dos aparelhos das
concorrentes (Moto Q, E62, Treo) aparecem situados à esquerda, na porção “hard to use” do
gráfico, como mostra a imagem a seguir.

“Telefones inteligentes” (tradução nossa).
“Ou pelo menos é o que eles dizem ser” (tradução nossa).
163
“O problema é que eles não são tão inteligentes assim nem tão fáceis de usar” (tradução nossa).
161
162
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Figura 58 – Reprodução da imagem “V2F 4:47”, fragmento da transcrição de “V2”, parte
integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple e que
mostra Jobs à esquerda, demonstrando as “deficiências” dos aparelhos das concorrentes

Fonte: YouTube.com
Nesse trecho, visando legitimar-se enunciativamente, Jobs volta a enaltecer os
“defeitos” dos aparelhos disponíveis no mercado, como ao declarar: “they’re really
complicated164”, modalidade avaliadora que expõe um julgamento de valor do enunciador em
relação a esses dispositivos, classificando-os como algo difícil de ser manuseado. Essa
modalidade é enaltecida pelo advérbio “really”, que confere ainda mais intensidade ao
enunciado.
Ademais, novamente, por meio de um gráfico de apenas duas linhas, uma imagem que
remete ao formato da cruz surge na cenografia. A esse respeito, Zilles destaca: “A cruz é um
símbolo eloquente [...] é um verdadeiro púlpito a nos pregar e ensinar a grande lição do
Cristianismo [...] A cruz revela-nos um Deus transcendente, mas próximo” (2006, p. 87).
Assim, em um aparente gráfico simples encontra-se mais uma marca da intertextualidade com
o discurso religioso, de modo que, segundos depois, a palavra “iPhone” é acrescida à projeção,
situada no canto superior direito de quem assiste, como exibe a imagem a seguir.

164

“Eles são muito complicados” (tradução nossa).
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Figura 59 – Reprodução da imagem “V2F 5:09”, fragmento da transcrição de “V2”, parte
integrante da pesquisa intitulada Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple e que
mostra Jobs à esquerda, demonstrando um gráfico em um formato que alude à imagem da
cruz

Fonte: YouTube.com
Esse posicionamento não é aleatório. De acordo com o Evangelho de São Marcos, Jesus,
ao ser inquirido pelo sumo sacerdote se era o Messias, o filho de Deus, respondeu: “‘Eu sou. E
vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-poderoso, e vindo sobre as nuvens
do céu’” (Mc 14, 62)165. Assim, como mostra o fragmento V2L18, o enunciador afirma: “what
we wanna do is make a leap frog product that is way smarter than any mobile devices has ever
been, and super easy to use, this is what iPhone is166; o salto a que ele se refere é representado
pela posição superior do aparelho da Apple no gráfico que, tal como Jesus vem sobre as nuvens
do céu, surge do alto, em uma posição sublime, venerável, acima dos produtos oferecidos pelas
concorrentes. Ainda em V2L18, no plano visual da cenografia, por meio da projeção o
enunciador volta a retomar “a máxima” anunciada minutos antes: “Apple reinvents the
phone167”.

