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EDITORIAL
EM PROL DA PLURALIDADE TEMÁTICO-TEÓRICA
Nesta fase de expansão e reformulação do periódico DisSoL – Discurso, Sociedade e Linguagem,
uma nova equipe de editores associados dá sequência à trajetória firme e compromissada com a
acessibilidade e qualidade acadêmicas. Os integrantes que, daqui em diante, assumem a coordenação dos
processos de avaliação às cegas, edição e publicação reiteram seu posicionamento em favor da produção de
um periódico característico por sua abrangência temática, pluralidade teórica e diversidade formativa, haja
vista os múltiplos vínculos e origens acadêmicas dos autores que encontram, nesta publicação, um espaço
para diálogo plural e incentivador da divulgação gratuita da ciência.
Apresentamos, ao leitor, o volume 14 da DisSoL, número em que certamente ressoa toda a
pluralidade que deixamos entrever nas linhas anteriores. Aparatos teórico-metodológicos, objetos de estudo
e incursões críticas distintas animam as análises realizadas pelos autores, que se debruçam sobre uma gama
de gêneros textuais e materialidades, como outdoors, objetos cinematográficos e televisivos, jogos
eletrônicos, tweets e histórias em quadrinhos. Ainda que os corpora dos autores pertençam, em questão de
gênero textual, a domínios diferentes, o leitor em breve perceberá a atualidade e a complementaridade das
discussões, que visam a desvelar sentidos múltiplos contidos nos símbolos humanos possíveis por meio da
linguagem e suas manifestações.
Desejamos, ao público leitor, interações as mais profícuas e significativas possíveis.
Aguardamos todos na próxima edição!
Prof. Dr. Rogério Lobo Sáber — editor-chefe
DisSoL — Discurso, Sociedade e Linguagem
Universidade do Vale do Sapucaí
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EFEITOS DE UMA PANDEMIA OU GESTOS DE UMA LEITURA
DISCURSIVA DE UM OUTDOOR EXPOSTO EM ARACAJU-SE1
Effects of a pandemic or gestures of a discursive reading of a billboard exposed in Aracaju-SE
ANDREIA NASCIMENTO CARMO2
Resumo: Neste artigo, apresentamos um exercício de análise sobre um texto
verbal e imagético exposto em um outdoor em Aracaju-SE, Brasil. O nosso
objetivo principal é refletir como esse texto produz sentidos a partir do batimento
entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, bem como observar a
opacidade que elas produzem. Para tanto, em nosso procedimento analítico,
assumimos a Análise de Discurso francesa (AD) de orientação pecheuxtiana como
aporte teórico e metodológico, considerando as noções básicas de interdiscurso,
de memória discursiva, de pré-construído, de formação discursiva (FD) e de
categorias relacionadas a esses dispositivos para se pensar a posição-sujeito, o
dito, o não dito — o silêncio. Assim sendo, constatamos pelo jogo de relações entre
o verbal e o não verbal, que, dadas as condições de produção de um enunciado, é
importante pensar o lugar social ocupado pelos interlocutores em suas práticas
discursivas para se compreender os gestos de produção de determinados sentidos.
Palavras-chave: Pandemia; gestos de leitura; texto verbal e não verbal.
Abstract: In this article, we present an analysis exercise on a verbal and imagery
text displayed on a billboard in Aracaju-SE, Brazil. Our main objective is to reflect
how this text produces meanings from the beat between verbal and non-verbal
language, as well as to observe the opacity that they produce. For this, in our
analytical procedure, we assume the French Discourse Analysis (AD) of
Pecheuxtian orientation as theoretical and methodological support, considering
the basic notions of interdiscourse, discursive memory, pre-built, discursive
formation (FD) and categories related to these devices to think the subjectposition, the said, the unspoken - the silence. Therefore, we verified by the game of
relations between verbal and non-verbal, that given the conditions of production of
an utterance, it is important to think about the social place occupied by the
interlocutors in their discursive practices in order to understand the gestures of
production of certain senses.
Keywords: Pandemic; reading gestures; verbal and non-verbal text.

1

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma comunicação, de mesmo título, para a apresentação no I SELIDIME (Evento
on-line) em agosto de 2020.
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Considerações iniciais
Em tempos de pandemia no Brasil e no mundo, o mundo para, “o Brasil não pode parar”.3
Remetemo-nos a um enunciado já muito discutido nas redes sociais e em outros trabalhos acadêmicos,
para fazer uma breve reflexão sobre um texto verbal e imagético que, inicialmente, nos conduz para o
atual momento sociopolítico em que o país — e o mundo — ainda está enfrentando: uma pandemia de
coronavírus (Covid-19). Para tanto, buscamos mostrar um exercício analítico sobre o modo como esse
texto é articulado e institui sentidos.
Dessa forma, objetivamos pensar como o texto verbal e imagético disposto neste exercício,
produz sentidos, considerando o jogo entre a linguagem verbal e não verbal e a sua opacidade
constitutiva. Da maneira como o concebemos, o texto imagético, aqui analisado, como mostraremos
posteriormente, é tratado como parte do todo, como uma forma de linguagem que também significa
em relação ao texto verbal em investigação. Nesse sentido, interessa-nos enfatizar que as imagens
presentes em nosso texto analítico não são obtidas como legendas da parte do texto verbal.
Por conseguinte, partimos da perspectiva da Análise de Discurso francesa (AD) de orientação
pecheuxtiana, a fim de endossarmos as nossas considerações teórico-metodológicas. Assim sendo, o
procedimento de análise que assumimos dar-se-á pelo recorte teórico a respeito da noção de alguns
conceitos, como o de interdiscurso, de memória discursiva, de pré-construído e de formação discursiva
(FD). A partir dessa compreensão, relacionamos outras importantes concepções, tais como a posiçãosujeito, o dito e o não dito, o silêncio, para problematizarmos como o texto verbal significa em um
batimento com o texto não verbal e, assim, constituem o todo, considerando ainda a sua incompletude.
Pelo viés teórico que assumimos, o interdiscurso é um saber que nos permite dizer a partir de
outros dizeres pré-construídos de maneira coletiva. Nessa esteira, temos a memória discursiva, pela qual
é possível “acionar” esse saber interdiscursivo, isto é, um entrecruzamento de falas (não) formuladas
pelos sujeitos em interlocução. As formações discursivas, por sua vez, representam as formações
ideológicas. Assim sendo, compreendemos que os sentidos são estabelecidos ideologicamente.
Dessa forma, destacamos a relevância da posição-sujeito para a constituição dos sentidos, dado
que, em uma visão ampla, ser sujeito é tomar posição discursiva a partir de uma rede de significação.
Isso implica dizer que os sentidos são moventes, isto é, eles sempre podem ser outros. Nesse espaço

3

Campanha do governo federal divulgada em março de 2020 pela Secretaria Especial de Comunicação (SECOM) em defesa
da flexibilização de medidas de isolamento social durante a pandemia de coronavírus.
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que se funda o jogo de produção de sentidos, inclui-se também o lugar social desses sujeitos, tendo em
vista a divisão social de classes.
Desse modo, levando em consideração que os sujeitos, assim como os sentidos, são
constituídos ideologicamente, há na divisão dos sentidos aqueles que os afetam e outros que não os
afetam. Assim, somos provocados a pensar as possibilidades de constituição de determinados gestos de
leitura na e pela linguagem em funcionamento, isto é, compreender como os sentidos são produzidos
em sua relação entre o dito/visível e o não dito/não visível nas práticas sociais, considerando suas
condições de produção.
A partir dessa compreensão, abordaremos, primeiramente, os conceitos supracitados pelo viés
teórico que nos sustenta, os quais concebemos como fundamentais para melhor desenvolvermos nosso
exercício de análise. Em seguida, trazemos o nosso corpus analítico, constituído pelo texto verbal e
imagético exposto em um outdoor em Aracajú, buscando mostrar gestos de leitura-interpretação
possíveis pela perspectiva discursiva, observando como os sentidos podem ser construídos a partir do
embate entre o dito/visível, o não dito/não visível e a posição-sujeito em relação à nossa materialidade
em análise.

1 À luz dos pressupostos teóricos
Do ponto de vista discursivo, a leitura configura interpretação. Nessa esteira, concebemos,
juntamente com Indursky (2020), a interpretação como a tomada de posição do sujeito. Interpretar
provoca a produção de determinados sentidos mesmo sabendo da possibilidade da existência de
sentidos outros. Interessa-nos destacar que os sentidos são construídos socialmente, isto implica dizer
que para os sujeitos produzirem sentidos, é necessário que eles se identifiquem com uma rede — já
existente — de sentidos possíveis. Essa identificação ocorre pela filiação do sujeito a determinadas
formações discursivas nas quais ele se inscreve ideologicamente.
Desse modo, tomar posição não é algo que o sujeito faz de maneira consciente, selecionando
quais sentidos ele vai escolher, produzir. Esse processo decorre pela inconsciência ideológica do sujeito.
Nessa perspectiva, a produção dos sentidos está ancorada nos processos discursivos em que eles se
materializam. Em outras palavras, para que haja sentido, é preciso que o sujeito apague outros modos
de materialização possíveis pela dispersão e tome partido por um enunciado, ou seja, assuma uma
posição-sujeito. É nessa tomada de posição que o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia.
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Nessa medida, a fim de chegarmos ao objetivo principal de analisarmos o nosso recorte em
estudo, ressaltamos que a noção de interdiscurso, aqui assumida, se constitui em uma rede de dizeres na
qual a memória discursiva é instituída. Isto é, a memória discursiva é um saber — inconsciente — que
permite ao sujeito enunciar a partir dos dizeres pré-construídos coletivamente e determinados pelas
formações discursivas. O interdiscurso, conforme salienta Pêcheux (2014 [1975], p. 149), é algo que fala
“‘antes, em outro lugar e independentemente’, isto é, sob a dominação do complexo das formações
ideológicas”. Estas, por sua vez, são representadas pelas formações discursivas.
Em vista disso, as formações discursivas possuem um importante papel em relação ao uso de
determinados enunciados e não outros, na produção de determinados sentidos e não outros. Assim
sendo, as formações discursivas são “aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma
conjunção dada, numa conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de classes, determina o que
pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 147).
Desse modo, as formações discursivas direcionam sentidos. Dessa maneira, o interdiscurso
funciona como uma fonte que dispõe as possibilidades dos nossos dizeres. É dessa fonte que a
memória discursiva “aciona” uma rede de falas já formuladas e também esquecidas pelos sujeitos.
Nessa esteira, Indursky (2011, p. 86) salienta que o interdiscurso “se apresenta totalmente saturado”; e
que a natureza do interdiscurso é “reunir todos os sentidos produzidos por vozes anônimas, já
esquecidas”.
No que concerne à memória, esta “diz respeito aos enunciados que se inscrevem nas FD”
(INDURSKY, 2011, p. 86), no interior das quais um dado enunciado recebe o seu sentido. Em outras
palavras, a autora nos esclarece que enquanto o interdiscurso relaciona-se a todos os sentidos já
produzidos, a memória discursiva se refere aos sentidos autorizados pela forma-sujeito.4 Isto é, a
memória discursiva faz trabalhar o esquecimento relacionado aos sentidos que poderiam ter sido
produzidos, mas não foram, em razão do cenário social vigente.
É relevante destacar que nos referimos ao esquecimento estrutural. Não é o esquecimento
tratado como desmemória, mas aqueles entendidos como, o esquecimento ideológico e o esquecimento
enunciativo denominados por Pêcheux (2014 [1975]) de esquecimento número um, em que o sujeito
acredita ser a fonte do dizer e de esquecimento número dois, em que o sujeito apaga outras
possibilidades de dizer para então enunciar.
Como já mencionamos, as formações discursivas representam as formações ideológicas. Assim
sendo, reiteramos que os sentidos são estabelecidos ideologicamente, isto é, de acordo com a
4

Sobre a noção de forma-sujeito – Cf. PÊCHEUX, M. (2014 [1975]).
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interpelação ideológica constitutiva dos sujeitos. Por este viés, compreendemos que os sentidos são
institucionalizados nas práticas discursivas. Dito de outro modo, eles são articulados a partir das
práticas de interação social de uso da linguagem entre os interlocutores em um acontecimento dado.
Dadas as considerações que viemos incursionando, destacamos a pertinência da posição-sujeito
para a construção dos sentidos, uma vez que, ao ser interpelado ideologicamente, o sujeito assume uma
posição discursiva a partir de uma rede de significação. Dessa maneira, as posições-sujeito decorrem a
partir de pré-construídos e são representadas por formações discursivas díspares. Por essa perspectiva,
em conjunção o que estamos pontuando, ancoramo-nos em Orlandi (1999), considerando a seguinte
passagem:
[…] pensando-se a subjetividade, podemos então observar os sentidos possíveis que
estão em jogo em uma posição-sujeito dada. Isso porque, como sabemos, o sujeito, na
análise de discurso, é posição entre outras, subjetivando-se na medida mesmo em que
se projeta de sua situação (lugar) no mundo para sua posição no discurso. Essa
projeção-material transforma a situação social (empírica) em posição-sujeito
(discursiva) (ORLANDI, 1999, p. 17).

A partir desse excerto, reiteramos a noção de posição-sujeito voltada para a tomada de posição do
indivíduo interpelado em sujeito. Cumpre-nos ressaltar que, pelas diversas maneiras possíveis de se
produzir sentidos no funcionamento discursivo, o sujeito assume uma posição frente à dispersão. Ele
toma partido para enunciar. Em razão de que não se pode tudo dizer. Portanto, ao se posicionar, o
sujeito apaga outras possibilidades. Ele “esquece” as outras formas de enunciação. Desse modo,
importa mencionar que sujeitos distintos podem assumir posições (des)iguais.
É igualmente relevante pensar a noção de pré-construído. Este corresponde, segundo Pêcheux
(2014 [1975], p. 151), “ao ‘sempre-já-aí’ da interpelação ideológica que fornece-impõe a ‘realidade’ e seu
‘sentido’ sob a forma da universalidade”. O pré-construído diz respeito àquilo que não foi dito, mas
está lá, de forma que pareça ser inquestionável por todos os sujeitos envolvidos na situação. Ele
trabalha com a memória e com o interdiscurso. O pré-construído gere as direções de uma
interpretação. Isso nos permite dizer que há redes de memórias funcionando que, ora afetam, ora não
afetam esses sujeitos. Não há uma ligação de sentidos alinhada simetricamente. Em razão de que os
sentidos são efeitos das próprias condições de produção, que por sua vez, abrangem o sujeito, a
situação e a memória discursiva (acontecimento), em uma relação de forças.
Portanto, em nosso exercício analítico, apresentamos gestos de interpretação possíveis, a fim de
compreender como os sentidos estão sendo produzidos em relação ao nosso corpus. Desse modo,
consideramos relevante insistir que, dadas as mesmas condições de produção, ainda assim, para os
sujeitos que assumem diferentes posições discursivas, os sentidos sempre podem ser outros. Isto é, pelo
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movimento de interpelação dos sujeitos, os sentidos se deslocam. A partir dessa compreensão,
ressaltamos que os sentidos são sociais. Eles são produzidos coletivamente em condições sóciohistóricas.
Além disso, torna-se necessário inserir no processo de construção dos sentidos, o lugar social
ocupado por esses sujeitos, tendo em vista a divisão social de classes. Quando falamos em lugar social,
referimo-nos ao lugar institucional que o sujeito empírico ocupa socialmente. Interessa-nos enfatizar
que os lugares sociais também determinam sentidos. Assim sendo, corroboramos as nossas
ponderações com mais um excerto de Pêcheux (2014 [1969]), vejamos:
[…] esses lugares estão representados nos processos discursivos em que são colocados
em jogo. […]; em outros termos, o que funciona nos processos discursivos é uma
série de formações imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a
si e ao outro, a imagem que eles se fazem do seu próprio lugar e do lugar do outro. Se
assim ocorre, existem nos mecanismos de qualquer formação social regras de
projeção, que estabelecem as relações entre as situações (objetivamente definíveis) e as
posições (representações dessas situações) (PÊCHEUX, 2014 [1969], p. 81-82).

Pêcheux (2014 [1969]) ainda explica que as relações entre as situações e as posições dos
interlocutores A e B não são biunívocas. Isso implica dizer que uma situação pode ser estabelecida por
diferentes posições-sujeito, à medida que diferentes situações podem equivaler a uma mesma posiçãosujeito. Dessa maneira, a produção de gestos de leitura-interpretação de um mesmo texto por diferentes
sujeitos, em mesmas condições de produção, pode variar tanto quanto se trata de um mesmo sujeito
interpretando o mesmo texto em condições de produção diferentes. É pertinente destacar que as
condições de produção configuram situações imediatas, mas que são associadas a elementos sóciohistóricos. As condições de produção compreendem “um mecanismo de colocação dos protagonistas e
do objeto de discurso” em um funcionamento discursivo (PÊCHEUX, 2014 [1969], p. 78).
Além dos sujeitos e da situação, Orlandi (2015) acrescenta, às condições de produção, a
memória. A esse respeito, a autora explica que é possível considerar as circunstâncias da enunciação, as
instituições sociais, as posições-sujeito envolvidas e a memória vista. Esta, vista como interdiscurso,
como o saber discursivo que possibilita retomar tudo o que já foi dito, isto é, recuperar todos os
sentidos já produzidos pelos sujeitos. Vejamos, a seguir, as palavras da autora:
é o que chamamos memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo
dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do
dizível, sustentando cada tomada da palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que
afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada (ORLANDI,
2015, p. 29).
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Nesse sentido, Orlandi (2015) esclarece que o sujeito se configura ao mesmo tempo como livre
e submisso. Isto é, no processo de assujeitamento, o sujeito pode dizer livremente, assumir a
responsabilidade do que enuncia. No entanto, para isso, ele precisa se submeter à língua. Nessa esteira,
a autora, com base nos estudos de Haroche (1987)5, explica que a estrutura social capitalista
determinou, pelo Estado, uma forma-sujeito inscrita em uma subordinação, não tão evidente, em que o
sujeito é subordinado aos seus direitos e deveres. Sendo assim, essa subordinação se configura como
uma submissão “menos visível, porque preserva a ideia de autonomia, de liberdade individual, de nãodeterminação do sujeito. É uma forma de assujeitamento mais abstrata e característica do formalismo
jurídico, do capitalismo” (ORLANDI, 2015, p. 49).
Em consonância com os apontamentos teóricos que estamos mobilizando, reafirmamos que a
posição-sujeito, em uma relação com o lugar enunciativo, promove a instituição de determinados
sentidos em detrimento de outros. Assim, concebemos a ideia de lugar enunciativo por meio da noção
de lugar de enunciação, segundo a problematização elaborada por Zoppi Fontana (1999, p. 16) como
“uma divisão social do direito de enunciar e a eficácia dessa divisão e da linguagem em termos da
produção de efeitos de legitimidade, verdade, credibilidade, autoria, circulação, identificação, na
sociedade”. Dessa forma, a produção de sentidos concerne à tomada de posição do sujeito, ocupante
de um lugar social, frente à imagem que se faz desse lugar.
Dessa maneira, o estatuto do sentido de dado enunciado é instituído pela relação do lugar de
enunciação do sujeito com o mecanismo institucional desse lugar. Ainda de acordo com Zoppi Fontana
(1999), os lugares de enunciação são definidos no movimento dos processos de assujeitamento, que
decorre das formas de individuação do sujeito pelo Estado. Nessa circunscrição e considerando que os
indivíduos são interpelados em sujeitos pela ideologia, há na divisão dos sentidos aqueles que os afetam
e outros que não os afetam. Por esse viés, Orlandi (2015) ressalta que a memória discursiva sustenta o
dizer. A partir dessa memória, em que também está o esquecimento, é que o sujeito pode enunciar. Ao
enunciar, o dito traz consigo um não-dito. Não é tudo o que não foi dito. É o que não foi dito relevante
para determinadas condições de produção.
Sendo assim, importa para esta análise, considerarmos o dito/visível e o não dito/não visível no
texto examinado, a fim de compreendermos o modo como os sentidos são constituídos em nosso
recorte em estudo. Ainda de acordo com Orlandi (2015, p. 81), “há sempre no dizer um não-dizer
necessário”. A partir dessa elucidação, mobilizamos a noção de silêncio, mais especificamente, de
silêncio constitutivo, aquele em que “para dizer é preciso não-dizer” (ORLANDI, 2015, p. 81). Por esse
5

HAROCHE, C. (1987). Vouloir Dire Faire Dire, PUL, Lille.
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viés, quando enunciamos algo, apagamos outros dizeres, necessariamente. Não podemos dizer tudo ao
mesmo tempo. Essa é a divisão política do silêncio: quando o sujeito diz algo, ele não está dizendo
outra coisa que também poderia ter sido dita, mas não foi.
A partir das reflexões que viemos apresentando, é importante considerar que o silêncio carrega
uma multiplicidade de sentidos. Vale ressaltar que essa multiplicidade se constitui como heterogênea, já
que os sujeitos constroem sentidos ideologicamente, aquilo que não é dito ou é silenciado, também se
constitui pela ideologia. Pela perspectiva discursiva pecheuxtiana, assim como os sentidos dos
enunciados variam de acordo com as condições de produção, no silêncio eles também podem variar.
Em outras palavras, assim como a linguagem, o silêncio não é transparente.
Tendo em vista o exposto, fomos provocados a pensar o modo como o texto verbal em
conjunto com o texto imagético produz sentidos, a partir de gestos de leitura descritivo-interpretativa
pela perspectiva da AD, observando, principalmente, o dito, o não dito, a posição-sujeito e o lugar
enunciativo. Interessa-nos, ainda, ressaltar que estamos tomando a noção de texto, a mesma
considerada por Indursky (2011, p. 76) como uma “materialidade que dê suporte a um discurso”. Isto é,
“a categoria TEXTO deve ser compreendida como o suporte através do qual um discurso se
materializa, podendo ser tal suporte verbal ou não-verbal”. A partir desse entendimento, ressaltamos
que o corpus analítico desta investigação é constituído por um texto disposto em um outdoor exposto em
Aracaju-SE, como será possível observar pela descrição na seção a seguir.

2 Um exercício de leitura-interpretação
Tendo em vista o exposto, um dos primeiros aspectos que deve ser observado em
relação ao nosso corpus em análise é que consideramos para este exercício de leiturainterpretação, tanto o texto verbal como o texto imagético como parte do todo — o texto maior
como unidade. Isto é, o texto não verbal não recobre o texto verbal e o inverso também não é
verdadeiro. Dito de outro modo, o texto verbal e o texto não verbal significam de modos
distintos — isso abre vias para um trabalho posterior. Por ora, em nosso gesto de leitura
desenvolvido neste exercício, tecemos um percurso, fundamentados ao que a AD nos permite,
para analisarmos essencialmente, os modos de produção de sentidos possíveis para o nosso
recorte, observando a operacionalização do texto verbal em conjunto com o texto não verbal,
tornando-se uma, a nossa materialidade analítica. Assim sendo, vamos ao texto:
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SINASEFE
#Use Máscara

Figura 1. A MORTE NÃO PODE GOVERNAR O BRASIL. Fonte: Twitter/RenkM32. Disponível em:
https://twitter.com/RenkM32/status/1281780817824550912/photo/1. Acesso em: 23 mar. 2021.

