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Resumo 

 

A presente pesquisa discute a noção de comunicação e a miríade de interpretações sobre 

este conceito, bem como a noção de dispositivo sob a ótica interacional de Braga (2011). 

Para tanto, estas preposições são analisadas em analogia às situações vividas no conto La 

salud de los enfermos, de Julio Cortázar, em que os posicionamentos de cada personagem, 

os diálogos familiares e troca de cartas são remodelados estrategicamente para atender a 

uma mentira. 

 

Palavras-chave: dispositivo; teoria da comunicação; Cortázar; dispositivo interacional; 

família. 

 

 

Introdução  

 

A família, segundo a Organização das Nações Unidas (1948), é uma unidade 

fundamental e natural da sociedade, um ambiente natural para o crescimento e bem-estar 

de seus membros, com direto de proteção da sociedade e do Estado. O conceito, apesar 

de amplamente discutido na atualidade, e inclusive revisitado pela ONU em 1994, 

consente que a família é uma unidade básica da socialização humana e, portanto, um 

alicerce para a compreensão dos processos sociais como um todo. Entre estes, a 

comunicação.  

Os membros da família, ligados por laços consanguíneos ou não assumem a 

responsabilidade conjunta “do cuidado e da manutenção dos membros do grupo” (ONU, 

1994). De forma que o núcleo familiar compartilha uma realidade social, uma esfera 

privada que lhes é comum, onde estão inclusos os papeis interpretados, os espaços 

ocupados numa casa e a maneira como cada membro se comunica com os outros. 

Enquanto um conjunto de elementos heterogêneos (Foucalt, 1970), a família se apresenta 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, da Intercom Júnior – XIII 

Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. 
2 Estudante de Graduação 4º. Ano do Curso de Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, email: claroalana@gmail.com 
3Orientador do trabalho. Professor Doutor do Curso de Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, 

email:lmsamartino@gmail.com 

mailto:claroalana@gmail.com


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

como um dispositivo. No entanto, ao focar em suas dinâmicas internas, modeladas pela 

comunicação e troca, há um dispositivo familiar interacional.  

O conto La salud de los enfermos, do escritor argentino Julio Cortázar utiliza-se 

exatamente desse precedente familiar para narrar o desafio de uma família de sete 

membros em comunicar – ou impedir esse comunicar - à sua matriarca algo de extrema 

importância: a morte de um dos filhos.  

Este conto, assim como a maior parte da obra cortázariana, propõe a existência de 

um vão entre o cotidiano e um tempo extraordinário, no qual o rotineiro aos poucos vai 

se metamorfoseando (Ribeiro, 2014). Apesar de haver uma linearidade textual, há um 

transtorno progressivo que se evidência por meio do fantástico, seja este sobrenatural ou 

a forma como o enredo se delineia. Neste texto em especifico, o fantástico se apresenta 

como o dispositivo interacional (Braga, 2011) adotado pela família, o qual eles apelidam 

de “piedosa comédia”, para que, tentativamente, mantenham uma mentira e poupem a 

mãe do sofrimento. Ou seja, a comunicação é colocada como força mobilizadora entre 

seus membros e como certas matrizes existentes no ambiente social, permitem “modos 

práticos compartilhados para fazer avançar a interação” (Braga 2011). 

O comunicar dentro da esfera familiar do conto pressupõe uma troca no mínimo 

singular, em que não há apenas amenidades ou um envio de informação de um meio para 

o outro, mas uma curadoria das palavras utilizadas, a fim de garantir a manutenção de 

uma realidade e de uma situação especifica. Desse modo, a noção delineada por Cortázar 

no conto faz analogia a proposta de Marcondes Filho da comunicação como algo raro, 

potencializadora de alterações em quem a recebe. Bem como se assemelha a propostas de 

José Luiz Braga (2010) da comunicação como uma atividade passível de tentativa e erro 

e de Ferrara, em que o comunicar é visto a partir de uma mobilidade e fluidez.  