165

Edição pastoral da Bíblia.
“O que queremos é trazer um produto que seja muito mais inteligente do que qualquer dispositivo móvel, e que
seja superfácil de usar. E esse produto é o iPhone” (tradução nossa).
167
“A Apple reinventa o telefone” (tradução nossa).
166
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CONCLUSÃO
Retomando a pergunta apresentada na Introdução desta pesquisa, ou seja, “Como Steve
Jobs “encenou” seu discurso de consagração ao mundo usando a Apple como uma extensão
de si e transformando os consumidores em verdadeiros devotos da marca?”, destacam-se aqui
os resultados obtidos por meio da análise, a qual considerou tanto o pressuposto de que Jobs
consagrou-se como um messias dos tempos modernos, quanto a premissa da sacralização da
tecnologia. O corpus em questão retrata um momento ocorrido em 1984 e outro em 2007, vinte
e três anos depois. Apesar de um intervalo considerável de tempo entre os dois vídeos aqui
analisados, em ambos se depreende uma cenografia ilusionista que visa à transcendência e dita
o ethos de mágico, feiticeiro, xamã de Steve Jobs.
Ao apresentar o Macintosh, o tom de mistério, típico das cenas de truque de mágica, se
faz presente, e a curiosidade do coenunciador é aguçada por meio de um computador, mantido
fechado em uma mala para então se revelar e se autoapresentar. O ethos de prestidigitador de
Jobs é encenado por diferentes gestos, como quando ele levanta o computador com muita
facilidade e o remove dessa mala, o momento em que retira o disquete do bolso do paletó, bem
como pelo modo de se vestir; a gravata borboleta, que, à primeira vista pode parecer um mero
acessório da indumentária, é um item emblemático, visto que ele é utilizado em ocasiões
solenes. Na cenografia dessa apresentação, também se depreendeu a intertextualidade com o
discurso religioso, como o cabelo da mulher, tido como um véu nas escrituras e a relação criador
e criatura que se estabelece entre Jobs e o Macintosh.
Na apresentação do lançamento do iPhone, em 2007, Jobs, que surge no palco de
camiseta preta simples, calça jeans e tênis, cabisbaixo, olhando para o chão, faz uma
confidência pessoal ao coenunciador e estabelece um tom emotivo e uma cumplicidade de
imediato, capturando a atenção de um modo singular. Ainda em relação à apresentação do
iPhone, considerando a mansidão, a serenidade e a humildade explicitadas na postura do
enunciador, no tom de fala dele, bem como no modo de se vestir (camiseta preta de manga
comprida e gola alta), o discurso de Jobs também se apoia em uma cenografia religiosa,
evocando ritos que remetem a cenas litúrgicas, como o ato de traçar o sinal da cruz, a presença
de símbolos bíblicos ou de imagens que aludem ao sagrado (caso do peixe-palhaço no plano de
fundo da tela do celular, ou da maçã mordida e enegrecida que aparece ao centro da projeção
como que um coração pulsante). Da apresentação do iPhone também se depreendeu um mundo
ético apoiado em um estereótipo cool¸ uma maneira de ser que se apoia na informalidade, na
“liberdade” de expressar a individualidade, de usar calça jeans, camiseta e tênis,
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comportamento constitutivo da identidade da Apple, empresa que fez “o computador para o
resto de nós”.
Do ponto de vista da valência genérica interna, os vídeos que compõem o corpus desta
pesquisa são avatares prescritos, haja vista que ambos os eventos são filmados e os parceiros
da enunciação no núcleo genérico têm ciência da presença da(s) câmera(s). Ademais, com a
expansão do universo digital, cada vez mais as pessoas “se põem em cena” de diferentes modos
e esse é um dos motivos pelos quais a irradiação, ou seja, a interação entre os variados gêneros
proposta pela valência genérica externa não pode ser desconsiderada. No caso de Jobs, isso se
mostra especialmente pertinente, visto que tanto antes quanto após suas apresentações,
diferentes avatares eram produzidos; as matérias que antecediam o lançamento oficial de algum
produto são um exemplo – como It’s the Apple of His Eye, publicada pela Newsweek e
apresentada no capítulo da análise –, porque suscitavam expectativas em relação à aparição
pública do cofundador da Apple. É sabido que “o ethos está crucialmente ligado ao ato de
enunciação, mas não se pode ignorar que o público constrói também representações do ethos
do enunciador antes mesmo que ele fale” (MAINGUENEAU, 2008c, p. 15), por isso, ainda em
relação à valência genérica externa, este trabalho considerou a sequencialidade como um
processo que envolve tanto o “antes” quanto o “depois” das apresentações de Jobs; em relação
a 1984, um anúncio que marcou história foi veiculado dias antes da apresentação oficial,