Como podemos observar pela figura anteposta, temos um outdoor composto pelos
seguintes enunciados verbais: “#Use Máscara”; “A MORTE NÃO PODE GOVERNAR O
BRASIL”; “FORA BOLSONARO”; “SINASEFE”. O nosso corpus em estudo também se
constitui de algumas cruzes em túmulos na cor preta (lado esquerdo da foto exposta no outdoor).
A imagem ainda é formada por um céu escuro que preenche todo o plano de fundo com uma
leve luz na parte inferior da figura. Ao lado direito, podemos observar a imagem do rosto do
presidente Jair Bolsonaro caracterizado como morte. Ou seria o ceifador, símbolo da morte
mundialmente (re)conhecido, (tra)vestido de Bolsonaro? Na figura da morte há em metade de
sua face a face do presidente ou na figura do presidente há em metade de sua face a face da
morte?
Por um lado — para enfatizar ainda mais a referência feita ao presidente do Brasil — a
morte está usando uma faixa com as cores verde e amarela. Por outro lado — para se destacar a
referência feita à morte — o presidente Bolsonaro está usando uma capa preta e uma foice
presa na parte das costas. No canto superior direito há o logo do SINASEFE6, os responsáveis
pela ação, que segundo informações da Redação da revista Fórum on-line7, foi realizada em
diversos pontos da cidade. Logo abaixo, há mais uma cruz em uma superfície gramada. A partir
dessa descrição problematizamos algumas questões: O que está sendo dito a partir dos
enunciados apresentados? O que não está sendo dito? De qual morte está se tratando? Quais
6

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica.
Disponível em: https://revistaforum.com.br/politica/outdoor-em-varios-pontos-de-aracaju-a-morte-nao-pode-governar-o-brasilfora-bolsonaro/. Acesso em: 16 mar. 2021.
7
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efeitos de sentidos são possíveis a partir da nossa materialidade em análise, dado o nosso corpus
(in)dizível/(in)visível?
Para precisar o nosso estudo, consideramos algumas condições de produção desse
acontecimento: o Brasil é um país atualmente liderado por um governo de extrema direita, que
juntamente com aqueles que comungam dos mesmos ideais, julga ser mais importante para a
sociedade as atividades econômicas para o alcance do “progresso” para o país em um momento
em que se alastrou um surto de coronavírus (Covid-19) por diversas partes do mundo. No Brasil
os números de infectados e mortos aumenta a cada dia — segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), o governo federal brasileiro é um dos poucos que não adotou, de imediato, o
isolamento da população como medidas preventivas obrigatórias. Além disso, mesmo antes de
atingir o pico das infecções para então, quem sabe, decliná-las, o país abre as portas dos
estabelecimentos em geral. Até o início do presente trabalho, o número de infectados e de
mortos no Brasil havia caminhado para certa estabilização. No entanto, a postura negligente,
tanto de autoridades competentes como do próprio povo brasileiro, em relação às normas de
precaução contra o coronavírus, têm feito esse número oscilar bastante. Em decorrência disso, a
situação no país é de aumentos diários de mortes.
Com base nas questões por nós demandadas, verificamos que o nosso recorte nos
permite compreender que a associação da figura do presidente Bolsonaro à morte faz alusão ao
modo como o presidente vem governando o país. Tendo em vista que no lugar discursivo de
presidente, esperava-se, pelos sujeitos inscritos em determinadas formações discursivas, que a
autoridade máxima do Executivo, tomasse providências minimamente necessárias, a fim de
evitar a proliferação do coronavírus. Entretanto, o governo brasileiro empenhou-se em
incentivar o povo a não entrar ou permanecer em isolamento, dedicando-se a encorajar a
população a continuar com suas atividades, sobretudo, laborais, normalmente.
Inclusive, é desse lugar enunciativo de presidente, juntamente com seus apoiadores, que
emanam posturas amplamente negacionistas em relação à intensidade da pandemia. O governo
não adere, e segundo a sua prática necropolítica, o povo também não deve aderir, não somente
ao isolamento social, como também ao uso de máscaras. O que se tem visto no cenário
brasileiro pelas mídias e redes sociais, desde o aumento descontrolado do número de casos de
vítimas por Covid-19, são tanto os líderes políticos como os seus “seguidores”, com uma forte
campanha para se manter os trabalhadores em suas atividades trabalhistas, em prol da economia
do país. E, mais: o Brasil é um dos poucos países que não investiu seriamente em vacinas para a
população, deixando o povo à “mercê da sorte”.
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Do lugar de chefe do poder executivo do Brasil ecoa um discurso político capitalista,
defensor da produção de bens e serviços em massa, ignorando a morte de milhares de
brasileiros — em nosso recorte, essa morte surge representada pelos túmulos com as cruzes —
que saem de casa pela necessidade de trabalhar em meio à falta de condutas e cuidados
necessários para o enfrentamento de tão mortal vírus. Por conseguinte, dado o texto descrito
nos primeiros parágrafos desta seção, o emprego do verbo “usar” no imperativo “Use Máscara”
estabelece a manifestação de uma ordem instrutiva, que abre vias para fazermos referência à
oposição em relação ao veto do presidente a respeito do uso obrigatório de máscaras no
comércio, em escolas e em igrejas.
No que se refere à figura da morte, esta surge personificada na imagem do sujeito que
governa o Brasil como uma representação da destruição da vida dos brasileiros. Literalmente, a
cessação da vida. A morte como o perfil da maneira como o governo administra o país em
determinadas circunstâncias. Com base nesse entendimento, a postura procedente do lugar
discursivo de presidente de uma nação caracterizada pela displicência, no que concerne à vida
do povo, possibilita, pela incompletude constitutiva da linguagem, o estabelecimento de uma
associação de sentidos, terminantemente, em direção ao fim da vida dos “escolhidos”. Neste
caso, o fim da vida dos brasileiros, mais especificamente, dos trabalhadores brasileiros.
A partir do enunciado “A MORTE NÃO PODE GOVERNAR O BRASIL”, em que a
palavra morte aparece destacada em tamanho maior e cor diferente das demais, indicando pelo
não dito, uma força maior do que a vida dos brasileiros, podemos compreender que a voz
enunciativa defende a tomada de medidas que tirem a morte do comando. Seja essa morte
representada pelo vírus causador de uma pandemia ou por aquele que ocupa o lugar de
governante do Brasil. Assim, por um lado, esse governo da morte pode se referir à pandemia
como propulsora do sofrimento e causa exclusiva do falecimento de milhares de brasileiros. Por
outro lado, esta formulação, elaborada pelo lugar enunciativo do Sindicato de Servidores
Públicos Federais de Educação, produz o efeito de que o país está sendo (des)governado por
práticas que negligenciam os tristes fatos que vêm acontecendo na sociedade, em prol da
economia.
Nessa esteira, o enunciado “FORA BOLSONARO” evidenciado em tamanho bem
maior do que os demais enunciados expostos no outdoor, autoriza-nos reafirmar a aversão ao
posicionamento negacionista do governo e, ainda, acrescentar a ideia de que o referido
presidente deve sair do governo antes mesmo do fim do seu mandato. Esta formulação institui
uma ordem de determinação do desejo e do posicionamento dos sujeitos, que estão inscritos em
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formações discursivas que diferem daquelas que apoiam o modo como o discurso político
capitalista é pensado e estabelecido na sociedade.
Igualmente, essas formações discursivas regulam a posição-sujeito de modo desigual. Em
outras palavras, há uma divisão política dos sentidos em relação às formações discursivas em
que estão inseridos aqueles sujeitos filiados a uma rede de sentidos, pela qual compartilham do
mesmo posicionamento ideológico do lugar do presidente do Brasil e aqueles que estão inscritos
em outras formações discursivas. Há nesse espaço, um jogo de relação de forças, uma luta de
classes.
Com efeito, verificamos que é fundamental pensar o sujeito — os interlocutores —
Quem? De qual lugar? Para quem? Por essa perspectiva, observando a articulação entre o verbal
e o não verbal em nosso recorte analítico, o SINASEFE, por meio dos seus representantes,
ocupa um lugar social que reflete relações exteriores de poder institucional, que o inscreve em
determinado lugar discursivo. Diante disso, dados os enunciados selecionados em nosso recorte,
entendemos que as posições-sujeito dos seus locutores “acionam” pela memória discursiva a
produção de um discurso constituído por formações discursivas ligadas à Esquerda política.
Nesse sentido, o lugar enunciativo “do porta voz” do SINASEFE direciona determinados
efeitos de sentidos para se tomar partido, no tocante à situação de um país em meio a uma
pandemia com grande número de mortes diárias, seja pelo coronavírus ou pela falta de direitos e
condições de uma vida digna.
Por esse viés, o ponto de vista assumido desse lugar de proteção de direitos e interesses
dos servidores federais da educação de Sergipe viabiliza a compreensão de uma posição-sujeito,
que, a partir da atual conjuntura política, produz gestos de interpretação filiados a formações
discursivas opostas às formações discursivas que regem o posicionamento assumido pelo
governo federal brasileiro. Sob o prisma dos apontamentos teóricos e das questões que viemos
problematizando, essa posição-sujeito está legitimada pelo imaginário social de uma parte da
população que observa o modo em que o país está sendo (des)governado. Nessa medida,
constrói-se a imagem de um o governo que dirige o país na desordem. O Brasil, questionamos:
qual Brasil? Parece não avançar rumo ao tão almejado progresso. Ao contrário, a saúde, a
educação, o meio ambiente e a economia, não vão nada bem. O que o Estado demonstra é uma
regressão a cada corte de recurso.
Em vista disso, retomamos parte do nosso texto em análise: “A MORTE NÃO PODE
GOVERNAR O BRASIL”, “FORA BOLSONARO”, reportando-nos mais uma vez, à noção
de silêncio para reafirmarmos que quando dizemos algo, ao mesmo tempo silenciamos outros
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dizeres. Assim, a partir dos trechos novamente destacados, conscientizamo-nos da presença
necessária de dizeres silenciados. Essa compreensão nos autoriza apreender que, a postura
apresentada do lugar de presidente, frente às consequências geradas pelo coronavírus no Brasil,
aponta para a assimilação da ideia de que o povo não precisa de nada mais, além de trabalhar
para produzir riqueza para os grandes proprietários de terras ou empresários. Além disso, essa
noção de servidão exigida ao povo, sobretudo, à classe trabalhadora, em prol do
desenvolvimento econômico é um discurso engendrado e sustentado no pensamento da
colonialidade do poder, do ser e do saber. Com efeito, a colonialidade do poder, do ser e do
saber são responsáveis pela manutenção do controle sobre o imaginário social de que o
trabalhador deve ir ao seu local de trabalho para exercer suas funções, ou será vítima do
processo de escassez gerado pela crise econômica.
Da nossa perspectiva, as cruzes apresentadas em nosso recorte simbolizam o número de
brasileiros mortos pela devastação do coronavírus a favor do desenvolvimento econômico e,
ainda, pela falta de precaução em relação ao fato. O texto em análise também nos propicia a
alusão à morte da nação tanto no nível político como socioeconômico. Na medida em que, para
haver esse desenvolvimento da economia, é necessário que se tenham trabalhadores vivos em
ação. Nesse sentido, a posição-sujeito do enunciador mobiliza uma rede de memórias ligada ao
sistema capitalista, pela qual ele não se identifica, mas inscreve-se em outras formações
discursivas determinadas, produzindo efeitos de sentidos diferentes. Isto é, o enunciador não é
afetado por essa rede, ele está filiado à outra rede de sentidos ligadas ao imaginário coletivo no
que diz respeito a apreensão da imagem de um trabalhador que luta para sobreviver.
Esse cenário simboliza o momento histórico que o Brasil e o mundo está vivenciando:
uma sociedade confusa, sem saber ao certo qual caminho seguir. De um lado, existe um
discurso político sobre o desenvolvimento da economia, tendo como premissa o fim do
isolamento que não chegou a ser efetivado em diversas partes do país. De outro lado, existe
uma luta paradoxal pela sobrevivência, por meio do isolamento e da realização de atividades
laborais fora de casa. Como viver essa dualidade? É possível enxergar a vida, quando a morte
ronda por toda a parte? Trabalhar, movimentar a economia é mais importante do que buscar
formas de vencer a pandemia? Essa luta entre a vida e a morte deixa um rastro de prostração em
meio à sociedade.
Essa é a “sociedade do cansaço” (HAN, 2015) treinada, de forma obstinada pelo
discurso político capitalista para produzir cada vez mais. É o “homem laborans” (ARENDT,
2007), vivendo na arena pela luta da sobrevivência. Dessa forma, a incumbência pelo
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desenvolvimento da economia fica sob a responsabilidade dos trabalhadores que, impulsionados
pelos discursos direitistas e pelo instinto da sobrevivência, saem enfrentando o perigo do
contágio com o vírus, vivenciando, assim, uma situação caótica entre o medo da doença e o
medo da escassez.
Uma nação inteira assinalada em nosso recorte analítico pelo substantivo “Brasil” e pela
“faixa presidencial”, está lidando com a morte “batendo na porta”. Uma morte que se exibe
feliz. Com um sorriso sarcástico no rosto, demonstrando despreocupação, displicência,
negacionismo, quanto ao grande número de mortes que vêm ocorrendo no país. O “presidentemorte” ou a “morte-presidente” é a imagem desvendada em referência ao modo como o
governo federal lida com o problema da pandemia no Brasil.
Por fim, os enunciadores se mostram, pela linguagem, em estado de perplexidade diante
do posicionamento inerte da presidência do país, frente à esta situação de calamidade pública.
Isto é, são sujeitos inscritos em um lugar social, assumindo uma posição que se filia a saberes
discursivos em que a vida das pessoas vale mais do que a produção e a acumulação de riqueza e
a expansão da atividade comercial. Sobretudo, pelos meios de produção enquanto propriedades
privadas de uma classe em contraposição a outra classe que vende sua força de trabalho.

Considerações finais
Ao longo deste artigo, buscamos mostrar como o texto verbal e imagético produz
sentidos a partir do jogo entre o verbal e o não verbal. Compreendemos que esse espaço
interpretativo viabiliza a percepção das condições de produção como uma noção fundamental
para se observar o modo como a linguagem funciona nas relações sociais.
Pelo exposto, reiteramos que as posições-sujeito dos enunciadores, que fizeram os textos
analisados circularem em outdoors em Aracaju, “acionam”, pela memória discursiva, a produção
de um discurso constituído por formações discursivas ligadas à oposição sócio-política em
relação aos ideais do governo que lidera o Brasil atualmente. Desse modo, a imagem do
presidente do país caracterizada por um símbolo da morte, ou como problematizamos, a figura
da morte personificada pelo presidente do Brasil, filia-nos aos sentidos que apontam para uma
postura omissa do governo federal em relação à morte em massa de milhares de brasileiros.
Em meio à essa divergência de convicções, os trabalhadores do país saem de casa,
enfrentando o perigo do contágio com o vírus para sobreviverem e produzirem riquezas para o
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Brasil. Nesse espaço, (re)formulamos a seguinte questão: para qual Brasil se está produzindo
riquezas? Assim, o povo segue vivenciando uma situação caótica entre o medo da doença e o
medo da falta de recursos mínimos para a sua própria subsistência. Nessa dualidade a classe
trabalhadora continua sua saga em uma luta entre a vida e a morte. Além disso, o que temos
assistido é uma campanha de não vacinação e, ainda, a demonstração por declarações públicas
obscenas, por parte do governo federal e dos seus apoiadores, a respeito do que se deve fazer
com uma máscara.
Da nossa perspectiva, o que fica para uma nação governada pela morte é o grande e
crescente número de mortos no país. Assim, o bem-estar coletivo se torna algo distante para o
corpo social, que já está afetado pelas fragilidades humanas e pelas ideias que visam a
individualidade. O que resta é uma sociedade carregada de desesperança por parte do seu povo,
que está inserido em uma luta de classes em condições desiguais, mas que resiste frente às
condutas que aludem às práticas genocidas que estão a favor das particularidades de
determinados grupos sociais.
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A MULHER QUE CANTA: REFLEXÕES SOBRE A LÍNGUA MATERNA A
PARTIR DA OBRA INCÊNDIOS
The woman who sings: reflections about the maternal language from the movie Incendies
LUAN ALEX DE MATTOS1
Resumo: Incêndios é um filme canadense de 2011 produzido pelo diretor Denis
Villeneuve. Após a morte da mãe, os gêmeos Jeanne e Simon são colocados por ela
— pelo seu discurso, pela sua língua que ainda ecoa — em determinadas posições.
Lhe são demandadas determinadas posições em relação ao Outro. Tomamos essa
obra como ponto de partida para desenvolvermos algumas reflexões sobre a
língua materna — noção/conceito relativamente instável e polissêmico.
Escrevendo a partir de uma interlocução entre Análise de Discurso Francesa e
Psicanálise, buscamos responder a seguinte provocação: Como a língua materna
atravessa os sujeitos e colabora na construção de subjetividades? Mais do que um
problema de pesquisa essa é uma inquietação que se apresenta a nós. Para
responder essa questão, temos como objetivo geral discutir o conceito — ou noção
— de língua materna a partir de Incêndios. Como objetivo específico, buscamos
analisar uma possível aproximação entre língua materna e discurso — dentro
dessa obra fílmica. Com base na literatura consultada para o desenvolvimento
desse texto, pudemos considerar ao final de sua redação, que a língua materna
afeta o sujeito de uma forma extremamente potente, de uma forma que outras
línguas não necessariamente o façam, uma vez que essa língua dita materna, pela
proximidade com a mãe traz marcas dessa relação singular que nunca deixam de
afetar o sujeito.
Palavras-chave: Língua materna; cinema; discurso; psicanálise.
Abstract: Incendies is a 2011 Canadian film produced by the director Denis
Villeneuve. After their mother’s death, the twins Jeanne and Simon are placed by
her — for her speech, for her language that still echoes — in certain positions.
They are demanded to assume certain positions in relation to the Other. We take
this work as a starting point to develop some reflections about the mother language
- a relatively unstable and polysemic notion/concept. Writing from an interlocution
between French Discourse Analysis and Psychoanalysis, we seek to answer the
following provocation: How does the mother language cross the subjects and
collaborate in the construction of subjectivities? More than a research problem,
this is a concern that presents itself to us. To answer this question, we have as a
general objective to discuss the concept — or notion — of mother language from
Incendies. As a specific objective, we seek to analyze a possible approximation
between mother language and speech - within this filmic work. Based on the
literature consulted for the development of this text, we were able to consider at the
end of its writing, that the mother tongue affects the subject in an extremely potent
way, in a way that other languages do not necessarily do, since this language
1
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called mother language, due to the proximity to the mother, brings marks of this
singular relationship that never fail to affect the subject.
Keywords: Mother language; cinema; speech; psychoanalysis.

Introdução — ou das condições de escrita
Pesquisando já há algum tempo sobre o processo de constituição do sujeito a partir de suas
línguas, em uma perspectiva da Análise de Discurso Francesa em sua interlocução com a Psicanálise,
temos nos deparado com pontos nebulosos acerca de um conceito que nos é muito caro para pensar a
temática que buscamos desenvolver. Em verdade, quando consultamos alguns autores que se debruçam
sobre as línguas como Althenhofen (2002), por exemplo, língua materna aparece como uma noção
apenas, e uma noção de difícil definição, maleável para adaptar-se e se fazer valer em suas possíveis
aplicações.
Entretanto, em entendimentos mais gerais acerca de língua materna falta algo. Definições que
se confundem por vezes com “língua oficial” (DECROSSE, 1989), ou que podem ser substituídas por
“primeira língua” (ALTENHOFEN, 2002), por considerarem que não necessariamente seja a mãe
aquela pessoa da qual a criança apreende seu idioma, não parecem servir para nossos fins. São
construções teóricas que, embora válidas e bem desenvolvidas, deixam de fora não apenas a
subjetividade do sujeito, mas também o processo de inserção da criança no simbólico, nessa
triangulação mãe-pai-criança que nos é muito familiar. Recorrendo a textos outros que versem sobre a
língua mas que tenham uma maior interlocução com a psicanálise, trabalhando com autores como
Derrida (1996), Milner (2016) e Revuz (2001), percebemos uma desestabilização nessa língua — e uma
potencialidade para essa língua desestabilizar sentidos —, compreendemos que a partir dela o sujeito se
diz, mas não necessariamente diz o que pretende. Contudo, ainda nesses escritos algo falta. Diante
dessa falta, sempre presente e constitutiva, nos deparamos não com um problema propriamente, mas
com uma inquietação: Como a língua materna atravessa os sujeitos e colabora na construção de
subjetividades?
Pensando os efeitos que essa língua materna (seja lá o que ela for) produz no sujeito que a partir
dela se enuncia, tomamos como ponto de partida para nossas reflexões uma obra cinematográfica de
2011. Incêndios, do diretor Denis Villeneuve é um drama que, tal qual o Inconsciente Freudiano se
presentifica de forma não linear. Na narrativa do filme não há passado propriamente — desconstrução
temporal que o diretor irá explorar novamente, mas de modo diferente, em Arrival de 2016. Ele
ressurge sim, mas como um presente de outro tempo, em uma alternância de momentos que tornam cada
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cena um vir a ser em potencial. Após a morte da mãe, Jeanne (Mélissa Désormeaux) e Simon (Maxim
Gaudette), irmãos gêmeos, partem em direção ao seu passado buscando por seu pai e por seu outro
irmão, fazem isso para atender ao último desejo da mãe. Cada um porta uma carta endereçada a um
desses homens perdidos. Um pai que se acreditava morto e um irmão do qual não se sabia da
existência. A voz ecoante dessa mãe morta os leva de volta à Palestina, e ali, onde a língua falha, há a
possibilidade de o real surgir.
Buscamos assim, a partir de Incêndios, pensar alguns pontos que nos inquietam acerca da relação
do sujeito com sua língua materna. Temos como um objetivo geral, portanto, discutir o conceito (ou
noção) de língua materna a partir dessa obra fílmica, tomando-a como um ponto de partida e um prétexto para a escrita do presente artigo. Como objetivos específicos buscamos apresentar um panorama
geral sobre a noção de língua materna bem como analisar uma possível aproximação entre língua
materna e discurso. Essa pesquisa se justifica pela necessidade de uma maior compreensão dessa noção
ainda nebulosa, compreensão necessária para o desenvolvimento de trabalhos outros, sobre língua
materna ou sobre o sujeito no espaço entre línguas.
Em Incêndios, na concretude dos diálogos, há impossibilidades de dizer-se, desencontros entre o
árabe e o francês. Há mais que isso. Através de Jeanne ecoa o discurso da mãe. O discurso da mãe,
vindo de fora, a impele. Movimento antagônico de expulsão e retenção, um jogo entre o imperativo do
dizer e o silenciado. Um campo simbólico em que, quanto maior a proximidade com a mãe, mais denso
o silêncio, menos possibilidade de poder se dizer. Tomamos essas construções como metáforas para
pensar a língua materna. A temática da língua materna atravessa a obra de diversos autores, como os já
citados Milner (2016) e Derrida (1996) e também Khatibi (1985). Esse último, crítico literário
marroquino com uma prolífica obra, vai comentar sobre a língua materna apontando que:
S’il n’y a pas […] la langue, s’il n’y a pas de monolinguisme absolu, reste à cerner ce
qu’est une langue maternelle dans sa division active, et ce qui se greffe entre cette
langue et celle dite étrangère. Qui s’y greffe et s’y perd, ne revenant ni à l’une ni à
l’autre: l’incommunicable (KHATIBI, 1985, p. 10).2

Mais do que trazer qualquer resposta, essa citação inquieta. Nos coloca diante da dúvida e do
não saber. Tal como Jeane e Simon, nos achamos desamparados diante da palavra que falta. Khatibi
(1985) pressupõe entre a língua materna e a língua outra, uma falta. O que o autor chama de
incomunicável pode ser lido como aquilo que é interditado, como uma carta fechada, onde as palavras
existem, mas (encobertas) nos escampam.
2

“Se não há […] a língua, se não há monolinguismo absoluto, resta a definir o que é uma língua materna em sua divisão ativa,
e o que se enxerta entre essa língua e aquela dita estrangeira. O que se enxerta e se perde, não voltando nem a uma nem a
outra: o incomunicável.” (KHATIBI, 1985. p. 10, tradução nossa).
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O texto se estrutura a partir de uma abordagem discursiva, através de um diálogo próximo entre
a Análise de Discurso Francesa (PÊCHEUX, 2016) — doravante AD — e a Psicanálise, notadamente a
partir das teorias lacanianas. Embora a AD tenha na psicanálise uma de suas bases constitutivas —
juntamente com a linguística estruturalista e o materialismo histórico dialético — marcamos o lugar do
qual enunciamos e escrevemos como um lugar de entremeios entre a psicanálise e a AD. Nesse sentido
Dunker, Paulon e Milán-Ramos (2016), salientam que:
Portanto, uma condição para a aproximação entre a psicanálise e a análise de discurso
é considerar as transformações contemporâneas no interior das ciências humanas,
com a eleição de fenômenos coletivos. Assim, a psicanálise surge como uma estratégia
de leitura mais interessante do que sua antiga utilização categorial, privilegiando a
tradução de conteúdos e a aplicação de teses genéricas sobre as razões, motivos ou
causas. Em outras palavras, a psicanálise passa de uma hermenêutica específica para
uma tática de leitura, que incorpora a memória e a história como textualidade, a
transferência do pesquisador e o texto como “outro” (p. 134).

A psicanálise assim deixa de ser uma práxis que por considerar o inconsciente como um fato é
validada como base para o desenvolvimento de teorias discursivas. Passa a ser compreendida e
legitimada como uma forma de se ler o mundo, considerando a historicidade e a relação do pesquisador
com o corpus a ser analisado.
Para o desenvolvimento da análise, procedemos isolando recortes discursivos presentes no
filme e analisando-os a partir da bibliografia pertinente. Cabe aqui frisar que muito embora nas
pesquisas que se organizam a partir da AD seja comum trabalhar com recortes discursivos como
sequências discursivas, recortes de fala a serem analisados pelo pesquisador, aqui entendemos discurso em
uma perspectiva mais ampla, que lhe é legítima, não findando nos enunciados toda a potencialidade e
toda a possibilidade simbólica dos discursos.

1 A língua da mãe
A língua materna enquanto possibilidade de o sujeito se dizer e se constituir, é para Revuz
(2001) mais do que um sistema de designação unívoca. Para ela, essa língua não pode ser tida — e não
pode ser nunca — apenas uma ferramenta de designação. Derrida (1996), compreende que essa língua
materna — que pode ser qualquer língua na medida em que toda língua é para algum falante língua
materna (MILNER, 2016) — é lugar de sofrimento, paixão e prece. Questionamos se os efeitos dessa
língua, dita materna, não teriam relação com a inserção no simbólico propriamente, bem como com o
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fato de ser essa a língua que coloca o sujeito diante do Outro. Para clarificar esse ponto, retomamos
Revuz:
[…] aprender a falar é, para a criança, estabelecer um compromisso, é encontrar
alguma coisa para dizer de seu próprio desejo, alguma coisa dos valores que
adquiriram para ela os objetos e as palavras, em uma linguagem tecida a partir do
desejo do Outro, enquanto ela própria é modelada por esse desejo (REVUZ, 2001. p.
219).

Assim tomamos ciência de que essa inserção da criança no simbólico com todas as
possibilidades e conflitos que daí advenham, dá-se a partir do desejo do Outro. Esse Outro, que lhe
alienando, lhe possibilita se enunciar, lhe possibilita fazer-se sujeito.
Deste modo, pensando a constituição do sujeito e seu entrelaçamento com o Outro, no seu
seminário 05 Lacan aponta que:
O que é um sujeito? Será alguma coisa que se confunde, pura e simplesmente, com a
realidade individual que está diante de seus olhos quando vocês dizem o sujeito? Ou
será que, a partir do momento em que vocês o fazem falar, isso implica
necessariamente outra coisa? Quero dizer, será que a fala é como que uma emanação
que paira acima dele, ou será que ela desenvolve, que impõe por si só, sim ou não,
uma estrutura como aquela que tenho comentado longamente, à qual os habituei? — e
que diz que, quando há um sujeito falante, […] há sempre um terceiro, o grande
Outro, que é constitutivo da posição do sujeito enquanto alguém que fala, isto é,
também como um sujeito... (LACAN, 1957-1958 [1999], p. 185-186, grifo do autor).

Especificando o papel desse Outro, mas agora no seminário 16, o autor pontua que:
[…] podemos fazer uma primeira leitura do A tomado como Outro, ou lugar do
código. O A encerra o tesouro da linguagem, que é preciso supor já presente, para que
dele possam ser extraídos, sob o selo da intenção, os elementos que vêm inscrever-se
uns após outros, para se desenrolarem sob a forma de uma […] frase que descreve um
circuito até que algo seja realizado, fechado (LACAN, 1968-1969 [2008]. p. 50).