Além disso, esse dispositivo familiar mentiroso será tangenciado e remodelado 

por meio da interação com mamá, o meio receptor e também a linha de força entre seus 

elementos, que os obriga a reajustes constantes. Enquanto que as três principais linhas de 

manutenção do esquema são caracterizadas pelas cartas entre a família, pelo papel de seus 

membros e pelos diálogos desenvolvido. 

Disposição para comunicar 

 

 O termo comunicação surge do latim communis, se referindo a aquilo que é 

compartilhado entre pessoas. Muito semelhante também a palavra comunidade, aquilo 
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que é comum a um grupo de indivíduos. Essa comunidade, podendo ser uma família, em 

sua multidimensionalidade, material e espiritual, tem a capacidade de afetar todos os 

setores da sociedade (Aguirre e Wolfgram, 2002, p.67).  Dessa maneira, pensar em 

comunicação não se trata de uma transmissão de informações generalizada. Trata-se de 

um processo demarcado por interações humanas especificas, passiveis de fracasso e 

sucesso.  

 Pensando nisso, José Luiz Braga (2010) propõe que a comunicação é um processo 

tentativo, pois há uma margem de ensaio e erro entre seus agentes, o que torna seus 

resultados probabilísticos, em vez de cem por cento previsíveis. Em adição, o autor 

pontua que essa característica tentativa da comunicação se dá pelo reconhecimento de 

uma imprecisão das etapas processuais. A comunicação segundo Braga não se trata do 

precioso e raro, como posteriormente é assinalado por Marcondes Filho, ela é, entretanto: 

“Toda troca, articulação, passagem entre grupos, entre indivíduos, entre 

setores sociais – frequentemente desencontrada, conflitiva, agregando 

interesses de todas as ordens; marcada por casualidades que 

ultrapassam ou ficam aquém das intenções.” (pag. 69) 

 Para Braga, a comunicação é um processo, logo ela será manifesta de forma quase 

performática no cotidiano em uma tentativa de reduzir um isolamento social. O 

interessante, segundo o pesquisador está em analisar todo o espectro comunicacional, 

observando as variações e modulações destes intercursos, e não verificar apenas o grau 

de sucesso comunicacional da empreitada, ou seja, se fora bem ou mal recebida pelo 

interlocutor; se houve profundidade ou superficialidade na compreensão entre os pares. 

Pode-se notar, portanto que o autor trabalhará com a comunicação semelhante a uma 

negociação, cujo caráter maleável é percebido em como os “critérios de eficácia e de valor 

fazem parte das coisas que precisam ser socialmente negociadas por processos 

comunicacionais”.  

 Ademais, Braga irá discorrer, embasado nessa noção processual, que o modo 

básico com o qual a sociedade organiza essas tentativas é através de disposições sociais, 

denominados dispositivos interacionais. Ou seja, matrizes elaboradas socialmente que 

são acionadas, refutadas ou utilizadas quando nos interagimos e nos comunicamos. 

(2011). Nesse aspecto, as constituições de dispositivos interacionais influenciará a 

garantia de sucesso e possibilidade de precisão dos episódios comunicacionais. Pois trata-

se do espaço em que serão dispostas as estratégias desenvolvidas por cada participante. 

Motivo exatamente pelo qual a noção de dispositivo interacional pode ser tão bem 

adaptada ao ambiente familiar e as nuances que o cercam.  
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 Em diálogo direto com Braga, Ciro Marcondes Filho (2011) discute que a 

comunicação é constituída por uma relação qualitativa com o mundo. O autor percebe 

que o episódio comunicacional só acontece de acordo com a sua capacidade de engajar e 

modificar o outro. Segundo ele, a comunicação é um fenômeno extremamente difícil, 

porque a sociedade contemporânea é imersa em processos de sinalização e informação. 