fomentando expectativas; em 2007, o Macintosh é retomado na apresentação do enunciador,
que recupera no fio da memória discursiva o acontecimento como um marco para a história
preconizada pela Apple. Em ambos os casos, há uma representação prévia do enunciador, tido
como uma espécie de profeta da tecnologia.
Como bem afirma Maingueneau (2015), a mídia e a internet são “dois constituintes
assimétricos” e, nesta pesquisa, ambos se revelam discursos fundadores na fala de Jobs. Em
outras palavras, Jobs, que estabelecia uma relação muito peculiar com diferentes veículos de
comunicação, tem seu discurso afiançado por aquilo que circula a seu respeito, tanto antes,
quanto após suas apresentações. Sendo a tecnologia nesta pesquisa considerada uma
epistemologia da técnica, portanto, pertencente ao discurso científico, nota-se que há nas
apresentações de Jobs uma hibridação entre os discursos constituintes religioso, científico e
midiático e essa hibridação é que permite que ele se comunique em nome de Absolutos (o Verbo
revelado, a Razão, a Verdade). Gerenciando essa hibridação, o enunciador constrói uma
cenografia que implica um pertencimento paradoxal à sociedade, pois, ao se valer de recursos
audiovisuais, como a multiplicidade de imagens projetadas em tela, ou a imagem do próprio
rosto dentro de um computador, por exemplo, ele mostra que se comunica com um além, que
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é, ao mesmo tempo, o corpo físico e o corpo sublimado e que pertence a esse mundo, mas
também o transcende.
As análises mostraram que as cenografias de ambas as apresentações do corpus desta
pesquisa apoiam-se na simbologia cristã, em particular, a católica. Apesar de Steve Jobs
declarar-se adepto e praticante do budismo e de não haver referências à adesão ao catolicismo
em sua história de vida, o resultado das análises levam a indagar o motivo da influência dessa
religião na cenografia desses eventos. Na esteira da reflexão de Umberto Eco citada no Capítulo
1, a qual compara o Macintosh da Apple ao catolicismo e o Windows/DOS ao protestantismo,
os resultados oferecem pistas de que essa influência se justifica pelo fato de a Igreja Católica
apropriar-se maciçamente da iconografia, pois “na religião, o símbolo representa a face oculta
das coisas deste mundo e do homem, sendo o caminho a indicar para o além” (ZILLES, 2006,
p. 14). Além disso, como assinala o dicionário Aulete (2017), o símbolo é “[...] aquilo que
revela um valor evocativo, mágico ou místico” e, nas apresentações de Jobs, tal como no
catolicismo, os símbolos remetem a uma sacralidade, explicam-se por si e revelam dimensões
para além da realidade, o que conflui com a transcendência que as cenografias da Apple buscam
instaurar.
Os resultados das análises mostraram que o discurso de Jobs partilha de certas
propriedades dos discursos constituintes, pois o enunciador parece encenar a posição soberana
do próprio discurso, uma transcendência para além do universo discursivo e, por meio de um
aparato tecnológico, transporta os coenunciadores para um lugar sobrenatural o qual a mera
existência física é incapaz de tocar/alcançar. Além disso, a fala de Jobs parece buscar um
“retorno às coisas”, “uma justa apreensão do Belo” que a IBM, a Microsoft e outras
concorrentes supostamente relegaram. Ao se apropriar de um tom de autoridade, Jobs parece
se “autorizar” a partir de um Absoluto, como se o discurso da Apple caucionasse todo o mercado
da computação e o destino da humanidade dependesse dele.
Assim, conclui-se que a noção de valência genérica se mostrou importante para o
trabalho aqui empreendido, sobretudo porque foram analisados dois eventos, um ocorrido em
1984 e outro em 2007, bem como seus avatares. Em relação a esse aspecto, na apresentação do
Macintosh, empiricamente o enunciador mostrou-se mais comedido, mas como a interação
entre os gêneros pode e deve ser considerada, não se pode deixar de destacar o ethos de
combatente presente nas “provocações” à IBM feitas sobretudo por meio da mídia. Já em
relação ao evento que marcou o lançamento oficial do iPhone, em 2007, o enunciador se
apresenta de modo mais “solto”, livre, com uma indumentária mais informal, fala mais mansa,
serena, buscando confirmar seu ethos pré-discursivo de divindade, construído, entre outros
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elementos, por meio da alcunha de “Jesus” atribuída a ele em um famoso blog, às vésperas do
lançamento do aparelho.
Desse modo, esta pós-graduanda espera que os resultados deste trabalho possam
irradiar para outras pesquisas e colaborar com os estudos discursivos, aí incluídos aqueles que
integrem questões relacionadas à valência genérica e à análise de materiais audiovisuais.