Desse modo fica clara a importância que esse Outro possui na constituição do sujeito, um outro
que é tesouro da linguagem e que se presentifica sempre como um terceiro, sempre como algo com o
qual o sujeito (atravessado e constituído por essa linguagem que o Outro detém) tem sempre de se
haver.
Entendemos que a inserção na língua materna venha com um peso que não necessariamente
outras terão, e que ainda que tenham, seja de um modo diferente que afetam o sujeito. Derrida pensa
esse afetar-se por essa primeira língua em termos de um monolinguismo, um monolinguismo que
entretanto lhe precede. Comenta ele:
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Il me constitue, il me dicte jusqu’à l’ípséité de tout, il me prescrit, aussi, une solitude
monacale, comme si des voeux m’avaient lié avant même que j’apprenne à parler. Ce
solipsisme intarissable, c’est moi avant moi. À demeure (DERRIDA, 1996, p. 14).3

Derrida marca esse lugar prescrito ou determinado pela língua materna na inserção do sujeito
dentro do universo simbólico. Cabe frisar que embora Derrida fale sobre um monolinguismo, o que ele
propõe e discute é um “monolinguismo plural”. Podemos então expandir suas discussões para debates
outros, envolvendo línguas outras, uma vez que não falamos nunca uma só língua (DERRIDA, 1996, p.
21).
É nesse sentido que Revuz (2001) constrói sua linha argumentativa. Refletindo sobre a língua
materna para pensar sobre o aprendizado de línguas estrangeiras, a autora postula que:
[…] muito antes de poder articular o mínimo som, a criança se encontra já imersa
dentro de um universo de palavras, e que essas palavras, mesmo que não as possa
reproduzir, nem produzir outras a partir delas, não são para ela menos dotadas de
significação (REVUZ, 2001, p. 218).

Assim Revuz marca o lugar e a importância dessa língua materna na constituição do sujeito.
Uma língua que o afeta e o envolve antes de ele poder se enunciar nessa ou em qualquer língua. Se
assim é, parece-nos, a designação língua materna diz algo da relação subjetiva com essa língua, mais do
que da primeira língua em que enuncia ou “de quem é a língua” a partir da qual a criança se enuncia.4

2 Carta ao filho
Jeanne e Simon recebem então essa mensagem póstuma da mãe. Vem em forma de testamento
e convoca um testemunho de seu passado e de sua história. Vem em forma de uma carta que eles
devem entregar ao pai e ao irmão perdidos. Essa mensagem que os atravessa neles produz efeitos
singulares.
Que é esse outro quem lhe entregue, que é dele que a mensagem venha, pouco importa. Parte
de um sistema simbólico maior, que determina posições de sujeito, possibilidades e angústias diante do
3

“Ele me constitui, ele me dita a ipseidade de tudo, ele me prescreve, também, uma solidão monacal, como se os votos
tivessem me ligado a ele antes mesmo de eu aprender a falar. Esse solipsismo inesgotável, sou eu antes de mim. Para sempre”
(DERRIDA, 1996. p. 14, tradução nossa).
4
Embora não nos propomos a detalhar essa discussão ou menosprezar outros campos teóricos, marcamos a não coincidência
entre “língua materna”, tal como aqui postulada e proposta, e designações outras, em que se toma como relevante para a
conceituação de língua materna, a relação que aquele que promove a aquisição da linguagem por parte da criança mantém com
ela. Não desprezamos de forma alguma as constituições familiares outras, mas marcamos que ao nos referirmos a “materna”,
falamos de uma função, e não de uma relação de parentesco (embora a obra que aqui trabalhamos a aborde dessa forma).
Revista DisSoL — Discurso, Sociedade e Linguagem
MATTOS — A mulher que canta: reflexões sobre a língua materna a partir da obra Incêndios
DOI 10.35501/dissol.vi14.897

25
Pouso Alegre/MG, ano VI, n.º 14, jul.-dez./2021 – ISSN 2359-2192

inesperado, do que escapa à apreensão pela língua. É a letra da mãe que nos importa e os afeta. São as
palavras dela marcadas em papel e em seus corpos — simbólicos — que lhes determinam. Cedendo ou
negando, diante das palavras dessa mãe, diante dessa língua que vem dela, diante dessa língua materna,
não há como sair-se imune.
Duas cartas. É claro, não teria como ser uma apenas já que esse discurso — que ainda que não
seja da mãe, lhe atravessa (FOUCAULT, 2014) — afeta cada um deles de modo distinto. Não poderia
ser uma carta apenas, pois o laço que cada um dos gêmeos estabelece com a mãe é um laço distinto,
não se confundem entre si. Em Jeanne, esse discurso soa como um imperativo de mobilidade, ela vai
para a Palestina. Ela o faz para atender ao último desejo da mãe, ou ela o faz para que essa voz lhe fale
mais baixo. Simon, se nega. Se recusa a ceder e a seguir esse caminho propenso a falhas em busca de
uma verdade que, assim como o discurso dessa mãe, lhe precede — tudo para em algum momento
ceder também a ele. Sempre se cede, é ele que nos convoca e nos constitui.
A mãe é aqui o Outro, esse primeiro Outro ainda não interditado e que é a referência e o algoz
do sujeito. Esse Outro é para Lacan (1968-1969 [2008]) o lugar do código, o tesouro da linguagem e do
significante. É um terceiro inespecífico responsável pela inserção do sujeito na cadeia simbólica a partir
da entrada que promove na língua.
Cada um recebe uma carta, e a quem se destinam, pouco importa e é só o que importa. O
discurso da mãe, que lhe pertence sem pertencer, que vem dela, não tendo aí sua origem, mas ecoando
através dela como o som de explosões para reverberar em seus filhos, e nem aí mesmo se deter, se
destina, portanto, a um outro. Mais uma vez, há muito no não dito. Eles, é claro, ainda não sabem
disso. Jeanne parte em busca desses dois homens e é confrontada com a impossibilidade do simbólico.
Ali a língua lhe falta. Nesse sentido, Revuz (2001) pontua que:
[…] a língua estrangeira é por definição, uma segunda língua, aprendida depois e tendo
como referência uma primeira língua, aquela da primeira infância. Pode-se aprender
uma língua estrangeira somente porque já se teve acesso à linguagem através de uma
outra língua. Essa língua chamada “materna” pode não ser a da mãe, a língua
“estrangeira” pode ser familiar, mas elas não serão jamais da mesma ordem (REVUZ,
2001, p. 215).

A inserção de Jeanne na comunidade árabe, por onde transita, em um primeiro momento sem
se deixar afetar, só é possível a partir de seus laços com sua mãe. As relações com essa língua outra, em
suas diferentes possibilidades de resolução — aprendizagem, não aprendizagem, regozijo, asco — só
podem se estruturar nessas formas, só podem ser nomeadas enquanto tal — ou silenciadas diante do
reconhecimento da palavra que falta — porque somos afetados e feitos sujeitos por essa língua
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materna. As possibilidades de se significar ou de se silenciar nessa língua outra não deixam de estar
atreladas a inserção de Jeane nessa língua da mãe.
A descoberta das palavras, das significações linguísticas é indissociável da experiência
da relação com o outro e das significações libidinais que se inscrevem nela. A voz, as
palavras da mãe são fontes de prazer ou de desprazer: elas têm, além disso, o poder de
interferir nas outras sensações (visão, tato, paladar) reforçando ou anulando os
sentimentos de prazer ou de desgosto que são ligados a elas (REVUZ, 2001, p. 219).

Podemos observar, com Revuz, que ao falarmos sobre língua materna não falamos em absoluto
de um conjunto de signos desafetado. Pelo contrário. Quando falamos sobre língua materna, falamos,
em verdade, de uma apropriação simbólica a partir da qual o sujeito vem a recobrir seus afetos. Nomear
através dela a realidade que o cerca. Daí Derrida (1996) afirmar que a língua materna é uma língua
destinada a traduzir certas memórias, uma língua que é lugar de ciúmes, preces e paixões.
Falamos de uma língua que, mais que designar a realidade, lhe constitui. O passado dos três
irmãos passa a fazer sentido na medida que Jeanne se deixa atravessar pela língua materna, língua que é
laço e que enlaça.
Conceitos bastante distintos, língua e discurso tem essa diferença muito bem demarcada no
campo da AD francesa. Quando falamos sobre língua, falamos sobre um sistema simbólico específico
com um conjunto de regras próprias e que se mantém em funcionamento através de uma
autorregulação (SIGNORINI, 2006; RAJAGOPALAN, 2008).
Falar em discurso, por outro lado, implica em falar sobre uma língua em funcionamento no
sujeito e na história. Orlandi, na perspectiva da AD francesa, pensando a estruturação do discurso, vem
pontuar que:
O discurso, por princípio, não se fecha. É um processo em curso. Ele não é um
conjunto de textos mas uma prática. É nesse sentido que consideramos o discurso no
conjunto das práticas que constituem a sociedade na história, com a diferença de que a
prática discursiva se especifica por ser uma prática simbólica. Um sujeito não produz
um só discurso; um discurso não é igual a um texto (ORLANDI, 2015, p. 69).

Prática simbólica, o discurso é atravessado por um funcionamento ideológico e por um
inconsciente que lhe faz furo, que lhe desestabiliza. Ele não nasce no sujeito, mas lhe atravessa —
como uma carta que recebemos de alguém e devemos encaminhar a um outro.
Para Lacan por outro lado, o discurso é uma estrutura sem palavras. Elas vêm, a posteriori se
assentar sobre ele. Dizer que ele subsiste sem palavras, não significa, entretanto, propor que o discurso
seja desprovido de linguagem, pelo contrário. Lacan (1969 [1998]. p. 11) salienta que: “Mediante o
instrumento da linguagem, instaura-se um certo número de relações estáveis, no interior das quais
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certamente pode inscrever-se algo bem mais amplo que vai bem mais longe que as enunciações
efetivas”, e complementa afirmando, em outro texto, que:
No fim das contas, há apenas isso, o laço social. Eu o designo como o termo discurso
porque não há outro meio de designá-lo, uma vez que se percebeu que o laço social só
se instaura por ancorar-se na maneira pela qual a linguagem se situa e se imprime, se
situa sobre […] o ser falante (LACAN, 1973 [1996], p. 79).

Assim Lacan pontua que esse laço que se sustenta no simbólico é de fato o que vem a designarse como discurso.
Resguardando-nos certamente de quaisquer ambiguidades teóricas, propomos que a língua da
mãe — da forma como afeta Jeanne e Simon, essa língua materna que se presentifica em suas cartas,
essa língua materna que, vindo desses vários outros diz de sua mãe — seja mais do que um conjunto de
signos linguísticos. A língua materna traz nesse caso — apenas nesse? — marcas de um discurso materno,
de inserção do sujeito no simbólico. Possibilidade de aí Jeanne poder se dizer ainda que em outro
idioma (o francês, atravessada pelo discurso e pela língua da mãe), reconhecendo e nomeando seu
passado, se reconhecendo como sujeito de uma forma que não seria possível sem esse atravessamento
pelo simbólico imposto pela mãe.
O que queremos dizer aqui é que essa língua, tal como a língua materna de Derrida e Khatibi,
afeta Jeanne e Simon de uma forma muito particular, em uma configuração desestabilizante da mesma
maneira que um discurso é desestabilizante. Sobre a língua que sustenta o desejo do sujeito — a tal ponto
de fazê-lo atravessar o oceano em busca de respostas — Milner salienta:
É claro que não pode se tratar da língua dos linguistas: uma representação
matematizável não teria de modo algum como afetar o ser que a sustenta e, além do
mais, a língua como objeto de ciência ampara-se justamente no fato de não ser falada
por ninguém cujo ser seja especificável (MILNER, 2016, p. 95).

A língua da mãe não é para ele apenas um conjunto simbólico, apenas um idioma. Ela traz
marcas muito profundas acerca da relação dela com o mundo e de sua relação com o mundo. Milner
(2016) propõe assim uma aproximação entre a noção de língua materna e o conceito lacaniano de
lalíngua — essa última, marca um não sentido e se articula ao equívoco, assim, falar em lalíngua e em
equívoco é atestar que algo escapa a representação: O equívoco não é o real, mas sim aquilo que no
simbólico nos coloca diante do real.
Lalíngua é, pois, uma língua entre outras; ao mesmo tempo em que, uma vez
formulada, ela impede, por incomensurabilidade, que se construa uma classe de
línguas que chegue a incluí-la. Sua figuração mais direta é precisamente a língua
materna, que não carece de muita observação para admitirmos a necessidade de uma
torção bastante forte, para todos os efeitos, caso o intuito seja acomodá-la no lote
comum. Mas ela é, tão logo, qualquer língua — na medida em que todas são, em
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algum aspecto, uma entre outras; e que são, para algum ser falante, língua materna
(MILNER, 2016, p. 21, grifo do autor).

Nessa perspectiva, com a qual nos alinhamos, língua materna não é apenas um sistema
simbólico com regras próprias e auto regulamentável. Vai muito além disso, ainda que esse “além”
possa ser, por ora, impreciso.

3 Considerações parciais
No presente texto nos propusemos a discutir sobre a Língua Materna tomando como ponto de
partida Incêndios, obra fílmica do diretor Denis Villeneuve. Tomando como metáfora as relações que se
dão no filme — de Jeanne e Simon com o notário Lebel; de Jeanne com esses conterrâneos de sua mãe
e dos gêmeos com a memória da mãe morta — para tecer algumas considerações preliminares sobre
essa temática que tem nos inquietado.
Não tencionamos chegar aqui a uma resposta sobre o que é a língua materna ou que sentidos
podemos atribuir a essa expressão significante. Buscamos, talvez, nos deixar interrogar sobre isso que,
nessa produção fílmica — amparada na língua — interroga a psicanálise, sobre essa relação do sujeito
com essa língua que é da mãe e que por isso lhe afeta.
Parece-nos, entretanto, que ao falarmos de língua materna a partir da referida obra, essa língua
materna adquire um caráter bastante subjetivante. Se o idioma no qual Marwal se insere desde criança é
o árabe e o francês ela só vai aprender após o nascimento de seu primeiro filho, essa parece quase que
uma questão menor. Ainda que esses idiomas não coincidam e que a diferença assim se marque entre
os ditos e principalmente os não ditos, ainda assim o contato se estabelece, de um ou de outro modo.
Língua materna, em Incêndios — na forma como a compreendemos — aproxima-se do
entendimento de língua materna proposto por Milner (2006): Uma designação que não diz respeito
tanto ao idioma da mãe ou ao idioma no qual a mãe insere a criança, mas sim a uma forma de relação
específica que se estabelece entre o sujeito e determinada língua na qual enuncia — relação singular que
assim se estabelece como um reflexo da relação da criança com a mãe.
Em nossa leitura, nessa obra, língua materna parece aproximar-se do conceito de discurso, na
medida em que algo escapa e o irrepresentável se faz presente, lugar onde a gramática falha marcando
assim a existência de lalíngua. Essa entretanto não é uma definição “unívoca” (REVUZ, 2001), uma vez
que somos também atravessados por essa língua e por ela afetados. Nossa leitura traz marcas de nossa
relação com essa língua — materna —, que nos determina possibilidades e lugares de onde se dizer.
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Outrossim, nossa leitura e análise é amparada também por diversos autores (os já aqui citados Milner
[2016], Derrida [1996] e Revuz [2001]) que desestabilizam essa ideia de língua materna como um
sistema de signos anódino e hermético — definição que se adotada levaria a um outro processo de
leitura e análise do filme enquanto metáfora.
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OS DISCURSOS SOBRE O EXAME NACIONAL DO ENSINO SUPERIOR
– ENADE NAS PROPAGANDAS TELEVISIVAS
Discourses about the National Examination of Higher Education in televisive advertisements
VERONICA SILVA DE ALBUQUERQUE1
FLÁVIO ROBERTO GOMES BENITES2
Resumo: Na presente pesquisa, nos propomos, filiados à Análise do Discurso de
linha francesa, desenvolvida por Michel Pêcheux na França e por Eni Orlandi no
Brasil, compreender a relação entre o sujeito e a língua e sua submissão à história
como condição para significar a própria língua, pois, para que ele produza o seu
dizer, determinado pela linguagem. Enfatizamos, assim, o real da língua
(incompletude) e real da história (contradição) para perceber os efeitos das
políticas avaliativas, que estão mostradas nas propagandas sobre o Exame
Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE). Estas ordens de real da língua
compreendem: o da não linearidade e literalidade do sentido, pela nãotransparência da linguagem; o descentramento do sujeito, pelo assujeitamento
histórico-ideológico; e a memória discursiva, que conforma todo o dizer, conforme
preconizam Gadet e Pêcheux (2004). Neste nosso caso, entrelaçaremos a História
das Ideias Linguísticas para consecução deste trabalho, considerando a história
das políticas de língua escrita legitimadas pela Escola e pelo Estado.
Questionamos como os sentidos são construídos nas noções de língua, cidadão,
leitura. Tomamos propagandas de marketing sobre o ENADE, para o “corpus” de
análise, trabalhando com noções leitura que são concebidas pelos documentos de
jurisdição da língua e percebendo como tais conceitos podem ser ressignificados
pela AD.
Palavras-chave: ENADE; propagandas; políticas de língua discurso.
Abstract: In this research, we propose, affiliated to the French Discourse Analysis,
developed by Michel Pêcheux in France and by Eni Orlandi in Brazil, to
understand the relationship between the subject and the language and its
submission to history as a condition to signify the language itself, therefore, so that
it produces its saying, determined by language. Thus, we emphasize the real of the
language (incompleteness) and the real of the story (contradiction) to understand
the effects of evaluative policies, which are shown in advertisements about the
National Student Performance Exam (ENADE). These orders of language real
comprise: the non-linearity and literalness of the sense, due to the nontransparency of the language; the decentralization of the subject, due to historicalideological subjection; and the discursive memory, which conforms all the saying,
as advocated by Gadet and Pêcheux (2004). In this case, we will intertwine the
History of Linguistic Ideas to achieve this work, considering the history of written
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language policies legitimized by the School and the State. We question how the
senses are constructed in the notions of language, citizen, reading, writing. We
take marketing advertisements about ENADE, for the “corpus” of analysis,
working with notions of reading, writing that are conceived by the documents of
jurisdiction of the language and realizing how such concepts can be re-signified by
AD.
Keywords: ENADE; advertisements; speech language policies.

Introdução
No presente estudo tomamos como suporte teórico o enlace epistemológico da História das
Ideias Linguísticas ( HIL) e da Análise de Discurso (AD), objetivando mostrar como se dá o
funcionamento de políticas avaliativas da Educação Superior com vistas ao marketing da mídia televisiva
ao público acadêmico. O Ministério da Educação se utiliza de propagandas que fazem parte de um
conjunto de ações dos governos, parte de uma implantação de uma política de estado que não se utiliza
de propagandas por acaso.
O ENADE objetiva, conforme edital n.º 40 de 19 de junho de 2018, “a avaliação trienal dos
cursos das instituições particulares e públicas, promovendo a (re)formulação das políticas públicas
voltadas para a melhoria da qualidade de ensino Superior”. O termo ensino superior foi mudado para
educação superior, o que produz um efeito de ênfase na educação e não apenas no processo ensinoaprendizagem, conforme é postulado pelos documentos oficiais provenientes do Ministério da
Educação. Sendo assim, conforme as condições político sociais, as portarias que institucionalizam as
avaliações do ensino vão se atualizando em relação a objetivos e aplicabilidade dos cursos que serão
avaliados.
Ao discutir as avaliações do ensino superior, tanto externa quanto interna, nos reportamos a um
imaginário de Universidade e, também, de sujeitos que a constituem. Tais debates e/ou discussões
sobre políticas avaliativas e, também, políticas públicas da educação superior legitimam a universidade
enquanto o espaço e o lugar autorizado à preparação e formação do sujeito acadêmico, no tocante a sua
futura posição enquanto profissional, constituído para o sucesso do mercado de trabalho. Portanto, há
um pré-construído que retoma o processo de ensino aprendizagem tanto da Universidade quanto de
quaisquer instituições escolares como responsáveis pelo sucesso ou insucesso da qualidade do ensino
do país, bem como dos resultados dos índices e ranqueamentos comparativos. Tais índices e
ranqueamentos são feitos primeiramente entre escolas, entre universidades, entre estados e a nível
mundial.
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Considerando o exposto, no sentido de alcançarmos o objetivo deste artigo, faremos uma
análise discursiva sobre o que estabelecem as portarias de regulação do ENADE em relação ao que
circula pela mídia em suas propagandas sobre o referido instrumento avaliativo.

1 O processo avaliativo no Brasil: um breve percurso histórico
Ao se fazer um percurso histórico sobre o processo avaliativo no Brasil, é necessário ponderar
sobre a constituição do ensino superior e como se estabeleceu a avaliação nessa etapa do ensino público
no país. Sendo, portanto, importante considerar as condições de produção em nível imediato e amplo,
refletindo, assim, como essa história produziu/produz efeitos no contexto sócio-histórico e político do
processo avaliativo no Brasil. Segundo Nunes (2005, p. 2),
[…] o deslocamento história/historicidade marca uma diferença entre as concepções
de história, de um lado como conteúdo, e de outro como efeito de sentido. […]
trabalhar a historicidade na leitura de arquivos leva a realizar percursos inusitados,
seguindo-se as pistas linguísticas, traçando percursos que desfazem cronologias
estabelecidas, que explicitam a repetição de mecanismos ideológicos em diferentes
momentos históricos, que localizam deslocamentos e rupturas.

Trabalhar com pressupostos teóricos da HIL nos permite inscrever a pesquisa em um estudo,
que toma os instrumentos linguísticos3 como arquivo, que eram o foco inicial de estudo dos
pesquisadores sobre/da língua. Esses estudos, além de serem metalinguísticos, favoreceram o estudo
das políticas de língua vigentes no Brasil abarcando discussões como: a normatização da LP, a história
da Constituição da Língua Nacional no/do Brasil, podemos citar o trabalho “ Falamos a Língua Brasileira
ou a Portuguesa?” 4, essas e outras discussões que são corroboradas pela teoria da AD e da Semântica.
Nesta direção, a HIL nos dá base e possibilita fazer um percurso, sobretudo a partir da leitura
de arquivos, historicizando o acesso ao Ensino Superior e às primeiras iniciativas avaliativas do Brasilcolônia às atuais. De acordo com Orlandi (2013, p. 82),
[…] pensar a história das ideias é tomar em conta, e de maneira particular, a ideologia,
a historicidade, a memória, o que é impossível sem pensar o sujeito e o modo como
ele se constitui, se subjetiva, se identifica ante o simbólico. E, em nosso caso, em face
da língua nacional e da maneira como ela faz parte das instituições que administram
suas práticas, regida pelo Estado em sua representação de unidade (p. 82).

3

Conforme Auroux (1992) a gramática e o dicionário são tomados como instrumentos linguísticos, como tecnologias que
descrevem e instrumentalizam a língua.
4
Trabalho intitulado: sobre autoria da pesquisadora Dra. Eni P. Orlandi.
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Desta maneira, analisar discursivamente, neste momento, é relacionar a língua a suas condições
de produção, e, de maneira particular, considerar as políticas avaliativas enquanto um arquivo que
produz/ produzirá sentidos conforme a história se significa em relação à língua. E também, considerar
que os dispositivos teóricos e metodológicos da AD, vão sendo necessários à construção de um
possível gesto de leitura e de interpretação do analista.
No Brasil colônia, o Ensino Superior foi elitizado, o que significa o acesso à minoria, filhos dos
latifundiários ou de comerciantes, sendo necessário um processo migratório para Portugal (cidade de
Coimbra) de modo a ingressarem numa formação acadêmica. Para os filhos dos colonos, era ofertada
uma bolsa de estudos, o que propiciava incentivo e ajuda nas despesas básicas para a conclusão do
curso.
A formação ideológica inscrita naquele momento histórico produz um funcionamento de
“reformas” nas crises apresentadas no sistema educacional brasileiro sejam elas de ordem social
econômica ou política, favorecendo o mercado enquanto vetor fundamental do desenvolvimento do
país.
A partir desse olhar sobre a universidade, vamos a constituição das políticas avaliativas SINAES
e ENADE, a fim de compreendermos os efeitos de sentidos de tais proposições na/para a educação
superior.
1.1 A Constituição do SINAES e do ENADE
Após a contextualização do cenário político e social que precedeu a criação dos sistemas
nacionais avaliativos, faremos um outro percurso neste momento: o de tomarmos o nosso corpus pela
teoria discursiva nos atendo à descrição do material que o compõe e, posteriormente, faremos a análise
da propaganda veiculada pela mídia sobre o ENADE.
Em todo este processo de análise, há de se pensar a constante tensão entre a estrutura e
acontecimento, e entre a descrição e a interpretação (PÊCHEUX, 1997), pois a AD nos possibilita não
estacionar na descrição “[…] mesmo porque a descrição tem que ser interpretada […]” (ORLANDI,
2012, p. 27-28), enfatizando que é deste batimento que o analista irá compreender a significação do
texto. Em outras palavras, nos valemos da descrição do “corpus” que nos possibilitará analisar,
interpretar a política de língua, em relação ao objeto proposto, não na neutralidade, mas enquanto
sujeito que se posiciona e questiona o estatuto da linguagem transparente, pois a língua é heterogênea e
é inscrita na história como condição para significar.
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Dando sequência às reflexões iniciais, lembramos que a avaliação do nível superior foi
instituída, enquanto um sistema, em meados dos anos de 1995 e com a elaboração da LDB n. 9.394/96.
O sistema nacional de avaliação foi se consolidando posteriormente. Anos após anos, houve
modificações e (re)formulações nas leis e portarias que, trienalmente, são oficializadas em diário oficial.
Tais reformulações (as quais podemos relacionar, do nosso ponto de vista teórico, ao intradiscurso) não
são feitas apenas com o intuito de organização, mas retomam dizeres e sentidos pré-construídos,
sedimentados nos documentos oficializados anteriormente. Mudam-se as formas de dizer, mas
permanece o objetivo de prezar pela “qualidade” da educação superior no país. O SINAES, pela Lei nº
10.861, aprovada em 2004, faz o seguinte direcionamento no que tange o objetivo principal:
§ 1° o SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a
orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia
institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de
educação
superior,
por
meio
da
valorização
de
sua
missão
pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. (Grifos nossos)