Dessa forma, para que ocorra uma comunicação efetiva, é necessária uma autorização de 

quem recebe a informação: 

“Para uma informação tornar-se comunicação é preciso que ocorra em 

mim, enquanto participante de um processo comunicacional, uma 

transformação qualitativa radical, eu preciso liberar meu sistema, 

acolher, me abrir àquilo ou àquele que está me dizendo algo.” 

(Marcondes Filho, 2011, p. 176)  

O argumento de Marcondes desenvolve que a comunicação implica uma 

disponibilidade de receber o novo. Ou como ele pontua “uma experiência efetivamente 

diferente com aquilo que me acontece”. Logo, pode-se notar um viés da comunicação 

como um acontecimento. Assim, uma experiência comunicacional traria à luz os 

elementos constituintes das interações dos seres humanos e cada indivíduo com o mundo, 

e como estes são desorganizados e reorganizados diante daquilo que os toca. No conto La 

salud de los enfermos, bem no início, o narrador comenta “Até Maria Laura... reconhecera 

a impossibilidade de dar a notícia a mamãe”, algo que deixa claro o efeito negativo e 

drástico que a notícia sobre a morte de Alejandro é capaz de causar na matriarca do clã. 

A morte de Alejandro é vista como um acontecimento secundário diante do 

acontecimento principal: o que pode acontecer se mamá for comunicada.  

Adentrando um outro posicionamento, Ferrara (2008) elabora que o ato de 

comunicar evidencia a ação partilhada do estar em comum, disposta em trocas individuais 

ou coletivas conforme é construído um ambiente comunicativo. A pesquisadora apresenta 

que a comunicação não pode ser observada apenas como uma “simples decorrência” ou 

efeito de “informação empacotada pelos meios”. Ao contrário, a comunicação deve ser 

analisada a partir dos próprios meios, pois determinadas técnicas criam contextos 

próprios. Por exemplo, a partir do conto de Cortázar, as cartas (o meio) enviadas em nome 

de Alejandro para mamá, por terem um destinatário particular, permitem brechas na 

mentira da família que podem possivelmente ser percebidas pela matriarca e também 

restringem o escopo de assuntos que podem ser narrados no papel.  

Ferrara (2013), sob uma ótica epistemológica da comunicação, reflete também 

acerca do que é comunicação e o que é comunicar. Segundo ela, estuda-se o comunicar a 
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partir da comunicação, todavia deve-se diferenciar que para compreender o comunicar é 

necessário apreender uma realidade difusa, encontrada entre mediações e interações. De 

certa maneira, a autora dialoga que a comunicação, muitas vezes mascarada como 

espetáculo ou técnica seria pouco maleável, enquanto o comunicar, inclusive por ser um 

verbo, permitir maior disseminação. Assim, o comunicar não se caracteriza pela função 

instrumental da simples transmissão e não pode ser alcançado aplicações mecânicas de 

dispositivos.  

 Marques e Martino (2014) elucidam que a comunicação, segundo Ferrara, será 

“associada a um modelo ‘duro’”, enquanto que o comunicar: 

“este último, o verbo e o gesto do comunicar, implica uma ciência a 

contrapelo, exigindo mais um esforço de resgatar a trajetividade dos 

sinais que definem o fenômeno comunicativo e menos uma 

disciplinarização dos objetos” (p.3) 

Para tanto, o conto La salud de los enfermos se insere na constatação de Ferrara, 

pois as personagens que optam por criar uma mentira sobre o falecido Alejandro 

compreendem as variantes do ato de “comunicar” e as possíveis consequências disto. 

Tanto que em certo momento do conto, a família diz que Alejandro quebrara a perna, 

testando a reação da mãe e seus efeitos em sua saúde – péssimos, por sinal. Dessa forma, 

a noção de Ferrara, ajudará a perceber os trajetos das personagens narradas e como cada 

gesto comunicativo trocado estão conectados. 