288

REFERÊNCIAS
AULETE, C. © iDicionário Aulete. Lexikon editora digital. Disponível em:
<www.aulete.com.br>.
BARBOSA, P. A.; MADUREIRA, S. Manual de Fonética Acústica Experimental:
aplicações a dados do português. São Paulo: Cortez, 2015.
BELK, R.; TUMBAT, G. The cult of Macintosh. Consumption, Markets and Culture, vol. 8,
no. 3, set. 2005, p. 205-217.
BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada: edição pastoral. Tradução Ivo Storniolo; Euclides
Martins Balancin; José Luiz Gonzaga do Prado. São Paulo: Paulus, 1991.
BÍBLIA. Português. A Bíblia de Jerusalém. nova ed. rev. e ampl. Coordenação Gilberto da
Silva Gorgulho, Ivo Storniolo, Ana Flora Anderson. Tradução Euclides Martins Balancin et al.
São Paulo: Paulus, 2016.
BUSH, V. As We May Think. The Atlantic. Washington, jul. 1945, Disponível em:
<http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/> Acesso
em: 27 jan. 2016.
CERVONI, J. A enunciação. Tradução L. Garcia dos Santos. São Paulo: Ática, 1989.
CHARAUDEAU, P.; MAINGUENEAU, D. Dicionário de análise do discurso. Coord. da
tradução: Fabiana Komesu, 3. ed. São Paulo: Contexto, 2012a.
DEUTSCHMAN, A. A segunda vinda de Steve Jobs. Tradução Ricardo Gouveia. São Paulo:
Editora Globo, 2001.
DORMEHL, L. A revolução Apple: Steve Jobs, a contracultura e como os loucos dominaram
o mundo. Tradução: Karina Gercke. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.
ENGELBART, D. Doug Engelbart Institute. Augmenting Human Intellect: a conceptual
framework. Outubro, 1962. Disponível em: <http://www.dougengelbart.org/pubs/augment3906.html>. Acesso em 30 jan. 2016.
FARIAS, G; MEDEIROS, E. S. Introdução à computação. Disponível em:
<http://producao.virtual.ufpb.br/books/camyle/introducao-a-computacao-livro/livro/livro.pdf
> 2013. Acesso em 12 fev. 2016.
G1. Sgt. Pepper’s ‘criou a indústria fonográfica’, diz autor de livro sobre o disco que completa
50 anos. Disponível em: <http://g1.globo.com/ceara/noticia/sgt-peppers-criou-a-industriafonografica-diz-autor-de-livro-sobre-o-disco-que-completa-50-anos.ghtml?>. Acesso em: 15
jul. 2017.
G1. Fãs japoneses homenageiam Steve Jobs com flores, maçãs e ‘velas digitais’. Disponível
em:
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/10/fas-japoneses-homenageiam-steve-jobscom-flores-macas-e-velas-digitais.html> Acesso em 10 de jan. 2016.