As políticas públicas de avaliação recorrem ao termo “qualidade” ao mesmo tempo em que
produzem um funcionamento de heterogeneidade da língua e dos sujeitos que compõem a universidade
e são submetidos a essa avaliação institucional. Esse modo de qualificar, contradiz a prática do sistema
que homogeniza todos em um único saber e em um único percentual de média, para então alavancar o
curso ou somando na comparação das faculdades e universidades. Segundo Bernhardt (2015, p. 45), a
expressão “qualidade da educação é […] polissêmica e […] conceito construído e reconstruído
continuamente, o que torna complexo e difícil estabelecer o seu significado como algo que pode ser
determinado”. O respeito às diferenças funciona apenas no contexto racial, com políticas afirmativas de
cotas, dentre outros programas do governo federal. A criação deste sistema avaliativo também tem,
conforme tal portaria de criação, […] o “objetivo de assegurar processo nacional de avaliação das
instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus
estudantes” (BRASIL, 2004a, artigo 1º, s.p.).
O SINAES, também, inclui uma autoavaliação das instituições, uma avaliação externa do corpo
docente e da infraestrutura, além de uma avaliação específica de cada curso de graduação, realizada por
avaliadores selecionados pelo MEC. Entretanto, ainda que o SINAES se constitua como um
macroprocesso de avaliação, a maioria das instituições de ensino superior e os meios de comunicação
dão mais destaque ao conceito ENADE e ao indicador de diferença de desempenho (IDD), ambos
baseados no desempenho dos alunos.
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Portanto, há uma formação discursiva dominante atravessada ideologicamente por outras
formações discursivas que produzem o efeito da busca pela “qualidade” enquanto fator necessário ao
desenvolvimento socioeconômico e político. A formação discursiva segundo Pêcheux (2014, p. 147),
que a formação discursiva (FD) é uma região de saberes que determina o que pode e deve ser dito em
determinada conjuntura social. Em outras palavras, um país que tem um alto índice de “qualidade na
educação” logo se colocará em posição de país avançado e com qualidade de vida para sua população.
O ENADE é parte do sistema nacional de avaliação da educação superior tendo sido proposto
em 2003 e, formalmente, instituído pela Lei nº 10.861, aprovada em 2004, como dito anteriormente.
Sendo um instrumento de avaliação postergado após as inúmeras críticas que os outros modelos
avaliativos sofreram ao longo dos anos. Muitas vezes, o ENADE é tomado como o próprio SINAES,
quando, no entanto, é sua parte constitutiva, havendo, assim, um processo de linguagem metonímico
em que é tomada a parte pelo todo. Por isso, o ENADE é assim interpretado tanto pelo estudante
enquanto sujeito acadêmico, quanto pelas próprias instituições da educação superior. O exame avalia
tanto cursos de bacharelado quanto licenciaturas, em instituições públicas e particulares. Sendo um
componente curricular obrigatório, preenchimento do questionário socioeconômico obrigatório, e
vetada a identificação nominal do candidato. Isto será analisado posteriormente em outro subtítulo
deste artigo.
O site do Inep estabelece que “o ENADE avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de
graduação, em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas em sua
formação”. E, ainda, o novo edital (nº 40 de 19 de junho) que dispõe sobre o ENADE do ano de 2018
direciona que o desenvolvimento dessas habilidades deve promover: “o ajustamento às exigências
decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao
âmbito específico de sua profissão ligados à realidade brasileira e mundial e outras áreas do
conhecimento”.
Os resultados do ENADE, aliados às respostas do questionário do estudante, constituem-se
insumos fundamentais para o cálculo dos indicadores de qualidade da educação superior, que são:
conceito ENADE, conceito preliminar de curso (CPC) e índice geral de cursos avaliados da instituição
(IGC), normatizados pela Portaria nº 40, de 2007, republicada em 2010. Esses indicadores mensuram a
qualidade dos cursos e das instituições do país, sendo utilizados tanto para o desenvolvimento de
políticas públicas da educação superior quanto como fonte de consultas para a sociedade.
Para tanto, o órgão que realiza o ENADE é o instituto nacional de ensino e pesquisa (Inep), o
qual funciona enquanto porta-voz do ministério da educação e, diríamos de maneira mais ampla, que
difunde o que é esperado pelo Estado enquanto instituição. Especificando o papel do Inep em todo
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este contexto de avaliação destacamos: uma consonância ao concretizar os objetivos do SINAES; a
produção dos indicadores de qualidade versus o quantitativo desse processo (médias dos cursos, das
instituições etc.); a divulgação dos resultados e, por último, a realização de estudos conforme os
indicadores.
Ao nos reportarmos à estrutura deste exame, nos deparamos com um percentual de 25% de
conhecimentos gerais e 75% de conhecimentos específicos. Há de se pensar, então, em uma prova
objetiva e discursiva, que direciona os sentidos das questões e suas repostas de múltipla escolha,
objetivando administrá-los em uma única resposta padrão. Sendo assim, o sujeito aluno que “fugir” aos
critérios ou padrões de respostas incorre em erro, uma “fissura na linguagem”5 que será considerada
uma resposta “errada” à questão da Prova do ENADE. Dessa forma, são desconsideradas a posição
sujeito que o acadêmico ocupa, a formação discursiva na qual se inscreve e, também, as condições de
produção em seu contexto imediato e amplo. Em outras palavras, não é considerado o que é exterior à
língua, no caso à questão, noção que pela Análise de Discurso se refere à exterioridade. Como por
exemplo: se uma questão discursiva6 solicitar que se fale sobre as políticas públicas de cotas, o “olhar”,
a interpretação do sujeito acadêmico cotista será diferente do posicionamento do sujeito acadêmico
não-cotista. Até mesmo de acordo com a teoria estruturalista: “o ponto de vista que cria o objeto”,
conforme Saussure (1975). Esta afirmação, sendo deslocada e vista sob a ótica do discurso, reafirmaria
que as interpretações vão além do sistema, são gestos de interpretações e de leitura conforme os fatores
e conceitos já mencionados.
No século passado, o sujeito aluno, ao ser avaliado e não conseguisse alcançar o resultado
esperado — categoria melhores ou piores —, seria penalizado através da força física como o uso da
palmatória. No decorrer do século, há uma maneira diferente de lidar com a penalidade do sujeito. A
avaliação, atual, imprime então uma nova relação com o sujeito, sendo este penalizado não apenas com
a força física, mas há um funcionamento ideológico no nível do simbólico. Ou seja, há uma punição
simbólica, a qual estabelece uma competitividade entre instituições, utilizando o sujeito acadêmico
como mero ator de todo esse processo. Dessa maneira, a instituição que não alcança o conceito
almejado pode ter o curso fechado, não ofertando mais vagas no referido curso e, assim, ser colocada
numa posição abaixo, constituindo um imaginário de “universidades melhores e/ou piores” no
resultado do ensino-aprendizagem. Esse imaginário é resultado das formações imaginárias e
5

Termo cunhado pela profa. Dra. Olímpia Maluf em parceria com a doutoranda Verônica Silva de Albuquerque. Na
dissertação: “Prova Brasil: espaço de avaliação e de legitimação de um perfil para o aluno leitor/escritor”- do
PPGL/UNEMAT.
6
É uma questão que o candidato deve responder com suas próprias palavras, isto é, com uma ou mais frases que, em seu
conjunto, satisfaçam ao que foi solicitado na pergunta.
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mecanismos de interpretação que, segundo Pêcheux (1975), regulam o que pode e deve ser dito
mediante o efeito de sentido que se deseja que o outro tenha, isso fruto de um mecanismo de
antecipação, onde funciona um jogo de imagens, dependendo, assim, da imagem que o sujeito tem de si
e a imagem que tem o outro que é o Tu com quem se fala na constituição de seus dizeres. Portanto,
esse exame avaliativo da educação superior, após sua aplicação, além do desempenho dos estudantes,
possibilita um relatório da instituição, da área que foi avaliada (ciências humanas, exatas etc.),
fornecendo, assim, subsídios para as percepções e cálculos futuros.
No próximo tópico, trazemos a análise do corpus, podendo fazer esse gesto de interpretação a
partir do que já foi descrito e dos efeitos de sentidos que a propaganda sobre o ENADE constrói para
o público-alvo.

2 Um olhar discursivo das propagandas sobre o ENADE
Analisar discursivamente as propagandas midiáticas requer que viajemos pelos sentidos e para
além das evidências, pois, a linguagem, para o analista, se materializa pelo discurso que são “efeitos de
sentido”, conforme Orlandi (1999).
Sendo assim, a circularidade de tais propagandas sobre o ENADE permite que o assunto
“viralize” para além dos canais televisivos, por meio das redes sociais e, também, adentrando a
universidade haja vista uma abrangência de público alvo a ser atingida.
Por isso, diversos são os meios utilizados para se propagar as políticas públicas tais como: o
contexto virtual das redes virtuais, a mídia televisiva dentre outros meios de comunicação. A
propaganda se inscreve numa formação ideológica a fim de promover uma atividade no nível cerebral
dos interlocutores, ou seja, de interpelá-lo com o intuito de espalhar determinada ideia ou vender
determinado produto. As propagandas podem ser definidas e objetivadas enquanto:
[…] um conjunto de ações específicas e sistemáticas realizadas para dar conhecimento
a algo ou alguém. O termo deriva do latim propagare, que significa “reproduzir por
meio de mergulhia”. Ela é um dos meios de anunciar determinado assunto, com o
objetivo de convencer ou influenciar a opinião do seu receptor, embora também possa
estar ligada à junção de pessoas em prol de uma causa ou campanha. (ROCHA, 2017,
p. 1).

Apesar de haver vários tipos de propagandas, nos ateremos às propagandas de cunho políticoideológico com fins de se “vender” determinada ideia, de modo a se atingir o emocional e
comportamento de seu interlocutor.
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Sendo assim, enquanto corpus de análise, utilizaremos duas propagandas televisivas veiculadas
pela rede Globo de comunicação e demais canais televisivos. Uma propaganda datada do ano de 2018 e
outra do ano de 2019.
A primeira propaganda traz, de uma maneira mais abrangente, a adesão ao sistema avaliativo.
Prezando pela participação do sujeito enquanto um coletivo, mostra o contexto da inclusão social, por
meio da linguagem não verbal: atores de diversas etnias como um negro, uma pessoa na cadeira de
rodas, um asiático dentre outros. Neste cenário, de ilustração da propaganda, considerado enquanto
condições de produção do discurso são tomadas para se mostrar o clima de descontração como se ser
avaliado fosse algo tão corriqueiro que não produzisse nenhuma novidade a vida do sujeito acadêmico.
É percebido, então, uma analogia de um momento de descontração no pátio, com o processo
avaliativo. Nos perguntamos, incluir o estudante com algum tipo de necessidade especial é apenas
inserir este em uma roda de conversa, um momento de descontração? Pois, dependendo do tipo de
necessidade, há de se esperar uma estrutura universitária adequada, carteiras adequadas, rampas de
acesso, intérprete de libras, leitor dentre outras funções específicas.
Na primeira sequência discursiva 1 temos :
SD1
dia 25 tem ENADE, mas por que eu faria essa prova? Porque só assim você poderá
colar grau, ué. E seu curso será corretamente avaliado. Isso é bom para você.

Neste momento, o sujeito é individualizado, é convidado a fazer a avaliação, porque todos
fazem e pensar da mesma forma que todos, pois, como sabemos, o exame traz os mesmos conteúdos
curriculares, como se não houvesse a autonomia universitária na parte diversificada do currículo. Mais
uma vez, a obrigatoriedade é demonstrada como requisito para a colação de grau, uma condicionante
“porque só assim você poderá colar grau ué”. Apesar de o sujeito se questionar do porquê fazer a
prova, a resposta de imediato é uma coerção como se dissesse: “é óbvia a reposta ou faz ou fica sem o
diploma”.
A gíria “ué” demarca a espontaneidade da situação, ao mesmo tempo em que emprega a
variação mais uma vez inclusa no contexto, nesse caso, a variação étnica regional de uma região
diferente, entrando em contraste com pessoas pertencentes a outras regiões. Prezando, assim, pela
máxima “respeito às diferenças” e concomitantemente traz à tona a contradição desse discurso sobre a
inclusão, esse respeito, pois, se considera um único currículo, uma única resposta correta, um padrão de
resposta nas questões dissertativas do ENADE.
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Notemos a sequência discursiva a seguir que diz: “Assim, seu curso será corretamente avaliado.
Isso é bom pra você”.
Apesar de a posição sujeito acadêmico estar dizendo do próprio processo ao qual é submetido,
há outras posições falando em seus dizeres. Pois, ao se tratar de uma propaganda veiculada pelo
ministério da educação, esta diz do lugar do Estado, representando, assim, o porta voz desse Estado, e
posteriormente praticado pelos universitários mediante o aparelho ideológico do Estado, que é a
universidade. Esta ideologia não tem relação com o ideário, “uma ideologia para se viver” como a
música do Cazuza. Mas, uma formação ideológica que é praticada pelos sujeitos interpelados por esta e
pelos efeitos de evidência assim conformados por estes.
Vejamos, pois, que essa formulação produz o efeito imaginário também de valorização do que é
nacional, ocorrendo o funcionamento do nacionalismo, do patriotismo no enunciado: “O seu diploma
é daqui,” fazendo um jogo de sentidos entre o verbal e o não-verbal, pois aparece a imagem do mapa
do Brasil, fazendo funcionar um pré-construído de valorização dos produtos, da formação originária do
Brasil e não de outras formações possíveis como o intercâmbio de faculdades dentre outros. Por se
referir diretamente ao seu interlocutor, produz um efeito dialógico em relação a estudantes brasileiros
que fazem o seu curso em universidades estrangeiras e que precisam, ao retornar ao país, fazer o
reconhecimento do seu diploma.
A segunda propaganda enfatiza principalmente a coletividade “todos os estudantes daqui”,
inserindo-os no contexto imediato da universidade, e de maneira abrangente todos os universitários do
Brasil todo, que serão individuados, interpelados ideologicamente para que pratiquem o ato de
responder ao ENADE de maneira satisfatória. O termo daqui, um advérbio de lugar, está funcionando
de forma a se compreender um pertencimento, pertencimento este à prova, à universidade e
concomitantemente ao país.
O enunciado dessa propaganda “Aliás, bom para todos os estudantes daqui” está em um nível
argumentativo de forma a convencer o interlocutor a fazer parte do processo avaliativo. O mecanismo
de antecipação é então utilizado para se projetar imaginariamente o outro para se produzir o efeito,
então, desejado. Nesse mecanismo, temos, segundo Pêcheux (1993), a seguinte inquietação: quem é
você para que me diga isso e quem sou eu para que determinado enunciado produza tal efeito em mim.
Ao formular “e para todos os estudantes do país, que assim sabemos o que é preciso melhorar
na educação”, novamente são reforçadas as vantagens da avaliação, apesar de sabermos que é um
sistema que possui falhas, rupturas pelo seu próprio discurso de qualidade, que para a AD não é
transparente, não há um sentido por trás, mas um sentido funcionado enquanto um efeito (ORLANDI,
1999). O sujeito acadêmico, neste processo, tem acesso somente aos resultados estatísticos. O que
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produz uma competitividade entre os cursos e a universidade. O resultado que é então ressaltado para
se “melhorar a educação” produz apenas o superficial, pois no que os estudantes terão ou tem
dificuldades não será trabalhado posteriormente no contexto universitário.
Ao final, propõe-se a resposta ao questionário: “Responda ao questionário do estudante até o
dia 21 de novembro no site ou aplicativo do ENADE”, basicamente, este questionário é sobre as
condições de vida econômica dos estudantes e, também, sobre o seu percurso escolar desde o ensino
fundamental ao Superior.
E, por último, a cena descrevendo uma localização em tempo real no Google Earth que vai
redimensionando a imagem até se chegar no Brasil. Mapa do Brasil com o letreiro: “O ENADE
contribui para a educação superior no Brasil”. E retorna a imagem dos estudantes caminhando pela
praça/universidade, “Fique atento às datas”. Na sobreposição de imagens do micro para o macro
funciona mostrando o objetivo real da avaliação que é a comparação entre cursos, universidades, países
e depois esses resultados por médias e rankings retornarão ao estudante por meio de ações que
encabeçarão atitudes para melhorar o flagrante fracasso da educação brasileira.
O slogan final, “Ministério Da Educação – Brasil, Ordem e Progresso, Governo Federal”,
remete então ao projeto político-partidário do Governo, então, atuante no Distrito Federal, a ordem de
pensamentos de atitudes e o progresso socioeconômico do país. Tal projeto econômico são oriundos
de uma política de Estado.
A segunda propaganda trata, de uma maneira mais individualista, do percurso do sujeito
acadêmico até se chegar ao ápice deste processo, que é a cerimônia de colação de grau que possibilita a
obtenção do diploma de formação à nível superior. A individualidade do sujeito acadêmico, apesar de
ser visado como um coadjuvante do processo, pois aparece apenas a nota da universidade, do Estado e
do país, é de suma importância em relação aos atores principais. É permitido, assim, compreender este
processo devido às pistas tanto dos enunciados que constituem a propaganda quanto do papel
desempenhado pelas pessoas da cena enunciativa. Portanto, por meio da língua, enquanto materialidade
discursiva, é por esta língua, através dela que se “fornece pistas ou marcas que podem ou não serem
evidentes para a compreensão do discurso e efeitos que este pode ter” (LORENCENA, 2011, p. 72).
Tomamos, então, tais pistas e o conceito de cena enunciativa que pode ser considerado um
“espaço particularizado em que assumir a palavra é pôr-se no lugar que enuncia” (GUIMARÃES,
2000). E, ainda, onde lugares sociais e lugares do dizer expõem-se no espaço de “sujeitos divididos por
seus direitos ao dizer e aos modos de dizer”, consideramos tais conceitos para fundamentar o processo
analítico.
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Portanto, o sujeito, ao assumir tal posição no espaço do dizer, se coloca neste processo
enquanto agente e não apenas passivo, vindo a ser um sujeito reflexivo. Um sujeito que pratica, recebe
os efeitos, as consequências de seus atos ou ações conforme postulado pela gramática normativa da
Língua Portuguesa.
SD 2
Foram anos e anos, acordando às seis da manhã, fazendo esse mesmo caminho,
convivendo com pessoas incríveis. Teve noites em claro, muitas alegrias e muitas
conquistas.

Como por exemplo: Um processo que produz um efeito de continuidade e repetição das ações.
O efeito dessas políticas públicas do ENADE imprime ao sujeito que não pode esmorecer mediante as
agruras desse esforço de acordar, estudar e outros processos. Valendo-nos do ditado “Deus ajuda quem
cedo madruga”, inscrevemos este sujeito no lugar comum do que se prepara, mas ao mesmo tempo
espera pelos frutos oriundos de seus esforços, filiando-se a uma memória discursiva dos ditos populares
brasileiros. Há, portanto, um jogo discursivo que faz funcionar os sentidos de que o Estado se exime,
nesses discursos, e silencia todo processo de formação educacional e social.
O pronome esse reforça, mais uma vez, que o sujeito acadêmico é o principal responsável pelo
seu sucesso ou insucesso na trajetória acadêmica, anos e anos fazendo esse mesmo caminho a depender
do ano que entrou e que saiu para saber se o curso será avaliado ou não, o caminho surge como
sinônimo do percurso, do tempo que esse aluno realizará o curso.
O produto, então, dessa prova é baseado na meritocracia, pois o aluno, ao ficar noites em claro,
estudando como no vídeo, obterá um bom desempenho na avaliação semestral. Remetendo a uma
memória constitutiva dos sujeitos e dos sentidos que instaura a capacidade e a recompensa do indivíduo
por meio de um bom resultado, uma nota na média esperada. A meritocracia retoma, assim, os sentidos
do mercado de trabalho, fruto de uma política baseada nos bens e no capital, o que retornaria a este
mercado enquanto mão de obra qualificada. Segundo Silva, “[…] formando um outro tipo de leitor e de
trabalhador, pela articulação entre unidade-diversidade linguística e igualdade-desigualdade social e
política, deslocando as fronteiras linguísticas que se articulam às fronteiras econômicas” (2007, p. 1).
Dessa forma, um novo tipo de relação do sujeito com a linguagem e com o meio sociopolítico em que
se encontra inserido.
O mérito, neste caso, seria atribuído ao indivíduo, permanecendo enquanto uma recompensa de
um bom resultado; resultado este que daria a ele o cume da trajetória acadêmica que é a colação de grau
devido a uma posição sujeito acadêmico que se submete à condição avaliativa. O jogo entre o esforço e
a recompensa, a alegria e a tristeza, o cansaço permite-nos dizer que é para além da avaliação, este
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“caminho”, rota, endereço, produz um efeito que, apesar das intempéries, a faculdade permite conhecer
“pessoas incríveis” na figura do professor. O professor é a autoridade máxima da sala de aula desde o
período colonial do Brasil. É interessante que esta figura é centralizada enquanto uma relação de poder.
Pois, o vídeo e os dizeres não mostram as relações de amizade enquanto pessoas incríveis. Mas, torna o
professor enquanto coautor do processo ensino-aprendizagem, responsabilizando-o pelo aprendizado
do aluno, neste caso do acadêmico.
O processo de assujeitamento na AD constitui sujeito de direitos e deveres, livre e assujeitado
concomitantemente. Vejamos, pois, que este sujeito possui os direitos acadêmicos que sustentam e
estabelecem critérios para que a lei seja cumprida. Há de se pensar ilusoriamente que esse pode optar
por escolher fazer ou não, se esforçar ou não para responder as questões do ENADE, ao mesmo
tempo em que essa liberdade se torna uma ilusão. O sujeito, para conseguir, então, o diploma de
conclusão do seu curso, deve fazer o ENADE. Sendo assim, tocamos levemente a questão desse
processo mecânico avaliativo que pode ser o “boicotado”, pois como o ministro da educação diz que
não há força da lei que o penalize por isso. E realmente, não há. Há apenas no histórico acadêmico se
participou ou não.
Notemos o recorte a seguir: “Mas, para chegar até aqui, antes você precisa fazer o ENADE”. A
conjunção mas, enquanto uma adversativa, condiciona que, para além da conquista de passar todos os
semestres e requisitos — TCC, estágio curricular supervisionado —, há de se fazer a avaliação do
ENADE e, também, responder ao questionário do estudante até data dia 24.
No enunciado: “Dia 24, faça a prova com a mesma determinação para garantir o seu diploma,”
a mesma determinação reforça que o aluno deve atingir um objetivo, como no Enem ou outro
vestibular para adentrar a universidade, o de progredir e atingir o cume do conhecimento para os
avaliadores que são “notas acima da média” para então “passar de semestre”, e todo esse esforço deve
estar imbricado ao realizar o ENADE. O cidadão, pois, que se esforça para conseguir o acesso ao
básico para uma condição de vida digna, deve se esforçar também para realizar um exame nacional
avaliativo.
Nos dizeres “Ajude a avaliar com eficiência e qualidade o ensino superior do nosso país”.
Percebemos os sentidos e a retomada dos objetivos especificados da portaria de institucionalização, que
vem sendo reformulada, a cada ano, da referida avaliação. O processo de reformulação para a AD
constitui-se em dois eixos básicos: do interdiscurso (memória constitutiva) e a formulação que acontece
pela repetição, com base no dizível, por meios de formulações parafrásticas. Tomemos, por exemplo, a
palavra

eficiência,

conforme

o

dicionário,

pode

ser
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“Qualidade de algo ou alguém que produz com o mínimo de erros ou de meios”.7 Nesse instrumento
linguístico, o dicionário, a palavra eficiência e eficácia são tomadas uma pela outra em relação ao
significado, sendo assim confundidas. Palavras que constroem o cotidiano, principalmente, das
empresas, no quesito de contratação pelo setor de Recursos Humanos. Há de se depreender o discurso
de mercado de trabalho funcionando novamente nas formulações da propaganda. Podemos fazer a
analogia da Universidade enquanto uma empresa de grande porte que funciona para a formação de mão
de obra. E, não um lugar de pesquisa científica, formação humana, dentre outros.
A qualidade da Educação é um tema que se discute, desde os primórdios da instituição da
educação no país, em trabalhos catequéticos. A qualidade é vista como o algo a se alcançar, o objetivo
norteador para então se fazer os comparativos numéricos, ranqueamentos que colocam o país no lugar
do desenvolvido sócio-político e é economicamente nos grupos de países que discutem os meios
políticos de se desenvolver uma “grande nação”, o que interpretamos, enquanto analistas de discurso,
como uma formação imaginária.
Tem-se o imaginário que, por meio de rankings, pode-se comprovar se o país tem o poder
político econômico e desenvolvimento necessário ao bem-estar da população. Atualmente, ou se tem
essa posição ou se segrega dos demais países. O mesmo ocorre com o sujeito acadêmico, ou faz a
avaliação ou é segredado de receber um diploma de se formar etc., pois a sociedade é constituída como
uma sociedade de lugares, ou se tem um lugar nela ou se está fora. A sociedade segue uma disciplina,
uma ordem conforme Foucault (2008, p. 149):
É pela disciplina que as relações de poder se tornam mais facilmente observáveis, pois
é por meio da disciplina que estabelecem as relações: opressor-oprimido, mandantemandatário, persuasivo-persuadido, e tantas quantas forem as relações que exprimam
comando e comandados.

E, por último, vimos o slogan com os dizeres Pátria amada Brasil, o que nos remete a uma
memória discursiva de outros slogans presidenciáveis e projetos partidários tais como: “Brasil acima de
tudo e Deus acima de todos”. Considerando tal funcionamento, produz-se um efeito de sentido de
espírito nacionalista, de se aderir a uma língua nacional, a língua do Estado, e de submissão ao Estado.
Este movimento, desde a época do Brasil-colônia, coloca a população subalterna aos poderes
divinos e, nos dias atuais, submissos à norma, ao poder do Estado. Primeiramente, assujeitado a Deus
e, posteriormente, ao poder que representa uma nação, na figura do presidente do país. Uma forma de

7

= COMPETÊNCIA ≠ INCOMPETÊNCIA”eficiência”, In: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha],
2008-2013, https://dicionario.priberam.org/efici%C3%AAncia. Acesso em: 3 dez. 2019.
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docilização, enquanto “uma violência simbólica” (cf. BOURDIEU, 2002, p. 50) dos corpos, que,
segundo Foucault, pode ser definida enquanto:
a docilização dos corpos pela disciplina visa tornar as pessoas “boazinhas”, sem lhes
dar um espaço de reflexão acerca de sua posição na sociedade ou no mundo.
Contestar, principalmente contra o sistema, não é permitido, pois vive-se uma falsa
liberdade, já que se está envolvido em um sistema que busca cada vez mais alunos, e
posteriormente, trabalhadores que ajam de forma mecanicista. Seu alvo: o corpo de
crianças, jovens e adultos — homens e mulheres, passíveis de serem sujeitados. (2009,
p. 20).

As propagandas recortadas e outras, dessa natureza, possibilitam ainda outros gestos de
interpretação, principalmente pela articulação entre o verbal e o não verbal, no processo de produção
de sentidos, o que pode ser pesquisado em um outro trabalho científico. No que tange ao nosso
objetivo, sob gestos de interpretação é possível dizer que o nacionalismo é exaltado, propagado pelo
MEC de forma a assujeitar, objetivando se formar para o mercado de trabalho produzindo efeito das
políticas voltadas para o sujeito acadêmico.