Pensando numa interligação entre a comunicação de cada personagem e como 

cada detalhe, seja uma carta, uma palavra ou um gesto, afeta à percepção de mamá sobre 

a “piedosa comédia”, cria-se muitas vezes situações limite, em que apesar dos esforços, 

os familiares não conseguem apreender o horizonte de expectativa da mãe, se movendo e 

se comunicando com base nas percepções uns dos outros (Trastoy, 1992). 

 

Dispositivos em questão 

 

O conceito de “dispositivo”, originalmente pontuado por Michel Foucault, tem 

ganhado visibilidade nas Ciências Humanas ao longo das últimas décadas por sua 

capacidade de elucidar questões sociais, políticas e através de Braga, comunicacionais. O 

disposivito, segundo Foucault (1979) é um conjunto heterogêneo de elementos, 

englobando desde discursos, instituições, organizações e decisões regulamentares). No 

entanto, essa rede de elementos está inscrita em relações de poder, atendendo a uma 

demanda urgente e, portanto, se edificando por meio de uma função estratégia concreta. 
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Dessa forma, a condição estratégica dos dispositivos se caracteriza pelas tensões 

manifestadas em determinadas áreas e passivas em outras. Marcado por uma inserção 

num jogo de poder, cujos elementos estão em constante modulação.  

Foucault acrescenta que a interação potencial dos elementos constituintes do 

dispositivo é uma: 

“relação de ressonância ou contradição com os outros e exige uma 

rearticulação, um reajustamento dos elementos heterogêneos que 

surgem dispersamente e por outro lado, processo perpétuo de 

preenchimento estratégico”. (1979, p. 245) 

 Assim, essa capacidade de rearticulação na rede, permite uma dispersão de certos 

elementos, bem como uma melhor ocupação de posições mais visíveis. Em acréscimo, 

Deleuze (1990) e Agamben (2010) adicionam que os dispositivos são respectivamente, 

máquinas de fazer ver e de fazer falar; e constituídos por elementos linguísticos ou não-

linguísticos. Para Agamben, “o dispositivo é em si uma rede estabelecida”. 

 Nesse sentido, Agamben e Deleuze adicionam mais particularidades ao aspecto 

relacional do dispositivo (Signates, 2015). Para Deleuze (1990), é necessário ver o 

dispositivo enquanto sua estrutura rizomática, traçando linhas e curvas que atravessam a 

própria rede e permitem notar tensionamentos e desequilíbrios. “Ora se aproximam, ora 

se afastam umas das outras”.  

O que Deleuze traz de novo ao conceito é a noção de curvas de visibilidade, que 

tornam visível ou invisível seus elementos, e também curvas de enunciação, distribuindo 

os elementos em posições diferenciadas. Também haveriam linhas de força, onipresentes 

em todos os pontos do dispositivo e por onde a dimensão do poder se revela. Ademais, as 

linhas de subjetivação marcam a dimensão em que o indivíduo é inteirado ao dispositivo. 

A partir dessa perspectiva, pode-se notar a permeabilidade dos dispositivos na 

vida humana e como implicam nos chamados “processos de subjetivação”, determinando 

e influenciando o crescimento de uma pessoa ou grupo. Para tanto, o conto de Cortázar 

se inscreve bem no contexto, afinal suas personagens se encontram tão inseridas no 

dispositivo interacional, a mentira, por elas desenvolvida, a ponto de inclusive tornarem-

na uma realidade e quase verdade. “Já fazia quase um ano do desastre, mas era sempre 

como se fosse o primeiro dia para os irmãos e os tios. Era assim para todos menos para 

mamãe, para ela Alejandro estava no Brasil” (Cortázar, 2011, p.38). Relaciona-se então 

com o que Deleuze diz de “pertencemos a dispositivos e neles agimos. É necessário 

distinguir, em todo o dispositivo, o que somos e aquilo que somos em devir: a parte da 

história, parte do atual”. 
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Posteriormente, o italiano Giorgio Agamben discorreu que o dispositivo seria 

aquilo em que e por meio do qual se realizaria uma atividade de governo, implicando 

então num processo de subjetivação e produzindo o seu sujeito. O filosofo considera que 

todos os instantes da vida humana estão contaminados ou controlados por algum tipo de 

dispositivo. Algo que evidencia para ele o fato de os dispositivos terem sua raiz num 

processo de “hominização”. Sob esse viés, a experiência humana é humana por estar 

inserida e perpassada por dispositivos.  