289

GARFIELD, S. Esse é meu tipo. Tradução Cid Knipel. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
GIRARD, M. Os símbolos na bíblia: ensaio da teologia bíblica enraizada na experiência
humana universal. Tradução Benôni Lemos. São Paulo: Paulus, 1997.
GLEICK, J. A informação: uma história, uma teoria, uma enxurrada. Tradução Augusto
Calil. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Versão 3.0. Rio
de Janeiro: Objetiva, 2009. 1CD-ROM.
HODGES, A. Turing: um filósofo da natureza. Tradução Marcos Barbosa de Oliveira. São
Paulo: Editora Unesp, 2001.
HORVITZ,
R.
Whole
Earth
culture.
2002.
Disponível
em:
<http://www.wholeearth.com/history-whole-earth-culture.php> Acesso em 30 jan. 2016.
INSTITUTO Humanitas Unisinos. Steve Jobs: a morte de um deus techno-humano?
Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/501623-steve-jobs-a-morte-de-um-deustecno-humano> Acesso em 22 de jul. 2016.
ISAACSON, W. Os inovadores: uma biografia da revolução digital. Tradução Berilo Vargas;
Luciano Vieira Machado; Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
______. Steve Jobs: a biografia. Tradução Berilo Vargas, Denise Bottmann, Pedro Maia
Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
JOHNSON, S. A cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de criar
e comunicar. Tradução Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
JUNIOR, C. F. Guia do trabalho científico: do projeto à redação final. São Paulo: Contexto,
2011.
LAN, B. The Pope Says Worship Not False iDols: Save Us, Oh True Jesus Phone. Blog
Gizmodo. 26 dez., 2016. Disponível em: < http://gizmodo.com/224143/the-pope-saysworship-not-false-idols-save-us-oh-true-jesus-phone> Acesso em: 24 mar. 2016.
LEVY, S. Os heróis da revolução: como Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, Mark
Zuckerberg e outros mudaram para sempre as nossas vidas. Tradução Maria Cristina
Sant’Anna. São Paulo: Évora, 2012.
LINDSTROM, M. A lógica do consumo: verdades e mentiras sobre por que compramos.
Tradução Marcello Lino. Rio de Janeiro: HarperCollins, 2016.
MAINGUENEAU, D. Discurso e Análise de Discurso. São Carlos, SP: UFSCAR, 27 a 30 jul.
2016. Minicurso ministrado durante o VI Colóquio e I Instituto da Associação LatinoAmericana de Estudos do Discurso – ALED-Brasil.
_____. Discurso e análise do discurso. Tradução Sírio Possenti. São Paulo: Parábola, 2015.

290

_____. Análise de Textos de Comunicação. Tradução Cecília Perez de Souza-e-Silva e Décio
Rocha. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2013a.
_____. Argumentação e cenografia. In: Brunelli, A.F.; Mussallim, F.; Fonseca-Silva, M. C.
(Org.). Língua, texto, sujeito e (inter)discurso. São Carlos, SP: Pedro & João Editores, 2013b,
p. 187-204.
______. Discurso literário. Tradução Adail Sobral. São Paulo: Contexto, 2012b.
______. Gênese dos discursos. Tradução Sírio Possenti. São Paulo: Parábola, 2008a.
______. Cenas da enunciação. Tradução Nelson Barros da Costa. Maria Cecília Perez de
Souza-e-Silva e Sírio Possenti (Org.). São Paulo: Parábola, 2008b, p. 37-54.
______. A propósito do ethos. In: MOTTA; SALGADO (Orgs.). Ethos discursivo. São Paulo:
Contexto, 2008c, p. 11-29.
_____. Analisando discursos constituintes. In: Revista do Gelne, vol. 2, no. 2, 2000. Tradução
Nelson
Barros
da
Costa.
Disponível
em:
<
https://periodicos.ufrn.br/gelne/article/view/9331/6685>.
______. Novas tendências em análise do discurso. Tradução Freda Indursky. Campinas:
Pontes, 1997.
MATIAS, A. Blog do Matias. Há exatos 50 anos, os Beatles mudavam os rumos dda história
com o emblemático Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Disponível em:
<https://matias.blogosfera.uol.com.br/2017/06/01/ha-exatos-50-anos-os-beatles-mudavam-os-rumosda-historia-com-o-emblematico-sgt-peppers-lonely-hearts-club-band/>. Acesso em 15 jul. 2017.
MOCELLIM, A. D. Ciência, técnica e reencantamento do mundo. Tese (Doutorado em
Sociologia). São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de
São Paulo, 2014.
MARCUSCHI, L. A. Análise da conversação. 6. ed. São Paulo: Ática, 2007.
MILANO, J. C. IBM 1401, quando os tempos eram outros. Disponível em:
<https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/tlcbr/entry/ibm_1401_quando_os_t
empos_eram_outros1?lang=en>. Acesso em: 12 jun. 2017.
NOBLE, David. The religion of technology: the divinity of man and the spirit of invention.
New York: Alfred A. Knopft, 1997.
Cambridge Dictionary. Londres: © Cambridge University Press 2016. Disponível em:
<https://periodicos.ufrn.br/gelne/article/view/9331/6685>.
POSSENTI, S. É um campo: um programa. In: ______. Humor, língua e discurso. São Paulo:
Contexto, 2013, p. 171-180.