Considerações finais
Por meio do viés discursivo, nos propusemos, neste artigo, a analisar duas propagandas, as
quais são constitutivas das políticas públicas do Ensino Superior no Brasil, sobretudo das políticas
avaliativas do ENADE.
Os movimentos de análise delineados pela primeira propaganda nos permitem dizer que há uma
busca por uma unidade de sujeitos e de sentidos, efeitos de uma política pública que, repetidamente,
retoma o perfil imaginário que constitui uma nova forma-sujeito estabelecida tanto pelos documentos
oficiais quanto o “mostrado” pela mídia.
O processo avaliativo torna, assim, os sujeitos submissos à avaliação, tornando-os
homogêneos, individuados. Esta busca imaginária homogeniza também os sentidos, na medida em que
todos são condicionados a responder conforme um padrão de resposta, sem ter o risco de apresentar
ou se representar de maneira diferente.
Temos, então, considerando-se a hierarquia, uma Universidade como espaço do saber, do
conhecimento a serviço do Estado retomando este imaginário de sujeito e de língua.
São postas em circulação, assim, as políticas públicas avaliativas pela força da lei e pela
obrigatoriedade de execução de tais políticas em função da busca pela “qualidade do ensino” e pelos
fatores que não permitem que os dados, as médias sejam consideradas boas para os cursos. Discursos
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que produzem efeitos de tentativas avaliativas, que diz que avalia, que prima pela qualidade, utilizando
propagandas para fazer parecer que assim o faz.
Já a segunda propaganda, embora seja oficializada em condições de produção diferentes da
primeira, retoma o objetivo das políticas públicas avaliativas, mas com reformulações diferenciadas, o
que nos permite compreender o sentido de “mudança”, um efeito de uma boa intenção pelo bem-estar
comum da educação no país. Este funcionamento é, por hora, reducionista, pois o ensinoaprendizagem conduzido a uma única nota, reduz a capacidade do sujeito acadêmico, apesar de mostrar
a inclusão social por meio de atores de diversas etnias e condicionamentos físicos.
Ambas as propagandas produzem um efeito de evidência, de obrigatoriedade, fazendo circular
uma determinada ideologia, por meio de uma voz que é a do Estado que promulga, que oprime, por
meio de uma violência simbólica.
O sujeito-acadêmico, ao ser avaliado, é disciplinarizado, é “emoldurado”, “encaixotado” em um
único saber, em que deve dominar as competências e habilidades para, então, reproduzir o uníssono de
currículo, de conteúdos, padrões respostas e a educação em si, que é a condição necessária ao efetivo
exercício da cidadania.
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A LUTA PELA VIDA E CIDADANIA DA POPULAÇÃO TRANSGÊNERA:
UM ESTUDO SOBRE A REPRESENTATIVIDADE EM JOGOS
ELETRÔNICOS
The struggle for life and citizenship of the transgender community: a study on representativity in
electronic games
GIOVANNI SCARELLI1
CAMILA CLAUDIANO QUINA PEREIRA2
Resumo: Na perspectiva das práticas discursivas e produção de sentidos no
cotidiano, este estudo discorre sobre representatividade transgênera em jogos
eletrônicos, problematizando sobre como essas pessoas são representadas e vistas,
expondo a conjuntura social de uma comunidade que sempre esteve à margem da
sociedade e destacar as diversas formas de violência que acometem a comunidade
trans, desde a exploração de seus corpos até os crimes de ódio. Com o intuito de
discutir os impactos que a representatividade e invisibilidade têm na subjetividade
dessas identidades, a pesquisa utilizou do método qualitativo e bibliográfico,
analisando ao longo do trabalho quatro personagens transgêneros. Desse modo,
foi possível analisar as agressões aos corpos transgêneros a partir das
representações da personagem Poison e Erica, que, em sua maioria, é retratada
de forma hipersexualizada ou como alívio cômico, estereótipos que são reflexos de
como a sociedade encara pessoas transgêneras, por um outro lado, existe a
representação de Krem, uma vivência trans humanizada. Esses resultados
fornecem a perspectiva para a criação de personagens humanizados e fidedignos a
subjetividade dessa comunidade.
Palavras-chave: Transgênero; jogos eletrônicos; mídia; representatividade.
Abstract: From the perspective of discursive practices and the production of
meanings in everyday life, this study discusses transgender representation in
electronic games, problematizing how these people are represented and seen,
exposing the social situation of a community that has always been on the margins
of society and highlighting how diverse forms of violence that affect the trans
community, from the exploitation of their bodies to hate crimes. In order to discuss
the impacts that representativeness and invisibility have on the subjectivity of these
identities, a research using the qualitative and bibliographic method was made,
analyzing four transgender characters throughout the work. In this way, it was
possible to analyze how aggressions against transgender bodies from the
representations of the character Poison and Erica, who are mostly portrayed in a
hypersexualized way or as comic relief, stereotypes that are reflections of how a
society faces transgender people, on the other hand, there is a representation of
Krem, a trans humanized experience in vídeo games. These results provide a
1
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perspective for the creation of humanized characters and trustworthy the
subjectivity of this community.
Keywords: Transgender; games; media; representativeness.

Introdução
O objetivo deste artigo é discutir sobre os impactos da representatividade e invisibilidade na
vida da população transgênera, utilizando o caso dos jogos eletrônicos para ilustrar como a mídia
contribui para a manutenção da violência e consequentemente, legitimação das agressões contra a
população LGBTQIA+.
A luta da comunidade trans tomou proporções maiores quando as discussões sobre gênero,
sexo e identidade incorporaram questões sociais e políticas. Um marco histórico que representa as
reivindicações dos direitos LGBT ocorreu há mais de 50 anos, nos Estados Unidos, conhecida como
Stonewall, bar que leva esse nome e era ponto principal de encontro de pessoas LGBT, onde sofriam
inúmeras represálias da polícia, o que culminou na revolta que marcou protestos por toda a cidade de
Nova York, marcando como a primeira luta que trouxe visibilidade à comunidade que vivia invisível
(BELMONT, 2018).
No que se refere às pessoas transgêneras, ainda hoje observa-se que são discriminadas e
consideradas como uma população que vive à margem da sociedade. São tratadas como doentes, cujo
comportamento e vivências ainda são patologizados mesmo com a recente retirada da transexualidade
como doença pela Classificação Internacional de Doenças em 2018. A população trans é exposta a uma
série de violências devido à sua identidade de gênero, tais como agressões psicológicas, sociais, físicas
(BELMONT, 2018).
Mendes (2020) cita o Atlas de Violência para destacar que, desde a década de 60, mais de 8 mil
indivíduos foram mortos por sua identidade de gênero. A ANTRA (Associação Nacional de Travestis e
Transexuais) em seu relatório anual indica que ainda há subnotificações, e que esse número ainda é bem
maior por causa da invisibilidade deste tipo de violência em algumas regiões que não notificamos
crimes ou têm dificuldade em repassar essas informações para a justiça. Mendes (2020) conclui que o
investimento nas políticas públicas que incorporam a discussão sobre identidade de gênero, orientação
sexual e direitos humanos é imprescindível para o combate da violência contra pessoas trans.
Silva (2018), em sua tese sobre a representatividade de mulheres negras em cartazes
publicitários do Ministério da Saúde, constatou que:
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A construção da realidade pelos sujeitos não é definida apenas por palavras, mas por
diversos meios, entre eles, as imagens visuais. Para definir o conteúdo de um cartaz, é
preciso partir da mensagem que se deseja transmitir e de qual público se quer atingir.
Deve-se considerar, também, que a mensagem recebida vai além daquela que é
transmitida, pois o impacto gerado no receptor é resultado de diversos fatores
subjetivos. Portanto, é necessário considerar tudo que envolve o cartaz, desde o texto,
contexto e até o leiaute, para que cada um desses elementos possa contribuir para
levar o leitor a questionar seus paradigmas e adquirir novos conhecimentos (SILVA,
2018, p. 2).

Com isso, é possível observar que a representatividade produz efeitos em questões relacionadas a
autoconhecimento e autoestima. Isso foi constatado em uma pesquisa norte-americana com crianças,
que buscou compreender os impactos da mídia na formação de aspectos a sua identidade. O resultado
da investigação apontou que meninos brancos tendem a se identificar muito mais com os conteúdos
expostos na televisão do que meninas brancas e negras e meninos negros (MARTINS, 2012). Do
mesmo modo que Silva (2020) comprovou em sua pesquisa que as redes sociais produzem efeitos
negativos na imagem corporal das pessoas pelo fato de estabelecerem padrões e medidas inalcançáveis
para a maior parte da população.
Nesse sentido, a mídia tem um importante papel para validar formas de violência, no caso deste
estudo, via jogos eletrônicos. Com alto índice de audiência, podemos afirmar que essa modalidade de
entretenimento produz sentidos na forma como constrói as narrativas e envolve o/a jogador/a, que
passa horas nesta trama, sendo parte das histórias que são contadas. Por isso, tratar sobre como as
pessoas transgêneras aparecem em tais cenas contribuiu para o nosso argumento ao considerar a
linguagem, neste caso os jogos, como produtora de realidades e, portanto, capaz de legitimar a ideia que
circula no cotidiano a respeito desta população marginalizada e violentada pela nossa sociedade
(UNÉUS, 2017).

1 Exigências e transigências – as noções de gênero
As discussões que permeiam as noções sobre gênero e (trans)gênero se fundem atualmente nas
concepções históricas e sociais que definem a figura de “mulher” e “homem” numa concepção cristãoreligiosa, que subjugou outras culturas a partir desse ideal, colonizando expressões de gênero de
diversos outros povos e culturas que tinham a vivência do gênero muito além do que se entende por
masculino e feminino. A partir dessas percepções, é possível aproximar-se do que é gênero e de quais
os impactos no contexto sociocultural em que se inserem essas discussões (ROBINSON, 2019).
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As noções sociais utilizadas para perceber e explicar gênero em nossa cultura apontam,
primordialmente, para a origem cultural como modeladora de homens e mulheres (MORAES, 2013).
Ou seja: o que chamamos de homem de mulher não é o produto da sexualidade biológica, em sua
totalidade, apesar de normas relacionadas ao fator biológico para enquadramento social serem rígidas,
mas sim de relações sociais baseadas em distintas estruturas de poder, dinâmica adotada que resulta, na
maioria das vezes, em um gênero sobrepor o outro (SOARES, 2019).
Uma compreensão mais ampla de gênero exige que pensemos não somente que os
sujeitos se fazem homem e mulher num processo continuado, dinâmico (portanto não
dado e acabado no momento do nascimento, mas sim construído através de práticas
sociais masculinizantes e feminizantes, em consonância com as diversas concepções
de cada sociedade); como também nos leva a pensar que gênero é mais do que uma
identidade aprendida, é uma categoria imersa nas instituições sociais (o que implica
admitir que a justiça, a escola, a igreja, etc. são “generificadas”, ou seja, expressam as
relações sociais de gênero). Em todas essas afirmações está presente, sem dúvida, a
ideia de formação, socialização ou educação dos sujeitos (LOURO, 1995, p. 103).

A partir disso, forma-se a idealização de um padrão em que se concebe a aplicação de uma
medição de extremos para racionalizar gênero, sendo o homem como a força, razão e virilidade e, em
contrapartida, a mulher é tida como fraca, delicada e fonte de emoção, e esse preceito é muito cedo
ligado ao instinto natural do ser humano, imutável em sua forma. De Jesus (2012, p.8) compreende que
“a sociedade em que vivemos dissemina a crença de que os órgãos genitais definem se uma pessoa é
homem ou mulher, porém, a construção da nossa identificação como homens ou como mulheres não é
um fato biológico, é social”. Para construir a identidade, portanto, é necessário abranger a questão
cultural além do social, já que a ideia e masculino ou feminino se modifica de lugar para lugar, e de
ocasião para ocasião. No entanto, o que predomina é uma compreensão biológica sobre o sexo,
resgatando a ideia de instinto natural, tendo as partes genitais como única referência para o gênero:
O que importa, na definição do que é ser homem ou mulher, não são os
cromossomos ou a conformação genital, mas a autopercepção e a forma como a
pessoa se expressam socialmente (DE JESUS, 2012, p. 8).

É possível dizer que a autopercepção e a forma em quê e como a pessoa se expressa também
sofrem impactos e transformações em seu meio social, advindos da relação com ela, já que, como
afirmado anteriormente, a sociedade e a cultura têm grande peso nessas construções, como Freitas
(2017) indaga em sua dissertação sobre a busca da autenticidade do eu dentro dessas mídias de
entretenimento:
A busca no ambiente virtual pelo “eu” que não é expresso no ambiente real. O
consumidor de videogames pode ser definido como sujeito pós-moderno, ou seja: ele
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assume dinamicamente identidades diferentes, transitando facilmente por onde há um
“eu” real, um “eu” virtual e o “eu” gamer (FREITAS, 2017, p. 22-23).

Para delimitar isso, precisa-se entender o que é uma pessoa transgênero, e o que permeia as
noções de ir além do gênero exigido.
De acordo com o National Center for Transgender Equality (2019), transgênero é um termo que
pode ser usado para descrever pessoas cuja identidade de gênero é diferente do gênero que lhes foi
imposto ao nascimento a partir de seu órgão sexual. Bento (2017, p. 18) descreve como sendo “uma
experiência identitária, caracterizada pelo conflito e transgressão para com as normas de gênero”. É
pertinente, portanto, mencionar que a identidade de gênero é geralmente confundida com a sexualidade
humana pelo senso comum, já que a orientação sexual engloba o sexo, a atração física e psíquica para
com o outro, a identidade é a maneira como você se compreende como indivíduo e expressa isso para
o ambiente.
Para compreender melhor os aspectos que ultrapassam as noções binárias de gênero, é
pertinente ressaltar que as noções de transgênero descritas fazem parte de uma terminologia norteamericana, assim como o termo queer, o que não se supõe que estejam erradas; pelo contrário, são bases
para a compreensão dos termos que variam de cultura e sociedade, no entanto, aproximando-se de
nossa realidade, temos outros significados que conferem para o indivíduo a sua identidade de gênero e
são principais forças que unificam a identificação perante si mesmo e diante seu contexto social.
Mesmo que no Brasil ainda não exista consenso sobre uma terminologia assertiva e que corresponda à
terminologia citada, ocorre a concessão cultural dependendo da variável cultural e do contexto em que
pessoas LGBTs estão inclusas, mas todas essas noções vão ao encontro de um único aspecto: são além
da ideia binária de gênero que somos expostos e principalmente, são expressões subjetivas da
identidade humana, que resulta no processo de compreensão de si e do ambiente que o cerca
(RICHARDS, 2016).
Ao analisar a realidade brasileira, o que se tem como informação que permeia uma distinção
entre travesti e transgênero se compreende na repulsa ou não do órgão genital, ou seja, “qualifica-se”
transgênero aquela que passa pela cirurgia de resignação sexual, advindo de uma terminologia
higienizada e que caracteriza uma segregação entre indivíduos trans e travestis, sendo a travesti
considerada uma identidade feminina latino-americana, distanciando-se do conceito de drag queen, que
contempla a performance artística e teatral do estereótipo feminino, e se oposto, drag king, que é
performar o masculino (CARVALHO, 2018).
É importante ressaltar também a existência de indivíduos intersexos. De acordo com Lowy
(2019), são sujeitos que colocam em pauta nossas certezas sobre a estabilidade das categorias “homem”
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e “mulher”. São crianças nascidas com órgãos sexuais que não permitem uma classificação imediata
como menino ou menina. E, portanto, não se pode ser para a nossa cultura ocidental e colonizada ao
mesmo tempo, um homem e uma mulher, mesmo que em outras culturas, principalmente indígenas do
Norte da América e no México, há a manifestação de identidades de gênero além do binário, ou seja,
essa visão sobre o gênero não é atual (ROBINSON, 2019).
A partir dessas delimitações, temos que o gênero e a identidade moldam-se pelo
reconhecimento do indivíduo a partir o ambiente em que se está inserido, essa é a sua experiência
subjetiva de gênero, o que sofre influência da sociedade e cultura, e diante dessas potencialidades, levase a considerar como se concretiza o reconhecimento da própria pessoa pelo meio social, já que as
identidades são estabelecidas através das experiências proporcionadas pela invisibilidade e nos espaços
em que constroem suas subjetividades (FREITAS, 2017).

2 A invisibilidade e representatividade da população transgênera
Alinhando-se por essa perspectiva de como a sociedade trata pessoas transgêneras e travestis,
nos interessa também a maneira como essa população é vista, utilizando a noção de representação e
visibilidade, atrelando-se à mídia, como grande ferramenta de visão de nossa sociedade. Desse modo,
para que o gênero se concretize em sua totalidade, é necessário que a sociedade também reconheça,
além do próprio indivíduo, a condição em que ele se encontra, ou seja, tornar-se visível. Tratando-se do
contexto visual da sociedade contemporânea, ser invisível tende a significar ser inexistente ou
insignificante (BENEVIDES, 2019).
O sentimento de invisibilidade é provocado pelo não reconhecimento de outrem sendo essa
atitude um produto da cultura e do passado biográfico daquele que não vê. Existem duas possibilidades
para que um indivíduo seja invisível quando na realidade objetiva é fisicamente visível. Por um lado,
pode ser o resultado de um ato voluntário, e por outro, pode ser a consequência de uma
intersubjetividade constituinte, o que implica que o ato de “não ver” é uma perspectiva coletiva e
partilhada dando origem a uma alteridade invisível, isso tudo provoca sentimentos de desprezo e
humilhação em indivíduos que com ela convivem (TOMÁS, 2008).
Trazendo essa definição para a realidade da comunidade transgênera, nota-se a maneira como a
invisibilidade é vivida e expressada, atitudes que vão desde a autoeliminação pelo sentimento de não
pertencer e não existir até a desconfiguração do seu próprio ser. Uma das articulações disso na
comunidade trans é a recorrente imagem pelas quais travestis e transexuais são retratadas; na internet,
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televisão, em jornais, revistas e nos veículos de mídia em geral observa-se a maneira de como as pessoas
são vistas e o impacto disso em seus corpos e identidades, pois, de acordo com Hall (2013), a maneira
como um grupo é representado afeta como um grupo é tratado, e na maioria das vezes, a representação
é a única forma que um público tem acesso ao outro, e com isso, conclui-se também que um grupo que
não é representando também sofre influência negativa, por ser produto de uma sociedade que exclui
uma classe.
Representatividade tem por significado aquele que representa politicamente os
interesses de um grupo, de uma classe ou de uma nação. Ela se concretiza através da
ação, adesão e participação dos representados. Nos games, a representatividade está
inserida no contexto de representar as minorias ou os excluídos que são mulheres,
afrodescendentes, homossexuais e outros, de forma adequada, diminuindo os
estereótipos e ofensas (BRISTOT, 2017, p. 865).

Ou seja, reconhecer-se perante uma representação viabiliza conteúdo para sua identidade,
agrega conhecimento sobre determinado grupo a que a maioria não tem acesso. Além de contribuir
para configurar como uma sociedade e cultura retratam essa figura, de modo que não se reconhecer ou
deparar-se com depreciações constituem-se como agressões que dão brecha para estereótipos que
propagam uma imagem pejorativa e culminam na construção de ideias distorcidas para quem tem
acesso a essas representações. Um exemplo disso é como personagens femininas são geralmente
retratadas em mídias, segundo Galdino (2019) em sua dissertação Jogue como uma Garota, é mais fácil
encontrar a imagem da mulher associada à figura passiva, dependente, excessivamente sexualizada e
menos competente que figuras masculinas.
Nessa realidade, os corpos que se percebem transgêneros passam por uma série de dilemas que
atacam a sua identidade e deslegitimam seu corpo que divergem das normas de gênero. Configura-se
como transfobia a intolerância com pessoas transgêneras e travestis, acoplando-se a todo
comportamento, atitude ou movimento de ódio, agressão e discriminação (BENTO, 2017).
Entre os meses de janeiro de 2008 e março de 2014, em uma pesquisa com 55 países, o Brasil
foi apontado como a nação em que mais se registram assassinatos, de acordo com um dossiê
disponibilizado pela Rede Trans Brasil, que trouxe diversas informações importantes sobre a transfobia
e os altos índices de violência. Dados analisados da mesma natureza mostram as dificuldades de
ingressar no mercado de trabalho, os impactos psicológicos, a prostituição como uma das poucas
alternativas, que segundo a ANTRA (Associação Nacional de Transexuais e Travestis do Brasil) 90%
das travestis e transexuais estão se prostituindo ou irão se prostituir devido ao preconceito no mercado
de trabalho e a falta de acesso aos estudos (BENEVIDES, 2019).
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Esse cenário se mantém no ano de 2019, com a suspensão do vestibular que reservava vaga
para travestis e transgêneros, a fim de reparar a disfunção educacional que acomete a realidade desses
sujeitos. Além disso, o Brasil segue liderando o ranking de país que mais mata pessoas trans e travestis
por crimes de ódio e com requintes de crueldade, e esse número pode ser ainda maior, já que não há
uma fiscalização rigorosa em cima desses homicídios, que consideram apenas a denúncia pública como
fonte de dados, atrelando-se a estimativa de vida atual de uma pessoa trans no Brasil, que não passa dos
35 anos, menos da metade para a estimativa de vida de uma pessoa cisgênera, que é de 75 anos
(BENEVIDES, 2019).
Por outro lado, temos conquistas de direitos sendo alcançados, já que, em 2016, o Decreto Nº
8.727, legitimou o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis
e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, o que
significa que a informação e a luta pelos direitos trazem resultados e benefícios para comunidade
transgênera, sendo o nome social uma conquista para o reconhecimento da vivência do seu gênero em
sociedade (DA CUNHA, 2019).
Aqueles que não se inserem na pseudonormalidade socialmente acreditada no que
concerne à sexualidade sofrem não apenas o preconceito e discriminação dos
integrantes da sociedade, mas também se veem compelidos a enfrentar uma
segregação estrutural decorrente de um Estado que estabelece seu ordenamento
jurídico em uma cisheteronormatividade que apenas se mostra preocupada com parte
dos cidadãos (DA CUNHA, 2019, p.27).

É esperado que em uma sociedade com cultura higienista preocupe-se com uma parte integrada
da população que é branca, cisgênera e heterossexual, geralmente a maioria, e seja negligente com os
indivíduos que vivem à sua margem. A violência aparece como um sintoma desse meio, com o
propósito de eliminar aqueles que transgridam a norma a partir da falta de contato e dificuldade em
identificar corpos que representam de diversas maneiras sentimentos de repulsa ou desejo, e para isso,
há uma manutenção da estrutura para que ocorram direta e indiretamente diversos tipos violências,
desde as configurações de ataques que danificam a estima, agridam a sua integridade e o façam sentir-se
como gerador do seu próprio sofrimento, até o homicídio, que é resultado final desse processo
(CORRÊA, 2020).
Além dos dados sobre a expectativa e estimativa de vida de uma pessoa transgênera, uma outra
forma de violência no âmbito on-line além dos constantes ataques verbais e ameaças de cunho
transfóbicos na esfera de jogos eletrônicos, encontra-se a terminologia “trap” — armadilha, para se
referir a mulheres transgêneras, no sentido transfóbico de dizer que a identidade dessa pessoa ou
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personagem é uma enganação, pois ela não é quem ela aparenta ser por possuir um pênis
(BENEVIDES, 2019).

3 A indústria de jogos
Atualmente, a indústria de jogos eletrônicos é o foco de entretenimento que mais cresce no
mundo inteiro, de acordo com o levantamento da Tech NET Immersive (ALISON, 2021), tanto no
aspecto cultural como no financeiro, passando na frente do mercado de filmes, televisão, novelas e
outras mídias. Na perspectiva de Galdino (2019) os primeiros jogos eletrônicos surgiram em meados de
1952 com jogos simples, que serviram de base para moldar um público-alvo que foi sendo definido
cultural e estrategicamente, criando a ideia de que jogar era uma atividade exclusiva de meninos.
O que a criação desses jogos tem em comum é que, assim como a internet, seus
desenvolvedores (e, consequentemente, os jogadores) eram homens brancos altamente
instruídos que trabalhavam na academia ou no complexo industrial e militar na
Inglaterra ou nos Estados Unidos. Com isso, os jogos criados nas décadas de 1970 e
1980, e que acabam por se perpetuar até os dias de hoje, não exclusivamente, mas em
grande número, são narrativas centradas em figuras masculinas de soldados,
aventureiros, ciborgues e criminosos (GALDINO, 2019, p. 38).

A partir da década de 80 os jogos eletrônicos foram se tornando parte do cotidiano da maioria
masculina, sendo feitos por homens e uma minoria quase nula feminina participando da elaboração de
conteúdo para essa indústria e a representação dessa maioria é refletida nas criações de contextos em
que esses jogos são formados, já que partem de uma ótica androcêntrica, que é uma prática que procura
universalizar as experiências masculinas (FREITAS, 2017).
Henringer (2019) analisou mais de 98 jogos em uma plataforma de jogos e constatou apenas 3
representações LGBTs. A baixa representação de protagonismos transgêneros nesse ambiente podem
ser pensada pelo receio de causar indignação do público-alvo dentro de uma cultura que originalmente
ignora essa minoria, assumindo-os como uma parte de corpos indesejáveis pela sociedade, mas ainda
assim, utilizados como alívio cômico e sexual quando necessário.
Isso deve explicar o fato de que quando os personagens homossexuais aparecem ou
são extremamente estereotipados, por isso não vão causar comoção com a massa dos
jogadores mesmo sendo horríveis em suas narrativas como personagens, ou são
claramente a espécie de personagem que foi criada para divertir e não ser levada a
sério (YONASHIRO, 2012, p. 24).

De acordo com Almeida e Pereira (2020), as mídias sociais produzem realidades, por isso é
preciso refletir sobre o fato de as personagens serem retratadas de forma desumanizada em suas
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características, fornecendo material que alimenta a visão pejorativa de jogadores que têm acesso a esse
conteúdo.

4 Procedimentos metodológicos
O presente trabalho utiliza-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, de forma qualitativa,
descritiva e exploratória. Para isso foram identificados jogos que possuem personagens transgêneros a
fim de analisar como são representados em diferentes períodos desde a primeira até a mais recente
aparição. Para identificar os personagens, utilizou-se a fonte de dados LGBTQ Archives (2019), que
cataloga aparições de personagens LGBTQs em jogos eletrônicos.
Após relacionar os jogos, utilizaram-se os seguintes critérios para selecionar os personagens que
seriam abordados neste estudo: são representações humanas (descartam-se as representações animais
ou animalescas); têm impacto no jogo e não são apenas figuras coadjuvantes com menos de três linhas
de diálogo; jogos em que há desenvolvimento da história por parte de um autor, desconsiderando-se
jogos em que o jogador cria seu próprio personagem e constrói a partir da jogatina – ou seja, mmo
(massive multiplayer on-line) e derivados. Também foram considerados o indicador de maior abrangência
de jogadores e o impacto no público por nível de vendas, quantidade de jogadores e por alcance em
mídias sociais.
Por fim, foram selecionados quatro personagens, que foram analisados segundo sua imagem
corporal e vestimentas, o enredo e sua performance no jogo.