Mas o que torna a noção de dispositivo tão atraente à comunicação é o 

entendimento, de acordo com Signates (2015) “de que se trata daquilo que forma redes 

de relacionamentos entre diferentes dimensões da realidade” (p.149). Ou seja, padrões 

comunicacionais que se desenvolvem em meios – processos ou sistemas – nos quais as 

pessoas operaram suas investidas de comunicar. 

Partindo desse pressuposto, José Luiz Braga (2011) compreendeu que os 

fenômenos comunicacionais se realizam em episódios de interação entre pessoas e 

grupos, de forma interpessoal ou midiatizada. Logo, considerando que há uma variedade 

de circunstâncias, processos, participantes e encaminhamentos nessas interações, há, 

portanto, modulações e conexões. Há uma rede. Muito semelhante a noção foucaultiana 

de dispositivo. Assim, Braga denominou essa matriz comunicacional percebida como um 

dispositivo interacional. 

Semelhante ao ideal de Deleuze das interações entre as linhas e curvas entrelaças 

no dispositivo, Braga afere que nos dispositivos interacionais é possível: 

“incluir as mediações que o usuário traz para a interação; as 

expectativas sobre o usuário no momento de criação dos produtos 

levando à ‘construção do leitor’, aos modos de endereçamento, às 

promessas e contratos; permite incluir os processos em geral que 

cercam a circulação mediática; e aí também os contextos significativos 

de produção, de apropriação e de resposta social. ” (2011, p.11) 

Valendo-se, então, dos dispositivos interacionais como caracterizados por 

elementos heterogêneos, sistemas de relações em que estes articulam, através de 

tentativas processuais e a capacidade de acionar ou tensionar situações, o que se pode 

depreender é suas muitas variantes. Desde determinadas etiquetas sociais de 

comportamento em público a ao que se deve mencionar ou não na frente de mamá para 

que ela não desconfie.  

Desse modo, no conto o mundo temporário criado pela imaginação dessas 

personagens é dotado de regras que fomentam uma ordem própria e consequentemente 

confinam o espaço e o tempo da atividade em si mesma (Barbosa, 2015). Razão pela qual 
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o dispositivo interacional da família é constituído dentro da esfera privada do lar, do 

espaço interno da casa, mas que computa novos membros caso haja uma urgência que 

pode ser apenas resolvida por meio de uma legitimação externa.  

 

Disposições em família 

 

La salud de los enfermos narra o tempo de um ano numa família típica argentina de 

sete membros ativos. A história gira em torno da mentira criada e mantida por seus 

integrantes, a fim de amenizar o sofrimento da matriarca, mamá, cuja saúde já debilitada 

seria comprometida pelas terríveis notícias da morte de seu filho caçula, Alejandro e 

posteriormente de sua irmã, Tia Clélia. Durante a narrativa, o autor nos embarca pela 

representação cotidiana criada por Tio Roque, Tia Clélia, Rosa, Pepa e Carlos para 

impedir que mamá descubra a verdade. Num sistema intricado, as personagens lutam em 

conjunto para sustentar uma mentira a ponto de praticamente acreditarem nela. Além dos 

membros da família, o esquema inclui o Doutor Bonifaz, a figura de autoridade médica 

que concorda com a encenação; Maria Laura, noiva do falecido Alejandro que se 

compromete por algum tempo em visitar semanalmente a matriarca e trazer notícias do 

noivo viajante e um amigo de Carlos, um advogado que irá se passar por Alejandro e 

escrever as cartas.   