291

______. Observações esparsas sobre discurso e texto. In: _____. Questões para analistas do
discurso. São Paulo: Parábola, 2011.
REICH, C. O renascer da América. Tradução Pinheiro de Lemos. Rio de Janeiro: Record,
1970.
ROBINSON, B. The marriage of religion and technology: reading Apple’s allegorical
advertising.
In:
Second
nature,
jan.
2014.
Disponível
em:
<https://secondnaturejournal.com/the-marriage-of-religion-and-technology-reading-applesallegorical-advertising/>. Acesso em: 2 set. 2016.
_____. Appletopia: media technology and the religious imagination of Steve Jobs. Texas:
Baylor University Press, 2013.
SACASAS, M. O cristianismo e a história da tecnologia – Parte 1. Associação Brasileira
Cristãos na Ciência. 2 mar. 2016. Tradução Fernando Pasquini. Disponível em:
<http://www.cristaosnaciencia.org.br/recursos/o-cristianismo-e-a-historia-da-tecnologiaparte-1/>. Acesso em: 15 jul. 2016
SCHLENDER, B; TETZELI, R. Como Steve Jobs virou Steve Jobs. Tradução Alexandre
Raposo, Catharina Pinheiro e Maria Carmelita Dias. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.
SOUZA-E- SILVA, M. C. P. Discursividade e espaço discursivo. In: Roseli Figaro. (Org.).
Comunicação e Análise do Discurso. 1ed. São Paulo: Contexto, 2012, p. 99-118.
STEVE
JOBS
IPHONE
2007
PRESENTATION
(HD).
Disponível
<https://www.youtube.com/watch?v=vN4U5FqrOdQ>. Acesso em: 2 jun. 2016.

em:

TECHTUDO. Discurso de Steve Jobs em Stanford foi assistido 8 milhões de vezes no YouTube
em um dia. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2011/10/discursode-steve-jobs-em-stanford-foi-assistido-8-milhoes-de-vezes-no-youtube-em-um-dia.html>.
Acesso em: 14 abr. 2016.
THE LOST 1984 Video: young Steve Jobs introduces de Macintosh. Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=2B-XwPjn9YY>. Acesso em: 2 jun. 2016.
UOL Notícias. Lojas da Apple em todo o mundo encaram luto após morte de Steve Jobs.
Disponível em: <http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2011/10/06/lojas-daapple-em-todo-o-mundo-encaram-luto-apos-morte-de-steve-jobs.jhtm> Acesso em: 10 mar.
2016.
VATICANO. VATICAN. URBI ET ORBI MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE
BENEDICT
XVI.
Disponível
em:
<http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/en/messages/urbi/documents/hf_ben-xvi_mes_20061225_urbi.html> Acesso em 09. jul.
2016.
WOZNIAK, S; SMITH, G. iWoz: a verdadeira história da Apple segundo seu cofundador.
Tradução Leonardo Abramowicz. São Paulo: Évora, 2011.
ZILLES, U. Significação dos símbolos cristãos. 6 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS,

292

ANEXO
O CD que compõe este anexo contém ambas as apresentações que são objeto de análise
desta pesquisa, The Lost 1984 Video: young Steve Jobs introduces the Macintosh e Steve Jobs
iPhone 2007 Presentation (HD).