5 Resultados
Para a análise das personagens, apresentam-se de forma cronológica quatro personagens como
marcos referenciais de representação transgênera em jogos on-line, desde a primeira até a mais recente
aparição canônica, ou seja, concebida originalmente por seus desenvolvedores de um personagem trans
até a data de 2019, analisando sua história e construção como personagem, incluindo a temática que lhe
foi atribuída, suas vestimentas e características que contribuam para o formação de suas representações,
inferindo indicadores qualitativos e desse modo, também avaliando dados de vendas desses jogos que
têm ou tiveram alcance em grande escala no mercado.

Revista DisSoL — Discurso, Sociedade e Linguagem
SCARELLI; PEREIRA — A luta pela vida e cidadania da população transgênera: um estudo sobre a representatividade em jogos eletrônicos
DOI 10.35501/dissol.vi14.989

58
Pouso Alegre/MG, ano VI, n.º 14, jul.-dez./2021 – ISSN 2359-2192

5.1 Poison

Figura 1. Imagem Promocional de Poison.
Fonte: Capcom, Street Fighter IV, 2012.
Descrição da personagem: A figura 1 possui o corpo volumoso, com proporções quase irreais, suas
vestimentas têm características de uniforme policial ou uma fantasia de sex shop, short curto envolto
com correntes, salto alto vermelho e top branco que enfatizam seus seios, além dos apetrechos como o
chicote e a boina de estilo policial.

Poison, uma das primeiras aparições de uma mulher transgênera em videogames no arcade Final
Fight (1989) da Capcom, uma das franquias mais populares da década de 90 sendo descrito pela própria
como um marco referencial para jogos de estilo side-scrolling action games, uma plataforma em duas
dimensões onde a ação é vista pela perspectiva lateral, podendo apenas mover o personagem para
esquerda ou direita.
Segundo a lista divulgada pela empresa em sua plataforma original contendo o número de
distribuição e alcance de seus jogos, as vendas apenas de Final Fight chegaram a cerca de 1,48 milhões
de cópias no ocidente, desconsiderando o acentuado aparecimento de Poison nos títulos posteriores,
como em Street Fighter IV (3,4 milhões de unidades) e com isso, alcançando visibilidade além do mundo
dos jogos pela polêmica sobre seu gênero. No desenvolvimento de sua personagem em Final Fight,
Poison é uma antagonista com atributos corporais em evidência e características hipersexualizadas, uma
forma de atrair a atenção masculina em detrimento de sua personalidade (ARAUJO, 2017).
Poison foi concebida desde a sua criação como uma Newhalf, termo pejorativo em japonês
usado para definir uma mulher transexual. O jogo foi lançado no Japão em 1989, porém, na localização
do jogo para os Estados Unidos, em 1991, Poison foi substituída por dois bandidos e posteriormente,
em 1992, ela foi lançada no Ocidente. Ao contrário do que apontam algumas pesquisas, a Capcom
deixou explícito o seu gênero desde o começo, mas a polêmica sobre Poison era grande, e a empresa
viu bastante lucro na atenção gerada e decidiu aproveitar-se disso. Yoshinori Ono, o produtor de Street
Fighter IV (2008) foi questionado sobre, e respondeu:
Vamos esclarecer: Na América do Norte, Poison é oficialmente uma mulher
transexual pós-operada. Mas no Japão, ela simplesmente esconde seu dote para
parecer feminina (UNÉUS, 2017, p. 8)
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O que leva a concluir que desde a sua aparência instigante, até sua representação e a maneira como foi
concebida, Poison foi criada para chamar a atenção pelo seu gênero e a controvérsia criada no
Ocidente, onde sua identidade de gênero foi deixada como um mistério com o propósito de atrair
visibilidade para a Capcom (PATTERSON, 2017).
5.2 Erica Anderson

Figura 2. Imagem Promocional de Erica.
Fonte: LGBTQGAMEARCHIVE, 2016.
Descrição da personagem: Erica veste roupa de garçonete com seu avental e touca
brancos, o uniforme amarelo que termina bem acima de seus joelhos e decote aparente, ela calça tênis
branco o que demonstra conforto pelo menos no seu local de trabalho.

Erica é uma mulher transgênera, personagem secundária de Catherine, jogo de plataforma no
estilo de aventura e puzzle (quebra-cabeça) lançado em 2011 pela ATLUS, uma empresa japonesa. Em
seu desenvolvimento na história, ela é uma garçonete do Stray Sheep, um bar em que acontece a maioria
do progresso de diálogo no jogo. Erica está em constante contato com Vicent, protagonista, e seus
companheiros, já que todos são amigos de infância.
Com o avanço da trama, Toby, um dos amigos de Vicent, nutre admiração por Erica e, a partir
daí, um flerte recíproco e saudável acontece entre dois, porém seus amigos começam a indagar suas
reais intenções com Erica, e mostram-se sempre desconfortáveis e preocupados com o relacionamento,
receosos de que Toby acabe se machucando por descobrir que “Erica não é quem aparenta ser”,
induzindo o jovem a acreditar que Erica o está enganando.
No desfecho do jogo, Toby encontra-se no casamento de seu amigo Vicent e relata que
também gostaria de ter a mesma sorte para encontrar a pessoa amada, e no mesmo instante ele é
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abordado por Erica, sua atual namorada, mas Toby demonstra desconforto, expõe seu dead name, que é
o nome de registro de pessoas trans e por isso é considerado um nome morto, e após isso Erica
responde de forma cômica sobre o relacionamento dos dois, já que Toby demonstra arrependimento
por ter perdido a virgindade com Erica.
5.3 Cremisius “Krem” Aclassi

Figura 3. Cremisius “Krem” Aclassi.
Fonte: LGBTQGAMEARCHIVE, 2016.
Descrição da personagem: Krem é retratado ao longo de todo o jogo com sua
armadura, que representa forte proteção em batalha, cabelo curto e pele cor de oliva. Pode-se
inferir que sua construção como personagem não teve tendência ao alívio cômico ou à
hipersexualização, ele é retratado como qualquer outro guerreiro. Mas um ponto interessante
além de sua imagem visual, é que uma mulher cisgênera dá voz ao personagem Krem.

Em 2014 foi lançado o RPG (Role-Playing Game: estilo que possibilita encarnar um personagem e
criar narrativas a partir disso) da BioWare, Dragon Age Inquisition, que, de acordo com o relatório
financeiro disponibilizado pela Eletronic Arts em 2015, Dragon Age foi o título mais rentável da história
de sua subsidiária BioWare, conquistando no mesmo ano o prêmio de game of the year, uma denominação
recebida por diversos veículos especializados da mídia, que consideram o representar o ápice do
desenvolvimento de jogos naquele ano.
Em Dragon Age, temos o personagem Krem, um homem transgênero, coadjuvante da trama e
membro de uma filiação de guerreiros, e diante disso ele usa uma armadura robusta e uma espada.
Krem tem um aprofundamento ao desenrolar da trama, revelando ao protagonista sua verdadeira
condição e história, e mesmo que o jogo ofereça perguntas pessoais, ele usada didática para explicar
como é ser um homem trans e crescer um ambiente inóspito a sua identidade.
Desmembrando tudo o que cerca a noção de representatividade, invisibilidade e transgênero em
jogos eletrônicos, a maneira como um jogador conhece um personagem transgênero é passada pela
perspectiva de como um desenvolvedor de jogos vê uma pessoa trans, essa visão se mostra presente na
invisibilidade, pois Unéus (2017, p. 17) compreende que:
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É claro que os personagens transexuais são uma minoria nos videogames e todos eles
variam muito em seu retrato transgênero. Ao analisar esses personagens, tornou-se
bastante claro que o retrato de personagens vem em positivo e negativo. Enquanto
nós temos Krem que é criado com boas intenções e pode ser considerado como uma
das melhores representações transgênero em videogames. Nós também temos o outro
lado do espectro, onde personagens trans são usados como alívio cômico e seu status
como transgênero é algo para ser ridicularizado.

5.4 Taliyah

Figura 4. Taliyah, a Tecelã das Pedras.
Fonte: League of Legends Oficial, 2017.
Descrição da personagem: Taliyah representa uma
adolescente, usa vestimentas que cobrem todo o seu corpo, botas e
mangas longas de cores terrosas, já que seu elemento na fantasia do jogo
é a manipulação de pedras. Taliyah tem seus cabelos castanhos,
sobrancelhas grossas e nariz largo, que lembram traços de pessoas
localizadas no oriente da Índia.

Taliyah, a “Tecelã das Pedras”, é uma personagem do League of Legends, jogo do estilo moba
(Multiplayer Online Battle Arena – duas equipes batalham com o a finalidade de destruir a base inimiga) de
computador, League completou 10 anos em 2019, alcançando a marca de 8 milhões de jogadores
simultâneos diariamente, segundo levantamento divulgado pela Riot Games, sua desenvolvedora, e com
isso, recebendo o título de jogo mais jogado do mundo.
Taliyah foi lançada em 2016 e já em sua concepção a comunidade reagiu de forma negativa nos
fóruns que concentram a atividade da comunidade de League of Legends sobre sua aparência, cor de pele
e traços, já que visivelmente ela foge do padrão das outras personagens femininas já lançadas no jogo
(OLIVEIRA, 2017). Em sua história, Taliyah é uma jovem de aproximadamente 15 anos de uma região
desértica do universo do jogo e não tem pele branca, suas roupas escondem seu corpo e há ênfase em
sua história e narrativa, onde ela encontra-se em uma jornada de autoconhecimento, explorando seus
poderes de controlar a terra ao mesmo tempo em que ela está voltando para a sua terra natal e
conciliando com a crise de identidade presente na transição da adolescência para a fase adulta.
Daniel Z. Klein, criador de Taliyah e parte do núcleo que produziu sua história, ao ser
interrogado sobre o processo de criação, relatou sobre a Taliyah poder ter sido a primeira personagem
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abertamente trans em League of Legends, porém encontrou bastante resistência de seus superiores no
processo criativo da personagem (MATÉ, 2018).

6 Discussão
Ao analisar as constantes transformações temporais, nota-se um caráter de pouca evolução nas
representações transgêneras em jogos eletrônicos de estilos diferentes, já que Poison, por sua vez, é
retratada como uma figura baseada no estereótipo de armadilha, e sua aparência hipersexualizada,
erotizada e hostil, onde a sua vestimenta representa um teor apelativo de fantasia sexy de policial, e
diálogos que sempre remetem à sedução e à trapaça.
A imagem da mulher acaba sendo muitas vezes hipersexualizada com seios
volumosos, curvas surreais, mostrando o corpo da mulher coberto por praticamente
roupa nenhuma, estando totalmente inadequada para a situação em que a personagem
se encontra dentro do jogo como, por exemplo, situações de batalhas (BRISTOT,
2017, p. 865).

Já Erica em sua narrativa é uma personagem secundária que retrata uma garçonete do bar Stray
Sheep que sempre aconselha Vicent, protagonista nas suas decisões durante o jogo que na maioria das
vezes é sobre sua decisão de se relacionar com Katherine ou Catherine, em algumas linhas de diálogo o
chefe de Stray Sheep diz que Erica é um chamariz para visitantes que ocasionalmente aparecem por lá
apenas para vê-la, os desenvolvedores sofreram críticas sobre a maneira que retratam uma mulher trans,
já que durante seu relacionamento ela é vista por Vincent e seus amigos como alguém que está
enganado Toby, seu par romântico e nas cenas finais do jogo, Erica é desprezada pelo mesmo, como é
mostrado na figura 2 que relata sentir remorso por ter perdido sua virgindade com ela. Além disso, os
créditos finais do jogo listam Erica como “Eric” seu dead name, levando à conclusão de que os
produtores sempre a retrataram como um Homem.
Por um outro lado, Krem é retratado como umas das melhoras formas de representação
transgênera, permitindo o jogador entrar em contato com sua história e questões sobre sua identidade
de gênero dentro do universo de Dragon Age que remetem a expressões de nossa realidade e cultura na
luta por se afirmar perante o ambiente aversivo e ao se deparar por possíveis questões levantadas no
diálogo pelo próprio jogador quando o questiona com possíveis perguntas disponíveis no jogo: “Por
que se passar por homem?” e “Você é uma mulher?”, já que esses tipos de questionamentos
apresentam um cunho grosseiro ao deparar-se com pessoas transgêneros havendo outras formas de
abordar de maneira que não violentem a identidade ao questioná-la. No jogo, isso ainda é tratado de
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maneira didática e sutil, ressaltando que Krem é um homem que foi vítima de opressão e transfobia em
sua narrativa, mas encontrou um lugar que o aceitou como ele é.
Além disso, Krem confere todos os requisitos para ser considerado um homem hetero e
cisgênero e isso só é aprofundado sobre o seu gênero quando o assunto sobre como esconder os seios
na armadura é discutido. Mas nem sempre foi assim na franquia de Dragon Age, já que em seus dois
jogos anteriores (Dragon Age: Origins e Dragon Age II) houve representações breves, mas pontuais de
personagens transgêneros como alívio cômico e sexual ao serem retratadas como prostitutas em
tavernas a serviço do jogador.
Taliyah é uma personagem que já levantou grandes discussões ao ser lançada por não seguir o
padrão da maioria das outras personagens femininas, não é oficialmente uma personagem trans, mesmo
que em sua concepção ela tenha sido caraterizada como transgênera, mas a ideia não teve seguimento já
que segundo o relato de Daniel Z. Klaim, seu criador, não era o momento “certo” de League of Legends
ter uma personagem assim pela perspectiva de seus superiores.
Configurando-se uma linha do tempo entre Poison – Erika – Krem – Taliyah, nota-se como
possível resultado um retrocesso na representação digna de personagens transgêneros, já que suas
histórias não são trabalhadas e seu gênero é usado como produto de marketing ou alívio cômico no caso
de Poison e Erica.
Krem traz profundidade em sua construção como personagem, imbuído de uma potente
identidade e narrativa que agregam ao jogo vivências sobre a realidade de um homem trans de forma
didática pois a partir do discurso do personagem, o jogador tem a possibilidade de aprender sobre a
experiência de uma pessoa transgênera. E Taliyah, que não chegou a League of Legends como personagem
trans por resistência e pressão da empresa que tem como público a comunidade com acesso a um dos
jogos mais jogados do mundo.

7 Considerações finais
A diversificação de público trouxe novas perspectivas para os games, desde o público feminino,
que engloba mulheres trans com a crescente demanda de representatividade e respeito por mulheres
nos jogos. Até o que tange a comunidade LGBTQ+ tendo casais e personagens homoafetivos
representados. Um exemplo é Tracer, mulher lésbica e protagonista de Overwatch, jogo de tiro em
primeira pessoa.
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Contudo, questionamos se apenas o aspecto financeiro deveria ser o critério para impulsionar a
visibilidade sobre quem são essas pessoas em nossa sociedade, que corroboram para a ideia que os
indivíduos invisíveis sofrem pela falta de conhecimento que a maioria não obtém sobre eles, ou se têm,
é de maneira estereotipada ou de alivio cômico, sendo uma forma de violência que essas identidades
encaram por estarem trajados de estereótipos que desumanizam pessoas trans (HERINGER, 2019).
Em nossa experiência, é raro encontrar um personagem transexual em jogos. Nosso
objetivo é criar uma base para outros designers de jogos para ver como são os
personagens transexuais mais conhecidos em jogos representados e se existem alguns
padrões. Os jogos têm a oportunidade de ser um dos meios mais imersivos, porque
eles não são restritos por leis físicas e não precisam se adequar à realidade tanto como
filmes ou livros (UNÉUS; CHRISTENSON, 2017, p. 2).

Tornar a informação ainda mais acessível sobre a representatividade transgênera em jogos
eletrônicos é também uma forma de não só de questionar a ignorância sobre o assunto que em sua
maioria, são movidos pelo ódio e preconceito, mas também refletir sobre a responsabilidade da mídia
em reproduzir estereótipos. O que se tem é a possibilidade de colocar em pauta uma representação
saudável de pessoas transgêneras, a partir da análise de como personagens trans são construídos e o
poder de que a representação tem de criar imaginários, linguagens e percepções de autoimagem e da
imagem do outro é possível estimular para que produções em jogos eletrônicos sejam feitas pela ótica
da vivência de pessoas trans.
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PRÁTICAS ESCOLARES NAS TIRINHAS DA MAFALDA:
EFEITOS DE SENTIDOS
School practices in Mafalda comic strips: effects of meanings
MICHELE CORREA FREITAS SOARES1
Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar os efeitos de sentidos
produzidos pelas tirinhas da Mafalda — personagem do cartunista Quino — que
dizem com humor e ironia do funcionamento relativo às práticas presentes na
Escola. A abordagem teórica utilizada nas análises é a da Análise de Discurso
francesa, ancorada em Michel Pêcheux, Eni Orlandi, dentre outros. Após análises
compreendemos que todo dizer é político, histórico e ideológico e que está
constituído por dizeres anteriores e por dizeres a serem ditos; por isso, podemos
fazer relação de sentido entre os discursos sobre as práticas escolares antes, na
Argentina, e os discursos sobre as práticas escolares hoje no Brasil. É por
compreendermos a presença do interdiscurso, o já dito produzindo efeitos nos
dizeres, que, ao analisar o discurso produzido nas tirinhas da Mafalda, produziunos identificação enquanto efeito-leitor por apresentarem esses dizeres,
semelhanças com as demandas presentes hoje no funcionamento das práticas
escolares na sociedade brasileira.
Palavras-chave: Análise de Discurso; educação; tirinhas; Mafalda.
Abstract: This paper aims to analyze the effects of meaning produced by the comic
strips of Mafalda — character of the cartoonist Quino — which tell us with humor
and irony about the way the practices presented in School work. The theoretical
approach used is that of French Discourse Analysis, anchored in Michel Pêcheux,
Eni Orlandi, among others. After analysis, we understand that every saying is
political, historical and ideological and it is constituted by previous sayings and by
sayings to be said; therefore, we can make a relation of meaning between the
discourses about school practices before, in Argentina, and the current discourses
in Brazil. It is because we understand the presence of the interdiscourse, what has
already been said producing effects on the sayings, that, when analyzing the
discourse produced in the Mafalda comic strips, produced identification as a
reader-effect for presenting these sayings, similar to the demands present today in
the functioning of school practices in Brazilian society.
Keywords: Discourse Analysis; education; comic strips; Mafalda.
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Considerações iniciais
Discursivamente, consideramos as tirinhas como uma materialidade significante, em que o
verbal e o não-verbal se complementam, conjugando linguagem verbal e linguagem imagética com o
objetivo de narrar histórias, buscando textualizar o político, as práticas sociais-histórico-ideológicas. O
modo como o verbal se enlaça ao não-verbal e vice-versa produz uma relação de constituição. A
constituição entre imagem e palavra é marcante e característica na maioria das histórias em quadrinhos.
No trabalho com as tirinhas há essa produção, esse imbricamento entre a imagem e a palavra escrita.
Contudo observamos que não vamos nos debruçar sobre um modo de formular sobre a imagem
propriamente dita, o que Orlandi considera como não-verbal, em relação à essa materialidade imagética,
no nosso caso, a das tirinhas. Em nosso trabalho de análise sobre as tirinhas, então, demos relevância à
materialidade verbal do objeto, estando, contudo, atentos ao fato de que, nas tirinhas, a materialidade
não-verbal se enlaça inexoravelmente ao verbal, sustentando-o.
Nesse trabalho serão analisadas algumas tirinhas da personagem Mafalda, muito popular no
Brasil, cujas histórias continuam produzindo efeitos de sentidos para seus leitores mesmo após décadas.
Mafalda é uma criação do cartunista argentino Quino2, criada na década de 60, que alcançou sucesso e
reconhecimento mundial devido às questões que são abordadas nas suas tirinhas. São temas voltados
para questões escolares, para direitos humanos, política, igualdade social e de gênero. Seus discursos
tradicionalmente são contra o sistema capitalista, contra a guerra e apresentam uma visão inconformista
do mundo.
Dias (2009) diz que a relação do sujeito com a linguagem passou sempre pela técnica, pela
invenção de uma tecnologia que permitisse a manifestação simbólica do sentido do mundo. As tirinhas
fazem parte desse universo onde o sujeito pode se manifestar e expressar seus pensamentos e emoções
de modo diferente daquele em que apenas a linguagem verbal constitui o objeto a ser lido.
A escolha das tirinhas para a construção desse texto deveu-se ao fato de serem construídas de
forma crítica lançando mão do humor e da ludicidade ao abordar o tema da escola e do ensino. Suas
tirinhas parecem significar reivindicações sociais, produzindo discursos subversivos, já que colocam em
suspensão verdades absolutas do “mundo dos adultos”. A esse respeito, lembramos junto com Orlandi
que não há discurso neutro, mas constituídos pela ideologia e a história: “numa realidade social e
histórica, em que se é obrigado a reconhecer que sempre ocupam determinadas posições (e não outras)
2

Joaquín Salvador Lavado Tejón, o nome do cartunista, que também é um pensador, historiador gráfico e criador das tirinhas
da Mafalda.
Revista DisSoL — Discurso, Sociedade e Linguagem
SOARES — Práticas escolares nas tirinhas da Mafalda: efeitos de sentidos
DOI 10.35501/dissol.vi14.967

69
Pouso Alegre/MG, ano VI, n.º 14, jul.-dez./2021 – ISSN 2359-2192

no conflito constitutivo das relações sociais, não se pode fazê-lo neutramente” (ORLANDI, 2012, p.
13), porque em todo dizer sempre haverá “uma relação intrínseca entre o simbólico e o político”
(ORLANDI, 2012, p. 148). E é essa implicação do sujeito de linguagem interpelado pela ideologia e
constituído pela história, que faz o modo como o sujeito cartunista Quino diz sobre o mundo através
da Mafalda.
De acordo com Orlandi (2001), podemos afirmar discursivamente que as tirinhas são
consideradas como “uma tecnologia da linguagem”. Elas são uma das formas como a linguagem se
materializa. Barros (2016, p. 176) afirma que: “a prática de linguagem com e pela escrita — uma
tecnologia de linguagem — é um processo social, isto é, cuja sustentação não se dá autonomamente,
mas que estabelece uma condição singular na produção do conhecimento/na constituição de sentidos a
partir do que o sujeito pode (r)existir, vivenciar”. Ainda para a autora, “a escrita é, na relação com as
condições de produção que a constituem, uma tecnologia de linguagem, e de existência” (BARROS,
2016, p. 178).
Nas análises do material selecionado, buscaremos compreender como um objeto simbólico
(texto, pintura, música, tirinhas, dentre outros) produz sentidos (ORLANDI, 2001), mesmo após mais
de 50 anos, e como esses sentidos parecem dizer de uma época atual, eles se atualizam, apesar de ser
um material criado numa época em que predominava apenas a imprensa escrita, sem o acesso às
modernas ferramentas disponíveis nos dias de hoje, ele continua produzindo sentidos. O objetivo desse
trabalho é, então, compreender o modo de funcionamento da discursividade sobre questões escolares e
como o funcionamento de suas práticas presentes nas tirinhas da Mafalda considerando as condições
de produção das tirinhas e o modo como a memória discursiva atualiza efeitos de sentido a cada
tomada de palavra pelos personagens.
Para a seleção do corpus foram recortadas tirinhas que apresentavam dizeres relacionados às
práticas escolares, aos métodos e às formas de avaliação. Essa seleção deveu-se, ainda, a uma questão
curiosa, qual seja, a de que as tirinhas têm sido muito exploradas no desenvolvimento de materiais para
aulas cujo conteúdo temos acompanhado, e, além disso, têm feito parte, inclusive, de muitas questões
de vestibulares e do ENEM.
Antes de partimos para as análises, apresentamos ao leitor uma introdução às condições de
produção das tirinhas da Mafalda.
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1 As tirinhas da Mafalda e suas condições de produção
As condições de produção do discurso são as “determinações que caracterizam um processo
discursivo” (PÊCHEUX, [1975]2014, p.182). Ou seja, as condições de produção do discurso são
constituídas pelo sujeito, pela situação discursiva e pela memória que são contextos que funcionam de
forma conjunta e imbricada em toda situação de linguagem (ORLANDI, 2006).
A personagem Mafalda, uma menina de 6 anos, criada em 1962 na Argentina pelo cartunista
Quino, é um dos expoentes mais famosos do universo das HQs, pois representa a classe média da
América Latina nos anos 60. Foi idealizada a pedido de uma empresa chamada Mansfield, que vendia
eletrodomésticos. Ela seria a garota propaganda de peças publicitárias dessa empresa. A exigência era
que a personagem tivesse as letras M e A no nome assim como Mansfield. Porém a empresa não
aprovou a criação de Quino e um acervo de oito tirinhas que já estavam prontas ficaram guardadas por
um ano, até que foram publicadas, pela primeira vez, no periódico La Primera Plana.
As tirinhas da Mafalda também foram publicadas nos jornais El Mundo e na revista Siete Dias
Ilustrados. Essas tirinhas foram publicadas de forma ininterrupta de 1963 até 1973, quando passou a ser
publicada internacionalmente apenas em livros. Importante ressaltar que, em 1977, Quino, a pedido do
UNICEF3 ilustra com a personagem a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Nessas ilustrações
para o UNICEF, Mafalda demonstra as preocupações sociais e políticas dos anos 60 com relação às
crianças e ao futuro delas.
Mafalda foi criada num momento de grande turbulência social na Argentina. Seu país estava
mergulhado na pobreza, sofrendo com os golpes militares e ditaduras. Esses fatos estão presentes nas
tirinhas, produzindo efeitos de sentido contestatórios quanto à realidade social do país. Esses fatos
associados acabaram sendo decisivos na construção de Mafalda e dos demais personagens e nos
processos de produção de sentidos das tirinhas (SOUZA, 2016).
Declarado admirador da personagem Mafalda, Umberto Eco afirmou:
O universo de Mafalda não é apenas o de uma América Latina urbana e desenvolvida;
é também, de modo geral e em muitos aspectos, um universo latino, o que a torna
mais compreensível do que muitos personagens de quadrinhos norte-americanos;
enfim, Mafalda, em todas as situações, é um “herói do nosso tempo”, o que não
parece uma qualificação exagerada para o pequeno personagem de papel e tinta que
Quino propõe. (ECO apud QUINO, 2003 [1969], p. 86).