 A mentira base sobre Alejandro foi de que ele foi promovido a trabalhar numa 

empresa em Recife, no Brasil, devendo se mudar imediatamente para a cidade costeira. 

Assim, as cartas, escritas pelo advogado, manteriam as aparências de um Alejandro 

distante pela localização, mas ainda vivo e prosperando por meio do papel. Contudo, após 

meses dessa primeira encenação, Tia Clélia, também extremamente envolvida na trama, 

adoece e concorda com omitirem sua doença e dizerem que fora visitar a quinta de uma 

prima. Da mesma forma como fora com Alejandro, quando a tia falece, a família opta por 

omitir o fato e “prolongar sua estádia na quinta”, evitando mais uma vez fornecer más 

notícias e inclusive se rodiziando durante o enterro para que mamá não ficasse 

desacompanhada. 

A encenação esquemática da família envolve a apreensão do jornal La Nación pela 

manhã, evitando que mamá tenha acesso às notícias reais, a vigia durante as visitas de 

Maria Laura a mamá, o tom de surpresa sempre que chegam novas cartas de Alejandro e 

ligações para a quinta para saber como está Clélia. A partir disso, a família ergue três 
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égides principais sobre as quais o dispositivo interacional irá se desenrolar: as cartas de 

Alejandro, o papel das personagens e os diálogos. 

O recebimento das cartas escritas por um advogado, amigo da família, darão maior 

credibilidade e tangibilidade a história, de forma que as personagens possam corroborar 

e afirmar o conteúdo escrito e por meio dele navegar a história contada para mãe. Tanto 

que conforme o narrador descreve, o falecido Alejandro se torna tão vivo para o leitor 

quanto para a mãe ignorante. Como em “Alejandro adorava Recife, falava do porto, dos 

vendedores de papagaios e do sabor dos refrescos, a família ficava com água na boca 

quando tomava conhecimento que os abacaxis eram de graça” (Cortázar, 2011, p.41).  

Alejandro, apesar de enterrado, tornasse uma entidade viva por meio das cartas 

que chegam, atestando sempre a liberdade condicional na qual a família vive e o papel 

contínuo com o qual devem cumprir. Há uma naturalização da personagem falecida como 

um ente ainda vivo e presente, capaz inclusive de modular as interações familiares e 

concordar com o esquema falacioso.  Segundo Trastoy: 

“As cartas alcançam distintos níveis semânticos, antecipam a ficção 

inventada pela família e remetem a um rol de emissores que os parentes 

de mamá precisam desempenhar em segunda instância” (1992, p.105) 

 A chegada das cartas e principalmente a maneira como a mãe reage e responde à 

estas é um dos instrumentos utilizados para medir o sucesso do dispositivo diante de sua 

receptora. Enquanto a mãe “assina no fim a lápis e beija suavemente o papel” nas 

primeiras remessas do correio, a família compreende que seu segredo está a salvo. 

Entretanto, quando a mãe questiona porque seu filho nunca utiliza o apelido secreto que 

compartilham nas cartas, passa a não ouvir a leitura da carta e exigir que a filha Pepa 

escreva uma resposta sem saber o que fora enviado, a família e o leitor passam a 

desconfiar de que o esquema fora descoberto ou estava no mínimo, desmoronando aos 

poucos.  

 Quando Clélia fica doente, os telefonemas diários – muitas vezes requisitados pela 

própria mamá - para a quinta de Manoelita, uma prima da família, funcionarão de forma 

semelhante às cartas de Alejandro. Contudo quando uma mentira se soma a outra, as 

respostas da mãe, mesmo com os esforços da família em creditar a verdade de ambos os 

lados, se tornam irritadas e desconfiadas. Algo que seus membros percebem, embora não 

queiram acreditar.  

“- Agora, cada vez que entro no quarto dela como que espero uma 

surpresa, quase uma armadilha... 
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- A culpa é de Maria Laura – disse Rosa – Ela nos enfiou a ideia na 

cabeça e já não podemos agir com naturalidade. E por cúmulo, tia 

Clélia... 

- Olha, agora que você lembrou, acho que seria conveniente falar com 

Maria Laura – disse Tio Roque – O mais lógico é que ela viesse depois 

dos exames e falasse com tua mãe que Alejandro não vai poder viajar.  

- Mas você não sente um frio por dentro com o fato de que mamãe não 

pergunta mais por Maria Laura, apesar de Alejandro falar nela em todas 

as suas cartas? 

- Não se trata de minha temperatura por dentro – disse tio Roque – As 

coisas se fazem ou não se fazem, e acabou-se”. (Cortázar, 2011, p. 51) 

 Em reforço às cartas físicas, a família delimita áreas de atuação para seus 

membros, saídas e entradas de cenas das personagens que funcionam também para 

demarcar o limite da ficção.  

Tio Roque, por exemplo, é colocado como o cérebro da família e estrategista que 

armou o dispositivo principal e fiscaliza a narrativa por eles orquestrada. Clélia, além de 

fazer companhia para mamá nos primeiros momentos, conta-lhe notícias falsas sobre o 

mundo fora da casa. As filhas Pepa e Rosa garantem que a mãe tome os medicamentos 

apropriados e não se exalte. Carlos, o filho mais velho, se dividirá entre um intermediador, 

um animador e uma distração para mãe. É ele responsável por tentar elucidar as desculpas 

de Alejandro nas cartas – por que não tira férias, por que se mudou tão abruptamente para 

Recife, por que não tenta visitar a família na Argentina.  

Além dos parentes diretos, o Doutor Bonifaz, médico da família, e Maria Laura, 

a noiva de Alejandro, são acrescentados ao dispositivo, pois assim como as cartas servem 

de testemunho da mentira que está sendo contada. São coordenados outros emissores que 

articulam o contexto familiar com o extrafamiliar (Trastoy, 1992).  

As aparições de Maria Laura são interessantes para a movimentação do 

dispositivo interacional familiar, porque é a partir dessa personagem, de suas visitas e de 

seus silêncios que a mãe repara as brechas da encenação e as próprias personagens tentam, 

com urgência, preenchem os espaços da dúvida. E como o dispositivo tem uma natureza 

essencialmente estratégica, trata-se de uma determinada manipulação das relações de 

força, seja para direcioná-las a uma direção ou para bloqueá-las (Foucault, 1970). Nesse 

sentido, as filhas, Pepa e Rosa, são duas personagens que atuam como seguranças do 

dispositivo durante as visitas de Maria Laura, impedindo que ela derrape em sua 

performance ou se sobrecarregue com a presença de mamá. Pode-se notar isso em “Rosa 

e Pepa estavam ali para intervir na conversa a cada momento, assim Maria Laura pôde 

resistir e até sorriu quando mamãe começou a falar desse noivo tratante que ia embora 

sem avisar”. (Cortázar, 2011, p.40).  
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Os diálogos entre os familiares e com mamá servem para medir a temperatura do 

dispositivo interacional e seu nível de sucesso com sua receptora, bem como para armar 

as novas estratégias de ação e comunicação. Muitas das falas não são narradas 

diretamente, apenas referenciadas como tendo uma função quase fática, atendem somente 

a uma encenação, se transformando em ato naturalizados pela família, já que:  

“A rotina abrangia a todos e, para Rosa, telefonar para um buraco preto 

na extremidade do fio era tão simples e quotidiano como para tio Roque 

continuar lendo falsos telegramas sobre um fundo de anúncios de 

leilões... Nem sequer durante os últimos meses da vida de mamãe os 

hábitos mudaram, embora já tivessem pouca importância” (Cortázar, 

2011, p. 53).  
Essa naturalização dos hábitos e das falas no final do conto e nos últimos meses 

de vida da mãe, podem ser vistas mais como uma autoafirmação do dispositivo para com 

ele mesmo, de uma contínua tentativa de preenchimento, do que uma comunicação efetiva 

para com sua receptora final. Logo, o dispositivo interacional passa a trabalhar para seus 

próprios elementos e se torna parte da realidade comunicacional concreta da família.  