3

Fundo das Nações Unidas para a Infância (em inglês, UNICEF significa The United Nations International Children’s
Emergency Fund).
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Ainda segundo Eco (apud QUINO, 1969), “Mafalda vive numa dialética contínua com o mundo
adulto, que não ama nem respeita, pelo contrário, ridiculariza e repudia, reivindicando o direito de
continuar a ser uma menina que não quer incorporar o universo adulto dos pais”. Não quer incorporar,
mas inevitavelmente vive nesse mundo dos pais, que ela critica, mesmo estando dentro dele.
Para uma melhor compreensão de nossas análises, trouxemos algumas noções discursivas que
nos ajudarão a realizar as análises aqui propostas. Uma noção fundamental para pensar o processo
discursivo em sua metodologia de análise é o de memória discursiva.
Segundo Pêcheux, a memória discursiva é um saber que possibilita que nossas palavras façam
sentido. Diz-nos ele
A memória seria aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem
restabelecer os implícitos (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos,
elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita:
a condição do legível em relação ao próprio legível (PÊCHEUX, 2010, p. 52).

Nesse trabalho, vamos tomar a noção de memória discursiva conforme Orlandi (2012, p. 143),
ou seja, como o interdiscurso, aquilo dito antes em outro lugar, o que constitui todo dizer; lugar em que
há uma luta pela disputa de sentidos sempre; um conjunto de já-ditos que se reorganizam e se
reformulam de modo ininterrupto. Ao dizer, o sujeito significa mediado pelo mundo e pela língua e por
sua memória discursiva (ORLANDI, 2012).
Para Orlandi (2009, p. 30), “o dizer não é propriedade particular. As palavras não são só nossas.
Elas significam pela história e pela língua. O que é dito em outro lugar também significa nas ‘nossas’
palavras”. A noção de memória discursiva4 quando pensada no discurso “disponibiliza dizeres que
afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada” (ORLANDI, 2009, p. 29).
Conforme Orlandi (2009, p. 34), o interdiscurso é constituído por outros discursos, “é todo o
conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos”. No interdiscurso,
Orlandi (2009) esclarece que, para que as palavras façam sentido é preciso que elas já tenham tido
sentido em outro momento, ou seja, foram esquecidas, mas continuam determinando o dizer,
determinado pelas materialidades da ideologia e do inconsciente. As palavras pertencem, assim, ao
saber discursivo, à memória afetada pelo esquecimento (ORLANDI, 2009, p. 34).

Segundo Payer (2006, p. 27), a noção de memória aciona os princípios gerais que fundamentaram as outras noções
discursivas. Ela nos diz, “noções como as de formação discursiva, interdiscurso/ intradiscurso, constituição/enunciação do
discurso, efeito do pré-construído, repetição, paráfrase/polissemia, silenciamento dentre outras, estão intrinsecamente
concernidas ao tema [da memória].” Ainda, segundo a autora, “torna-se uma operação delicada recortar, nesse campo, os
tópicos precisos capazes de levar à compreensão da relação entre memória e discurso, dada a iminente possibilidade de
permanecerem intocados certos princípios […]” (PAYER, 2006, p. 27).
4
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Em nossas análises, ou seja, no gesto de leitura que faremos sobre as tirinhas como
materialidade significante a ser lida, precisamos não esquecer de duas posições sujeito nesse discurso, a
de função-autor e a de efeito-leitor, que poderíamos parafrasear como a de sujeito autor (ocupada pelo
sujeito cartunista Quino) e a de sujeito leitor (ocupada por nós, leitores). O jogo em que o sujeito autor
antecipa o sentido que suas palavras irão causar no seu interlocutor e o jogo em que o sujeito leitor
imagina o que o sujeito autor significou com seu dizer, representa um mecanismo que Pêcheux (2014)
denominou de formações imaginárias, pois para ele o importante não são os sujeitos e nem os seus lugares
empíricos, mas as imagens que resultam em projeções. São essas projeções e antecipações, criadas pelas
formações imaginárias dos sujeitos em suas posições discursivas, que permitem passar das situações
empíricas para posições sujeito no discurso. Dentro dessa teorização podemos afirmar que o sujeito
cartunista Quino produziu as tirinhas da Mafalda usando o mecanismo de antecipação para tal. A
imagem de leitor que ele produziu a respeito de seu texto pode ter sido, por exemplo, a de um leitor
argentino com certo grau de formação política, cultural, que possibilitasse a compreensão das críticas
feitas sob a forma de humor e ironia, sob aquelas determinadas condições de produção em que o
discurso se produziu.

2 Algumas análises
Mafalda é uma protagonista que, apesar de parecer uma criança enquanto imagem visual,
lembra pouco um personagem infantil; suas críticas e reclamações parecem apontar para um adulto
consciente e politizado. Aos seis anos de idade ela contesta o mundo, as guerras, a educação, os golpes,
as ditaduras na América Latina. A mescla de falas de adultos em uma posição-sujeito criança produz o
efeito de humor e crítica presente no trabalho de Quino. O autor aproveita a posição-sujeito criança
para enunciar o que seria censurado naquele período no mundo dos adultos.
Nesse sentido, retomamos Pêcheux (1990, p. 17) que nos lembra que “o porta-voz se expõe ao
olhar do poder que ele afronta, falando em nome daqueles que ele representa, e sob seu olhar”. Quino
faz isso com maestria quando tece críticas à ditadura nos países da América Latina, quando critica as
guerras pelo poder no mundo e a miséria em determinados lugares, quando mostra o tratamento
desigual que a mulher enfrentava naquela época e que, ainda hoje, se atualiza nas lutas pela igualdade
entre gêneros em todos os espaços, e quando critica a escola por não cumprir com seu papel social de
emancipação das classes oprimidas.
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Em Mafalda, nas tirinhas que serão apresentadas abaixo, poderemos perceber diferentes efeitos
de sentidos produzidos pelas suas contestações relacionadas à escola, aos métodos de ensino e de
avaliação.

Figura 1 — Tirinha da Mafalda

Na descrição da primeira tirinha apresentada (figura 1), podemos perceber uma professora das
séries iniciais da alfabetização, ensinando no quadro negro, sílabas, palavras e frases formadas com M.
São frases formadas por palavras e sílabas repetidas, trabalhando a silabação. “Minha mãe me ama,
minha mãe me mima”. No segundo quadrinho, temos Mafalda que sai do seu lugar e caminha em
direção a sua professora. No terceiro momento da tirinha, Mafalda está de frente para a professora,
ambas em pé, e, enquanto pronuncia a seguinte frase: “Parabéns professora. Pelo visto sua mãe é
ótima”, a menina pega a mão da professora e a cumprimenta. A professora permanece em silêncio. No
quarto quadrinho depois de encerrada a frase, vira as costas para a professora, que permaneceu calada,
e volta para sua carteira. No quinto e último quadrinho, Mafalda já se encontra sentada na carteira
rodeada pelos outros colegas e diz à professora: “Agora, por favor, ensine pra gente coisas realmente
importantes”. E nesse momento as feições da professora mudam e parecem reproduzir um gesto de
surpresa e de quem é desafiada e confrontada a responder sobre seu próprio modo de fazer uma aula,
de responsabilizar-se pela seleção dos conteúdos a serem conhecidos, de ser professora de uma turma
em uma escola.
Se atentarmos ao fato de que as tirinhas foram escritas nas condições de produção de uma
Argentina da década de 60/70, a primeira observação que podemos fazer é de que o sistema
educacional argentino, assim como o brasileiro são muito semelhantes entre si e que permanece no
Brasil a mesma estratégia didática do ensino tradicional para ensinar a alfabetização (silabação ou
famílias silábicas) às crianças até os dias atuais. Os métodos de ensino pouco se transformaram e
parecem privilegiar apenas o que seria menos importante, segundo a Mafalda. Principalmente nas
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escolas públicas, as mais carentes se pensarmos em relação às escolas privadas. As escolas públicas são
carentes em vários aspectos (infraestrutura, localização, corpo docente) e esses fatores também são
decisivos na questão da baixa aprendizagem escolar, conforme (IOSIF,2007). Ainda para a autora, a
educação no Brasil que deveria priorizar o exercício da cidadania não consegue sequer fazer com que a
maioria de seus alunos aprendam a ler e escrever, quanto mais formar sujeitos críticos (IOSIF, 2007).
A memória discursiva presente aqui remete a uma atualidade na solicitação feita pela menina à
professora. Ainda hoje anseia-se que a escola saia da repetição mecânica de conteúdos, da reprodução e
promova a transformação ao transferir não só as “coisas a saber”, mas o modo como essas coisas
podem ser diferentemente interpretadas, significadas no processo de leitura percorrido pelos sujeitos
alunos. Corroborando a crítica presente na tirinha em análise, Orlandi (2016, p. 71) afirma que “a
questão não é a informação nem a quantidade, mas o saber, a experiência, a memória e o real social que
demandam certas formas de conhecimento para transformar certas condições, em determinadas
conjunturas”.
Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa, observa que o
professor deve demonstrar respeito aos saberes dos educandos, sua história de vida, os saberes que ele
traz de “fora”. E ainda questiona: “Por que não estabelecer uma necessária ‘intimidade’ entre os saberes
curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos?” E ele
mesmo responde:
Porque, dirá um educador reacionariamente pragmático, a escola não tem nada que
ver com isso. A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los
aos alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos (FREIRE 2002, p. 15).

Importante observar também nessa mesma tirinha que o quadro negro, a disposição das
carteiras dos alunos, enfileirados, numa tentativa de evitar conversas, indisciplina e a comunicação entre
eles, enfim, numa tentativa de controle dos corpos, são características recorrentes do espaço escolar até
hoje. Não interessa a esse aparelho ideológico de estado (AIE), a escola, uma disposição das carteiras
que favoreça o diálogo, a troca de ideias e a colaboração entre colegas. E, discursivamente, sabemos
que o modo como o espaço simbolicamente se constitui se dá simultaneamente ao modo como o
sujeito se constitui e ao modo como os sentidos se constituem, ou seja, espaço, sujeito e sentido se
constituem em um mesmo processo histórico-ideológico. No caso, essa relação remete à produção de
sentidos que atualiza uma memória do período da ditadura militar com a imposição de uma disciplina
escolar rígida e uma escola isolada do mundo, alheia aos saberes, ao conhecimento relevante e
emancipador. Era interessante que assim ficasse para que não houvesse questionamentos, troca de
ideias e informações, reflexo de uma sociedade vigiada e coagida no silêncio e na não manifestação. No
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geral não havia enfrentamento direto quanto às normas rígidas estabelecidas. Seria a permanência de
uma falsa ideia de controle e harmonia social, sem movimentos de rebelião nem reivindicações. Mesmo
que houvesse demandas sociais para a mudança da realidade social, a permanência das desigualdades
nos países em desenvolvimento é um fator fundamental para a manutenção do sistema, só assim se
asseguraria a exploração de uma classe sobre a outra. E Mafalda através de suas tirinhas contestadoras,
nos incomoda mostrando e falando sobre as desigualdades.
Passemos à análise da segunda tirinha conforme podemos observar a seguir.

Figura 2 — Tirinha da Mafalda

Essa segunda tirinha (figura 2), vem reafirmar os efeitos de sentidos que a primeira já antecipou.
Uma descrição possível dessa textualização é dizer que a escola tem apresentado pouco êxito na
preparação dos jovens para fazerem a “leitura de mundo”, defendida por Paulo Freire, afirmativa
corroborada por (IOSIF, 2007). Mafalda, no primeiro quadrinho, pega um jornal para ler e ela afirma,
com semblante triste e o jornal abaixado, que ainda não sabe ler o que está no jornal. Um dos efeitos
produzidos a partir desse dizer é o de que fica evidente que ela sabe ler, porém não entende as
manchetes do jornal. Ela lê, ou seja, junta as sílabas e forma frases e palavras, porém não compreende o
que está escrito lá, de forma crítica, isto é, buscando atribuir mais de um sentido ao que lê. No segundo
quadrinho, ela reflete com o olhar distante e perdido, que a única coisa que ensinaram para ela na escola
é que “mamãe mima o fulano, e a fulana arranja o laço”. No terceiro quadrinho, Mafalda já adquire
uma postura de reivindicação, ergue os braços e abre a boca em sinal de grito, e quer saber o que
acontece com Johnson e o Fidel Castro.
No penúltimo quadrinho ela retoma o jornal para tentar lê-lo novamente. Fica ali mergulhada
atrás do jornal tentando decifrá-lo. E no último quadrinho ela desiste, pois constata que as frases que
ela aprendeu na escola não se aplicam ao Fidel nem ao Johnson. As frases aprendidas, decodificadas na
escola não possibilitam que a menina faça a “leitura de mundo”, nem interprete o escrito em suas
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condições de produção. A aplicação de um saber isolado não é o suficiente para a compreensão do
todo.
Segundo Orlandi (2011, p. 22), entre a imagem ideal do aluno (o que não sabe) e a imagem ideal
do professor (o que tem a posse do saber que é legitimado pela esfera do sistema de ensino), há uma
distância fartamente preenchida pela ideologia; o que se representa aqui, podemos dizer, pela ideologia
da classe dominante. Aquilo que é para a classe dominante considerado importante é o que a escola
reproduz. E para a classe menos favorecida, os conteúdos são ensinados de forma empobrecida e rasa.
A escola como um poderoso Aparelho Ideológico de Estado, segundo Althusser ([1976]1985), faz essa
divisão, essa distribuição desigual do conhecimento, com muita eficácia e eficiência.
Freire afirmava que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E isso é perceptível no caso
da Mafalda por ser uma menina ainda na fase de alfabetização, mas que é viva, inteligente e conectada
aos acontecimentos da sua época.
Damos um fecho a essa análise com a formulação sobre texto de Orlandi (1995), ao dizer que,
para a Análise de Discurso,
o texto não é uma unidade fechada — embora, como unidade de análise, ele possa ser
considerado uma unidade inteira — pois ele tem relação com outros textos (existentes,
possíveis ou imaginários), com suas condições de produção (os sujeitos e a situação),
com o que chamamos sua exterioridade constitutiva (o interdiscurso: a memória do
dizer). (ORLANDI, 1995, p. 112-113).

Passemos a mais uma tirinha em análise.

Figura 3 — Tirinha da Mafalda

Na descrição dessa terceira tirinha (figura 3), vemos Mafalda e seu amigo Manolito saindo da
escola enquanto ele analisa a avaliação da sua atividade entregue pela professora. Ele fala: “a professora
me deu ‘péssimo’ outra vez!”. Mafalda permanece calada apenas ouvindo o amigo. No segundo
quadrinho, eles parecem parar, e ele, com o punho cerrado e levantado, boca bem aberta como se
estivesse gritando, pergunta: “É para isso que a gente vai todo dia à escola?” Mafalda nada responde.
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Eles continuam caminhando pela rua e o garoto continua seu protesto. Mafalda continua calada. No
terceiro quadrinho, ele diz: “Se eu viesse de vez em quando, ainda vai!...”. Mafalda caminha à frente de
Manolito não dando muita importância às demandas do colega, e o menino parece segui-la,
gesticulando com uma das mãos e na outra segurando a atividade. Ele encerra o ‘monólogo’, quase um
desabafo, quando eles param. Ali ele conclui: “Mas fazer isto com um freguês?” (desenhado em caixa
alta e em negrito, o que destaca esse dizer dos outros anteriores).
Para essa análise, entramos pela observação do tema avaliação escolar. Nessa tirinha, a
avaliação escolar parece continuar produzindo efeitos de sentidos de um ‘instrumento de tortura’ e
coação na relação entre o sujeito professor e o sujeito aluno. Quando o menino diz: “‘péssimo’! A
professora me deu ‘péssimo’ outra vez”, compreendemos a atualização de uma região da memória
discursiva que diz sobre uma prática antiga que os professores tinham quando ainda estávamos na
escola básica, que significam o modo como um sujeito aluno, significado uma vez como um ‘fracasso’
parece tender a repetir esse ‘fracasso’ nas avaliações e não avançar no seu aprendizado. E esse dizer e
essa prática parecem estar sustentados no modo como o processo de avaliação na escola se dá, qual
seja, o modo da avaliação quantitativa, ‘somativa’. Esse tipo de avaliação não tenta “corrigir os erros”
do percurso e colocar o sujeito aluno na rota da aprendizagem, ele apenas atesta que o aluno “errou” e
pronto (HOFFMAN, 2003). E a autora é mais enfática ainda quando afirma que,
as notas e provas funcionam como redes de segurança em termos de controle
exercido pelos professores sobre seus alunos, da escola e dos pais sobre os
professores, do sistema sobre suas escolas. Controle esse que parece não garantir o
ensino de qualidade que pretendemos, pois as estatísticas são cruéis em relação à
realidade das nossas escolas (HOFFMANN, 2003, p. 22).

Os efeitos de sentidos dessa tirinha aqui produzidos são os de que a escola não é responsável
pelo fracasso do aluno, e, sim, ele próprio. Contudo, em relação a isso, compreendemos que ela (a
escola) é a responsável sim, umas das responsáveis, juntamente com outros condicionantes, pois senão,
quem seria? Para a classe dominante há interesse que a escola pública (no caso, tornamos a observar
que não trabalhamos com as escolas privadas) mantenha assegurado seu papel de reprodução e de nãotransformação de realidades, formando sujeitos leitores não-críticos, mas pacíficos, submissos ao status
quo vigente. Com essa proposta de práticas escolares significada nas tirinhas até aqui analisadas,
compreendemos que o sujeito aluno não precisa saber muito. Consoante Paulo Freire (1981, p. 73)
“seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação
que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica”.
Compreendemos, então, dentre outros sentidos possíveis, que o professor precisa estar
frequentemente se perguntando sobre sua prática escolar, para estar advertido de que, apesar de a
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escola insistir em inscrever práticas na contramão da emancipação do sujeito aluno como um sujeito
crítico durante o processo da transferência de conhecimento, é preciso resistir e apostar em práticas
escolares transformadoras. De acordo, ainda, com Freire (2002, p.15), um momento fundamental do
ensino é o da “reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem
que se pode melhorar a próxima prática”; “a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve
o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 2002, p. 15).
Nessa tirinha o menino se mostra indignado, pois vai à escola todo dia e recebe péssimo na lição,
ou seja, não aprende o que é ensinado! Será que é mesmo ensinado? Qual o modo como foi ensinado?
A memória que parece se atualizar nessa tirinha também reforça o já-dito de que a escola não muda
seus métodos de ensino, não se atualiza como parecem fazê-lo outras instâncias da sociedade.
Hoffmann (2003, p.12) argumenta sobre a dificuldade de superar a prática da avaliação
tradicional pois “desponta sobremaneira a crença dos educadores de todos os graus de ensino na
manutenção da ação avaliativa classificatória como garantia de um ensino de qualidade, que resguarde
um saber competente dos alunos.”
Quando Manolito, no último quadrinho, questiona, da sua posição-sujeito aluno: “Fazer isto
com um freguês?”, compreendemos que há aí, nesse enunciado, efeitos de sentido que remetem à
polissemia da palavra “freguês”. E também ao atravessamento de outra formação discursiva, fazendo
derivar o compromisso ideológico atribuível à referida posição tal como descrita.
Dependendo da formação discursiva em que se encontrar o leitor, essa forma material5
“freguês” produzirá sentidos diversos. Pêcheux (2015, p.53) ressalta que “todo enunciado é
intrinsicamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, deslocar-se discursivamente de seu
sentido para derivar para um outro”. Mesmo destacando aqui que o perfil de Manolito é de um aluno
pouco dedicado e pouco interessado nos estudos, esse fato não exime a responsabilidade da escola pelo
aprendizado de seus alunos. O efeito que o termo “freguês” pode suscitar na tirinha, tanto pode
remeter a uma discursividade na qual o sujeito aluno, que vai todos os dias à escola, durante o ano
todo, cumpre com suas obrigações, fazendo sua parte, ou seja, significando-se como um freguês da
escola, quanto também pode atualizar dizeres da memória discursiva que produzam como efeito de
evidência que, ao enunciar “freguês”, remete a uma visão mercantilista da educação, a uma visão
neoliberal que significa o aluno como o cliente, o freguês, e, por isso, tem de receber um tratamento
“Orlandi (2003, p. 19) cunha a noção de forma material dizendo que ‘a forma material é vista como o acontecimento do
significante (língua) em um sujeito afetado pela história’. Esse modo de significar não remete a um funcionamento formal,
abstrato e nem à empiria que olha para essa forma como se o conteúdo se formasse nela ou como um simples referente. A forma
material é produzida no processo histórico de significação em que se implicam sujeito, história e linguagem, materialmente”
(BRANCO, 2013, p. 24).
5
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especial, diferenciado, que não o desagrade, para que ele volte sempre, como um consumidor que se vê
cativado com um produto. Assim sendo, podemos afirmar, que “todo dizer é ideologicamente
marcado” e “é na língua que a ideologia se materializa” (ORLANDI, 2012, p. 38).
De acordo com uma das possíveis interpretações do termo “freguês”, como a do sujeito aluno
como cliente em relação a um negócio que lhe promete e lhe oferece produtos que o irão satisfazer para
que sempre retorne ao consumo, conforme é esperado do funcionamento do mercado no sistema
capitalista, lembramos com Orlandi (2016) que,
Como a questão da educação é uma questão que acompanha a conjuntura em que se
dá, em conjunturas históricas diversas, passamos do slogan “alfabetização e
desenvolvimento”, para “educação e mercado” (ambos aparecem como senso comum
na mídia) […]. (ORLANDI, 2016, p. 71-72).

Apesar de o trabalho da ideologia tornar evidente, nos dizeres dessa tirinha, que: a) as práticas
avaliativas precisam permanecer/permanecem as mesmas para que o processo reprodutor da escola se
produza com eficácia; e b) o modo como esse aluno deve e pode ser tratado na escola não deve ser
como um cliente/freguês, é preciso não nos esquecermos de que educação e mercado parecem estar
significadas como par nessa conjuntura histórica. Precisamos estar advertidos de que há nesse dizer do
Manolito e no não dizer da Mafalda sentidos que remetem a uma forma de avaliar a aprendizagem do
aluno num sistema de educação comprometida com o capitalismo, com o mercado. Assim, a presença
da Mafalda o tempo todo apenas ouvindo, mas presente, em silêncio, também significa.
Compreendemos o silêncio como o que “trabalha politicamente, significando o que não pode ser dito
(ORLANDI, 2007).” Há a presença em silêncio da personagem, mas uma presença em sentido. O
silêncio de Mafalda parece fazer-se contraparte para a denúncia de Manolito, é um silêncio que projeta e
convoca o interlocutor a significá-lo de outro modo. Em nenhum dos quadrinhos ela se pronuncia, mas
sua presença produz efeito de sentidos na tirinha. Como nos diz Orlandi (2007),
o silêncio é assim a ‘respiração’ da significação; um lugar de recuo necessário para que
se possa significar, para que o sentido faça sentido. Reduto do possível, do múltiplo, o
silêncio abre espaço para o que não é ‘um’, para o que permite o movimento do
sujeito. (ORLANDI, 2007, p. 13).

Assim, para Orlandi (2007, p. 35), “quando não falamos, não estamos apenas mudos, estamos em
silêncio: há o ‘pensamento’, a introspecção, a contemplação”.
Vamos a seguir à proposta de análise da quarta tirinha.
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Figura 4 — Tirinha da Mafalda

Como descrição dessa tirinha (figura 4), temos, no primeiro quadrinho, a professora dirigindo
uma pergunta sobre a compreensão do conteúdo ministrado aos alunos: “quem não entendeu, levante a
mão”. Essa é uma pergunta que supõe que ela sabe que haverá alunos que não entenderam. Esse gesto
da professora pode significar, dentre outras interpretações, que ela sabe que não explicou bem, ou que,
apesar de saber que explicou bem, há alunos que não entenderam, porque isso é um fato recorrente em
sua prática escolar, por exemplo. No segundo quadrinho, Manolito aparece sentado na sua carteira
levantando a mão com uma feição de dificuldade, com a língua de fora. No terceiro quadrinho, aparece
um balão com a fala da professora perguntado ao aluno o que ele não entendeu e também aparece
Mafalda e um colega olhando para trás para observar a resposta que Manolito dará a professora. Mas,
nesse olhar dos dois (no da Mafalda e no do colega), parece haver tanto efeito de espanto/surpresa
quanto, ao contrário, efeito de uma constatação. No último quadrinho, Manolito está em pé e responde
para a professora que não entendeu nada, desde março até agora. Aqui, como na tirinha anterior,
Mafalda aparece, mas não há falas, só a imagem da menina significa. Compreendemos que é
representativa a importância da menina que nada fala mas produz efeito de sentidos em seu não dizer,
pois o “silêncio é garantia do movimento dos sentidos. Sempre se diz a partir do silêncio” Orlandi
(2007, p. 22). Voltamos aqui com a noção de silêncio para compreendermos os dizeres dessa tirinha,
pois já sabemos que o silêncio “significa em (por) si mesmo” (ORLANDI, 2007, p. 73). O silêncio aqui
não é compreendido como “ausência de palavras”, mas o “silêncio fundador, princípio de toda
significação” lugar que propicia abertura para a linguagem significar. O silêncio segundo a autora é
a possibilidade para o sujeito de trabalhar sua contradição constitutiva, a que o situa na
relação do “um com o múltiplo”, que aceita a reduplicação e o deslocamento que nos
deixam ver que todo discurso sempre se remete a outro discurso que lhe dá realidade
significativa. (ORLANDI, 2007, p. 24).