Dessa forma, o dispositivo interacional funcionará como previa Agamben (2010), 

sendo “aquilo em que e por meio do qual se realiza uma pura atividade de governo sem 

nenhum fundamento no ser”. Razão pela qual o dispositivo atuará num processo de 

subjetivação dos elementos que a ele pertencem e exigirá um desvelamento daquilo que 

é real e de como isto é organizado. As personagens, embora tenham consciência da 

mentira, estão tão presas a esse cotidiano, que tem dificuldade em diferenciar o verdadeiro 

do teatral. Algo que culmina em, após a morte da mãe, Rosa pensar em como haveria de 

contar as más notícias para Alejandro.   

Talvez seja por isso que o narrador opta por contar sobre as falas das personagens, 

enquanto as explicita diretamente no texto quando o dispositivo se depara com entraves, 

situações limite, em que o acumulo de conversas e cartas repetidas não traz mais 

novidade, muito menos reação. Semelhante a um jogo de xadrez próximo do xeque-mate, 

o conto leva a um “esgotamento do possível, o que o faz transbordar em intensidade” 

(Ribeiro, 2014, p.230). Para tanto, é por meio das falas de mamá com os outros membros 

que se percebe seu fascínio pelo filho afastado e sua influência diante dos outros, a ponto 

de em seu leito de morte deixá-los empertigados com a frase ambígua “Como vocês foram 

bons comigo. Esse trabalho todo que vocês tiveram para que eu não sofresse”. Trabalho 

este que pode ser entendido como o dispositivo administrado ou simplesmente os 

cuidados e medicamentos dispostos durantes os últimos anos.  
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Conclusão 

  

 Pelo fato das famílias serem as unidades básicas de socialização dos seres 

humanos, seus aspectos comunicativos são muitas vezes colocados de lado ou 

naturalizados no cotidiano, de forma que uma análise de seus processos interacionais 

familiares é pouco levada em conta.  

Todavia, ao trabalhar o conto do Cortázar, que se foca nas interações de uma 

família especifica e as soluções encontradas no e dentro do dispositivo para atender a uma 

demanda, pode ser perceber uma realidade interna compartilhada por seus membros com 

regras, posições móveis e preenchimentos estratégicos. Seria como se navegar a 

comunicação dentro de um núcleo familiar fosse acima de tudo um jogo de tabuleiro, com 

casas, movimentos possíveis e objetivos a serem atingidos. Ribeiro descreve que “o 

fechamento do conto nos projeta num espaço flutuante, no qual a vida inventada se 

confunde com uma pretensa vida real” (2014, p.230), nos levando a pensar em como, de 

fato, o limite da nossa linguagem e o limites das nossas interações são reveladores de 

nossa identidade diante de nós mesmos e dos outros que nos cercam. E como essas 

interações, os dispositivos nos quais estamos inseridos e que nos perpassam colaboram 

para a confecção de uma realidade única.  

A linguagem e a comunicação nesse sentido colocam em movimento o 

dispositivo, mas necessitaram de auxilio físico, seja por cartas ou telefonemas, que 

creditem uma materialidade à essa esfera e a tornam factível para os que nelas estão 

presentes e ou que a criaram. A comunicação pode, então, confundir ou construir uma 

realidade compartilhada dentro de uma comunidade, em especial uma comunidade unida 

por um espaço físico em comum e por laços de parentesco, como uma família.  
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