Já quando o garoto responde “desde março até agora”, o efeito de sentidos presente na fala é de
que já se passaram vários meses de aula e ele não aprendeu nada. E pior. A professora não percebeu
Revista DisSoL — Discurso, Sociedade e Linguagem
SOARES — Práticas escolares nas tirinhas da Mafalda: efeitos de sentidos
DOI 10.35501/dissol.vi14.967

81
Pouso Alegre/MG, ano VI, n.º 14, jul.-dez./2021 – ISSN 2359-2192

essa dificuldade no aluno em todo esse tempo. O que evoca aqui, o que se sugere é o sentido de que, ao
longo de todos os meses decorridos, ninguém percebeu, ou seja, a professora não percebeu que o aluno
nada havia aprendido. Tanto em um caso como no outro, atualiza-se uma região de sentido da memória
discursiva sobre o modo como a prática escolar em relação ao proceder do professor durante as aulas
se dão de forma mecânica e sem objetivos claros, apontando para o funcionamento de um processo
ensino-aprendizagem que não é verificado a cada atividade realizada. Há nessa tirinha assim como em
qualquer outro discurso, outras formas de se interpretar e compreender o que foi representado, há
“pontos de derivas possíveis, oferecendo lugar à interpretação” (PÊCHEUX, 1990, p. 53).
É comum nas escolas brasileiras a avaliação não levar em consideração as individualidades de
aprendizado dos alunos. Um modelo de avaliação único para alunos de níveis de aprendizado
diferentes.
Hoffmann (2003) considera que:
É preciso atentar para o fato de que uma escola de qualidade é a que dá conta, de fato,
de todas as crianças brasileiras, concebidas em sua realidade concreta. E a escola, hoje,
insere-se numa sociedade marcada por muita violência, miséria, epidemias,
instabilidade econômica e política. O caminho para o desenvolvimento é uma
educação igualitária, que acolha os filhos dessa geração em conflito e projete essa
geração no futuro, conscientes do seu papel numa possível transformação.
(HOFFMANN, 2003, p. 16).

Podemos compreender, a partir da análise dessa quarta tirinha, sempre em relação às outras
anteriores, que a memória discursiva atualizada nesta tirinha é a de que a avaliação desde aquela época
(época em que a tirinha foi criada, ou seja, há mais de meio século) continua inscrevendo as práticas
avaliativas escolares em um discurso de inadequação e de não reconhecimento do modo como os
alunos aprendem, homogeneizando o processo, e continua culpabilizando, tornando responsável o
próprio aluno por essa não adequação e por seu contínuo e reprodutivo fracasso escolar.
Prossigamos nas nossas análises, buscando compreender essa quinta tirinha de Quino sobre as
práticas escolares.

Figura 5 — Tirinha da Mafalda
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Na descrição dessa tirinha (figura 5), dizemos que o primeiro quadrinho apresenta Mafalda com
sua amiga Suzanita fazendo a tarefa de casa. Não sabemos se estão na escola devido ao modo como o
artista representou a mesa: redonda, grande o suficiente para caber mais de um, diferentemente da mesa
da escola, individual, para apenas um. Mafalda dita para a amiga “Papai fuma cachimbo”. Sua expressão
facial mostra um certo desconforto com o que Suzanita retruca: “Tem que escrever isso?”. No segundo
quadrinho, a colega continua seu protesto: “E pra que a gente tem que aprender a escrever isso, hein?
Enquanto isso, Mafalda apenas ouve calada e nada responde, talvez por não saber o que dizer, ou,
então, fica calada para dar espaço de fala a outra em sua indignação, mostrando que aquilo não faz
sentido para ela. Já, no terceiro quadrinho, aparece apenas Suzanita, com os braços levantados em sinal
de revolta, a boca bem aberta como se gritasse e diz: “O que adianta saber escrever que alguém fuma
cachimbo se neste país quase ninguém fuma cachimbo?”. No último quadrinho, aparecem as duas
amigas, e Suzanita diz: “É por isso que nós que estudamos temos que ir pro estrangeiro. Para aplicar
nossos conhecimentos!” Mafalda continua calada, parecendo expressar por sua feição sentidos de
reflexão sobre o assunto em foco. Podemos compreender sentidos em jogo como: perguntando-se se
faz sentido escrever sobre algo ou estudar algo que aparentemente não faça sentido; ou que se faz
sentido dedicar-se a uma tarefa apenas como cópia; ou que nosso destino, no momento em que
vivemos (ditadura militar argentina) é levar para o estrangeiro nossos conhecimentos e lá aplicá-los; ou
que não temos espaço/liberdade; ou que não interessa ao governo aplicarmos nosso conhecimento
dentro do próprio país.
Podemos compreender, observando o funcionamento do dizer no primeiro quadrinho da
tirinha, que os efeitos de sentido que se atualizam pelo recorte da memória discursiva em jogo apontam
para os sentidos da ‘cartilha escolar’ muito utilizada na alfabetização das crianças e que, ainda hoje,
parece permanecer como metodologia em diversas práticas escolares que circulam pelo país. Se
refletirmos discursivamente sobre sentidos de cartilha, um dos que comparecem é o de que esse
material se apresenta como uma série de frases prontas, cristalizadas, produzidas para as crianças
copiarem, memorizarem o conhecimento como se fossem pacotes imutáveis, por exemplo, as famílias
silábicas. Podemos compreender o gesto de interpretação da pequena Suzanita como resistência,
demonstrando insatisfação com o fato de ter de reescrever frases que não fazem sentido em sua
realidade social experienciada. Também nos remete à questão da não aplicabilidade e utilidade dos
conhecimentos divulgados na escola. Ao se questionar enunciando a pergunta “pra que a gente tem que
escrever isso”, Suzanita parece se rebelar contra a imposição, o autoritarismo, tão presente na época em
que Mafalda foi criada e remete-nos às condições de produção dos discursos de resistência no período
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da ditadura argentina. Interessante salientar que, ainda hoje, no Brasil, as escolas se utilizam da
imposição de verdades prontas (cartilhas), absolutas, para repassar aos alunos, mas sem esperar que eles
as questionem.
No terceiro quadrinho, a menina questiona o que adianta saber escrever que alguém fuma
cachimbo se nesse país quase ninguém usa cachimbo! Fica evidenciado no jogo discursivo que há
coerência na fala da garota, realmente quase não se usa cachimbo no país, então por que aprender essa
frase? Mas sabemos que o efeito de evidência é trabalho ideológico, o que parece ser, pode não ser para
o outro. Segundo Orlandi (2012, p. 51) “na dicotomia entre método de ensino e processo de
aprendizagem, a escola se coloca como se o aluno não tivesse já instalado um processo de
aprendizagem e, ao propor um método de ensino, coloca o aluno no grau zero e o professor no grau
dez.” Todos trazem consigo muito já aprendido, já vivido mesmo na tenra idade, ninguém é tábula rasa.
A escola deveria partir daquilo que é familiar aos alunos, partindo da sua realidade mais próxima,
daquilo que faz sentido e produz sentidos!
E para encerrar a análise desta última tirinha, observamos, no quadrinho final, a afirmação de
Suzanita de que para utilizar os conhecimentos que a escola transmite tem-se de ir para o estrangeiro.
Essa afirmação produz uma discursividade na direção de uma crítica contundente ao papel da escola e
ao ensino de conteúdos curriculares desvinculados da realidade social e da sua aplicação prática na vida
cotidiana. É Orlandi (2012) que nos adverte, “o que se propõe é uma relação dialética entre aprendiz e
professor na construção do objeto de conhecimento. Assim como o aluno não está no grau zero, o
professor não está no grau dez e a relação entre eles pode ser fecunda para ambos” (ORLANDI, 2012,
p. 50).
Quanto à Mafalda, que durante toda a tirinha só observa e expressa suas observações através do
olhar silencioso, podemos retomar que o silêncio é a própria condição da produção de sentido, ou seja,
é quem o funda. “No silêncio, sujeito e sentido se movem largamente” (ORLANDI, 2007, p. 27).
Assim, Mafalda torna-se um porta-voz dos excluídos e insatisfeitos com a realidade que ora se
apresentava, apontando para questões silenciadas durante o período da ditadura, período esse marcado
pela ordem e pelo controle totalitário. Nesse sentido, compreendemos esse porta-voz como
representante dos silenciados, seu silêncio funda a possibilidade de o dizer interditado poder ser
enunciado pelo interlocutor.
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3 Considerações finais
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar os possíveis efeitos de sentidos
produzidos pelas tirinhas da Mafalda quando ela trata de questões ligadas às práticas escolares, como,
por exemplo, a sala de aula, os métodos de ensino e de avaliação.
Durante o desenvolvimento desse estudo, foi possível identificar as condições de produção na
formulação das tirinhas da Mafalda, e o trabalho da ideologia na materialidade do discurso. Pudemos
dar visibilidade, portanto, a como o sentido não é único pois se dá a ler em espaços discursivos
heterogêneos. Dependendo da posição ocupada pelo sujeito no processo discursivo das tirinhas,
podemos compreender a produção de diferentes efeitos de sentidos constituídos pelo humor e pela
ironia, efeitos esses constituídos também pelo modo como o sujeito autor enlaçou a materialidade
verbal e a não-verbal em discurso, ou seja, como o discurso se textualizou nesse objeto que nos
propomos a ler — as cinco tirinhas de Quino.
Pela análise da posição-sujeito ocupada na textualidade das tirinhas pelas crianças-alunos,
pudemos compreender efeitos de sentido que direcionam para críticas às práticas escolares, tais como, a
avaliação escolar única para alunos com aprendizagens diferentes, os métodos de ensino tradicionais e
os conteúdos curriculares desvinculados da vida cotidiana dos alunos.
A partir das análises pudemos compreender, ainda, que a interpelação ideológica a uma
formação discursiva hegemônica em relação às outras, que um mesmo sujeito se filia produz o modo
como esse mesmo sujeito se inscreve em nichos de sentido e, portanto, interpreta o que lhe afeta e lhe
rodeia, no nosso caso, o modo como o discurso da personagem Mafalda constituído pelas condições de
produção e pela memória histórica da Argentina na década de 60 e 70 significou as práticas escolares ali
funcionando.
Tomamos as tirinhas de Quino para compreendermos o funcionamento das práticas escolares
hoje no Brasil nas escolas públicas por que entendemos que esse tema foi o pano de fundo utilizado
pelo cartunista nas tirinhas retratando a realidade na Argentina, para dar voz à sua insatisfação e revolta
frente às injustiças e desigualdades que vivia e via os argentinos vivendo, enunciando a partir da voz de
crianças.
Compreendemos que todo dizer é político, histórico e ideológico e que está constituído por
dizeres anteriores e por dizeres a serem ditos; por isso, podemos fazer relação de sentido entre os
discursos sobre as práticas escolares antes, na Argentina, e os discursos sobre as práticas escolares hoje
no Brasil, é um movimento de interpretação. É por compreendermos a presença do interdiscurso, o já
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dito produzindo efeitos nos dizeres, que, ao analisar o discurso produzido nas tirinhas da Mafalda,
produziu-nos identificação enquanto efeito-leitor por apresentarem, esses dizeres, efeitos de
identificação com as demandas presentes hoje no funcionamento das práticas escolares na sociedade
brasileira.
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NO FLUXO: ANÁLISE DA #CRACOLÂNDIA COMO UM SISTEMA
DINÂMICO COMPLEXO
In the flow: analysis of #Cracolândia as a complex dynamic system
ERISVÂNIA GOMES DA SILVA1
OLIMPIA MALUF-SOUZA2
VALDIR SILVA3
Resumo: Neste artigo, buscaremos produzir algumas problematizações e
desdobramentos teóricos, decorrentes da tentativa da aproximação da teoria dos
Sistemas Dinâmicos Complexos (SDC) com a teoria da Análise do Discurso (AD)
materialista, por entendermos que ambas operam com o conceito de mudança
como uma constante constitutiva de seu funcionamento dinâmico. Para tanto,
tomamos para análise o conceito de fluxo, a partir dos Tweet com a hashtag
Cracolândia. As análises foram orientadas pelos conceitos de auto-organização,
adaptação e agregação dos SDC e de formação imaginária e memória discursiva
da Análise de Discurso. Para tanto, iremos analisar nesse estudo o “uso” das
mídias digitais no contexto social e seus efeitos, com base no funcionamento
discursivo da hashtag (#) Cracolândia (#Cracolândia) no âmbito do Twitter, no
ano de 2017. Nesse sentido, o propósito aqui é o de compreender de que maneira o
contexto social dos sujeitos usuários de drogas abrangem uma interconexão, fluxo
e deslocamento, quando analisados, no contexto do Twitter. Uma percepção
importante deste trabalho é que, todas as interações possíveis e a própria
constituição da #Cracolândia se dão apenas, porque existe um elemento maior, a
língua(gem).
Palavras-chave: Análise de discurso; sistemas dinâmicos complexos; fluxo;
#cracolândia.
Abstract: In this article, we will seek to produce some problematizations and
theoretical developments, arising from the attempt to approach the Complex
Dynamic Systems (DCS) theory with the Discourse Analysis (DA) theory, as we
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understand that both operate with the concept of change as a constitutive constant
of its dynamic functioning. To do so, we take for analysis the concept of flow, from
Tweets with the hashtag Cracolândia. The analyses were guided by the concepts of
self-organization, adaptation and aggregation of CDS and imaginary formation
and discursive memory of AD. To this, we analyze in this study the “use” of digital
media in the social context and its effects, based on the discursive functioning of
the hashtag (#) Cracolândia (# Cracolândia) in the context of Twitter, in 2017. In
this sense, the purpose here is to understand how the social context of drug-using
subjects encompass an interconnectedness, flow, and dynamics when viewed
through the lens of the Complex Dynamic Systems paradigm in the context of
Twitter. An important insight from this work is that all possible interactions and
the constitution of the #Cracolândia only happen because there is a larger element
of a complex nature the language(gem).
Keywords: Discourse analysis; complex dynamic systems; flow; #cracolândia.

Introdução
No presente artigo4 procuraremos dar visibilidade a algumas problematizações e
desdobramentos teóricos, decorrentes da tentativa de aproximação dos Sistemas Dinâmicos Complexos
(SDC) com a Análise de Discurso (AD). Como aponta Larsen-Freeman (2008), os SDC são
fundamentalmente uma teoria da mudança. Ela oferece uma estrutura conceitual para informar a
maneira pela qual investigamos e entendemos a natureza e o mundo em que vivemos, implica pensar as
práticas sociais como um sistema aberto, dinâmico, com propriedades emergentes e adaptativas. Logo,
implica, então, tomarmos a língua nessa mesma perspectiva de funcionamento. Como aponta LarsenFreeman (2008), a língua é um sistema adaptativo complexo, pois seus padrões estão sempre sujeitos a
mudanças. Para Bybee (2010), um dos efeitos de tomar a língua como um sistema adaptativo complexo
e sua estrutura emergente (LINDBLOM et al., 1986; HOPPER, 1980) é focar nossa atenção não muito
na estrutura linguística em si, mas nos processos que a criam (VERHAGEN, 2005).
O insight criativo e inovador de Larsen-Freeman trouxe novos significados para as práticas de
pesquisa na área da linguística e, em particular, da Linguística Aplicada ao redor do mundo. O fio de
conexão que, do nosso ponto de vista, cria as condições para o exercício teórico aqui proposto, nos é
fornecido por Orlandi (2009, p. 15), quando diz:
A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata
da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a
palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de
correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática
de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem […]. (Grifos nossos)
4
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Essa perspectiva do funcionamento dinâmico do discurso, atribuída pela autora, nos remete a
Larsen-Freeman (2008, p. 142) quando diz que “um sistema dinâmico é complexo, não linear, caótico,
imprevisível, sensível às condições iniciais, aberto, auto organizado, sensível ao feedback e adaptativo”.
Assim, com o propósito de dar visibilidade às teorizações possíveis decorrentes da aproximação
dos SDC com a AD, trazemos para análise, os funcionamentos dinâmicos da Cracolândia, na cidade de
São Paulo, a partir dos discursos postos em circulação no Twitter, por meio da hashtag #Cracolândia.

1 Twitter e Hashtag: um lugar de movência
Hashtag é um termo relacionado a tópicos que permitem ser buscado - pesquisados – nas redes
sociais, por meio da inserção do símbolo do “jogo da velha” (#) antes de uma palavra, uma frase ou
uma expressão. As hashtags configuram-se em hiperlink, permitindo a indexação de outras publicações
que utilizam o mesmo termo ou assunto, agrupando o conteúdo e facilitando o acompanhamento ou
participação em “conversas” sobre o mesmo assunto. Nesse sentido, a hashtag funciona como uma
ferramenta de busca, pois permite que outros usuários encontrem publicações sobre o mesmo assunto.
A hashtag, para além de seu funcionamento técnico instrumental, é de natureza linguística.
Paveau (2013) define a hashtag como uma tecnopalavra, com uma escrita muito própria. Para a
autora, a hashtag é um segmento linguageiro (siglas, palavras e frases). As hashtags comprimem sentidos e
criam as condições para que, por meio de um clique, o sujeito possa produzir seus deslocamentos no contexto
digital. O processo de indexação, possibilita um determinado fluxo organizacional também dos usuários
das mídias sociais. Assim, “[…] a indexação é a forma mais eficiente de organizar e encontrar um arquivo numa
base de dados. Para cada item, associam-se vários tags (palavras representativas) ou particularidades que permite ao
arquivo ser identificado entre um grande número de itens” (SAKAMOTO, 2013, p. 91).
No caso das manifestações com a tecnopalavra da #Cracolândia, vemos que esse papel das
hashtags em agrupar esses atores virtuais se marcam por meio do compartilhamento de posicionamentos
distintos. Nesse contexto, observamos que essas formas de organizar e comunicar dentro do mundo
virtual tem o poder de dar visibilidade a certos agrupamentos sociais. O Twitter, nesse sentido, é o meio
que promove a junção de grupos que antes eram dispersos por espaços geográficos e sociais que se
filiam.
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2 #Cracolândia: uma (desordem à beira do caos)
No contexto desse artigo, assumimos a Cracolândia como um sistema dinâmico complexo, com
ordem e regras próprias e com a ocorrência marcada de fluxo, que se configura como uma propriedade
desse sistema, pois, de acordo com Alves (2015), o fluxo refere-se, aos movimentos, deslocamentos e
percursos dos sujeitos em torno do consumo da droga. Assim, a atração exercida pelo “fluxo” pode ser
creditada à possibilidade ali existente de os indivíduos se relacionarem diretamente, conversando em
pequenos grupos e movimentando-se entre eles.
Em suas teorizações, Holland (1997) define fluxo como uma propriedade dos sistemas
dinâmicos complexos adaptativos. Para ele, o fluxo configura-se em uma rede de nós e ligações, em que
os nós são processadores e as ligações que emergem das interações possíveis entre os sujeitos, como é o
caso desse estudo. O autor afirma que os fluxos dessas redes variam ao longo do tempo e, nesse
processo, os nós e as ligações podem aparecer e desaparecer à medida que os sujeitos se adaptam ou
não. Deste modo, nem os fluxos e nem as redes de nós são fixas no tempo e no espaço sistêmico, pois
são padrões que refletem adaptações em mudança, à medida que o tempo transcorre e as experiências
se acumulam, como procuraremos mostrar na análise sobre a #Cracolândia.
Para Guattari (1996 apud SOUZA, 1998, p. 10-11) o fluxo é tomado com base no conceito de
desterrritorialização, a partir do entrelaçamento com o conceito de deslocamento de Pêcheux (1990)
que:
[…] permite falar na emergência da cidade como problemática de transição não linear
e não-cronológica. Ou seja, […] evitar pensar o aparecimento de algo que se chama
cidade em um determinado instante do território numa perspectiva cronológica
temporal, a que possibilita o discurso da urbanidade tomando a fugacidade da
paisagem na lacuna temporal do antes e do depois.

Dessa maneira, há várias formas como se dá este fluxo, enquanto desterritorialização que, de
certo modo, funcionariam como equipamentos5 para a emergência da cidade. Assim, existiriam
estruturas de poder político que constituíram o urbano sobressaindo ao coletivo que ali permeia. Nessa
perspectiva, os discursos sobre a cidade dependem dos fluxos desterritorializados, apagando e
silenciando significações do que seria morar, ou habitar um espaço.
Guattari (1996) afirma ainda, que a língua é o primeiro equipamento coletivo, pois é por meio
dela que o inconsciente social codifica o sistema urbano, uma vez que, para que haja a existência de
5

Por equipamentos coletivos compreendemos o universo da representação, que necessariamente constitui-se através de práticas
linguísticas.
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uma cidade é necessário que haja também uma escritura. Nesse funcionamento, o fluxo ocorre por
meio de uma escritura que simbolicamente origina-se da superfície de uma inscrição. Segundo Souza
(1998, p. 13) “[…] a idéia de tomar os lugares de circulação pública como pontes, viadutos, marquises e
seus acercamentos que, enquanto subsistem como tipos de equipamentos coletivos da cidade, expõemse na qualidade de superfície material da escrita da cidade.”
Ao pensarmos na #Cracolândia e o seu fluxo, nos deparamos com um imaginário de cidade que
se aloja por meio de comportamentos sociais que giram em torno de discursos de violência, como se
cidade e o urbano fossem constituídos apenas nesse lugar de significância. Isto significa dizer que,
quando o sujeito é convocado a interpretar e significar a exterioridade para se referir ao conceito de
cidade, se instaura um domínio discursivo que constituiu esse imaginário de cidade como uma forma de
materialização da violência, da vigilância e do medo, como é o caso da Cracolândia, seja ela em sua
materialidade offline ou online.6
Dessa maneira, a formação imaginária da violência instala o temor da perda do espaço extensivo
e da liberdade de ir e vir que se esvai com o sujeito. Assim, quando tomamos a Cracolândia
compreendemos que os encontros nas praças, os passeios pelas ruas, significam, constituem e
produzem efeito de sentidos dos sujeitos que se encontram à margem da cidade e do urbano, e passam
a significar pelos atos de intervenção feitos pelos aparatos jurídicos, administrativos e policiais
comandados pelo Estado e sua vigilância constante.
Ao tomarmos como objeto de análise a #Cracolândia, no Twitter, a compreendemos como algo
que se dá em um movimento fluido, cujo fluxo é pensado, nessa análise, por meio de uma rede de nós e
de ligações que se constituem e se filiam a certos imaginários de sujeitos. Desse modo, para se
compreender como ocorre a complexidade e a dinamicidade, a partir da noção teórica de fluxo sobre a
Cracolândia é necessário enfatizar que, com base em Holland (1997, p. 27), “[…] a coerência e
persistência dependem de numerosas interações, da agregação e adaptação de diversos sujeitos”.
Nessa perspectiva, o fluxo nos SDC coloca o sistema sempre à beira do caos. Ou seja, ao
mesmo tempo em que ele constrói, ele desconstrói parte do sistema, apresentando traços de
instabilidade o tempo inteiro, pois, segundo Paiva (2006, p. 91), “[…] um sistema complexo não é um
estado, mas um processo. E cada elemento do sistema é construído pela interação entre suas partes em
determinados meios”. Assim, nada é fixo, pronto e acabado, pelo contrário, existe um constante
movimento de ação, reação e mudanças que acontecem com o passar do tempo e das interações dos
sujeitos e suas posições.
6

Tomamos aqui offline e online para marcar os acontecimentos sobre a Cracolândia tanto em sua constituição física (offline)
como digital (online).
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Ao tomarmos como objeto de análise dizeres sobre o fluxo na Cracolândia, no Twitter, a partir
da #Cracolândia, compreendemos que a rede de significações dessa tecnopalavra variam ao longo do
tempo. Desse modo, os nós (tweets) e suas conexões podem aparecer e desaparecer à medida que os
sujeitos interagem, se adaptando ou não, pois nem os fluxos e nem as redes são fixas no tempo, assim
como a língua, o fluxo, como já apontado, é algo fluido, logo, um sistema de grande dinamicidade.
Nessa direção, ao tomarmos o sujeito e o fluxo na perspectiva da Análise de Discurso, no
contexto do Twitter, observamos que há o surgimento de novas discursividades, por sua vez, novas
relações do sujeito. Nesse funcionamento, o virtual se estabelece em condições de produção especificas,
é textualizado e materializado no digital. Todavia, como todo processo discursivo, é tecido por gestos
de interpretação, que sofrem determinações na interface discursiva entre o interdiscurso e o
intradiscurso que instaura um embate, pois o leitor, inscrito no lugar discursivo de autor, ocupa
distintas posições-sujeito, as quais se confrontam com a posição-sujeito que lhe é projetada, assim, no
processo discursivo, instaura-se a falha no ritual através da passagem da interação, imposta ao leitor do
Twitter sobre as discursividades que emergem no contexto da #Cracolândia.
Nessa direção, pensar a #Cracolândia, no Twitter, é estabelecer um deslocamento entre interação
e as discursividades produzidas por gestos de interpretação pelo sujeito. Uma vez que, a inscrição do
sujeito no processo discursivo se dá na espacialidade do microblog do Twitter e isso já se constitui em
historicidade que se instaura na relação entre sujeito e máquina.

3 A cracolândia e seus fluxos de movências
Antes de iniciarmos a análise das hashtags sobre a Cracolândia, para as reflexões aqui propostas,
é necessário abordarmos como os discursos sobre a Cracolândia se constituem historicamente. A
Cracolândia, segundo Mingardi e Goulart (2001, p. 11), “[…] varia de acordo com quem a menciona.
Para alguns ela compreende apenas meia dúzia de quarteirões, para outros praticamente todo o Centro
de São Paulo”. Com o passar do tempo e aumento do trânsito populacional nessa localidade, faz com
que tal região passe a ser significada simbolicamente com o status que a tipifica como “cidade”. Por isso,
a palavra Cracolândia começa a ser escrita com letra inicial em maiúscula e sem aspas. Essa mudança
gramatical a classifica como um nome próprio para produzir sentidos de distinção e de identificação
específica, como observa Bechara (2013, p. 113). No entanto, para além dessa perspectiva gramatical,
torna-se pertinente no âmbito dessa discussão, olharmos para esse funcionamento de nomeação na
perspectiva discursiva, visto que compreendemos as nomeações como procedimentos de identificação
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social, ou seja, um nome não funciona apenas como uma etiqueta, ou rótulo, mas produz sentidos
historicamente e discursivamente.
Para tanto é preciso analisar como se dá o funcionamento da designação, da nomeação, de
modo a fim de compreender como esse procedimento se relaciona com o político, a ideologia, a
história e a memória. Para Orlandi (2010, p. 12) o processo de nomeação ocorre por meio de divisões:
Esta divisão tem a ver com o fato de que vivemos em uma sociedade que é
estruturada pela divisão e por relações de poder que significam estas divisões. Como
sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo não só os sujeitos são divididos entre
si, como o sujeito é dividido em si.

Desta maneira, os diferentes modos de nomear os sujeitos produzem efeitos de sentido
distintos, com também sujeitos distintos, assim, eles são constituídos pelo procedimento de nomeação,
afetado pelo simbólico e pelo político. Dessa maneira, o processo de nomeação pensado
discursivamente não só se relacionada a um referencial, a nomeação cria sentidos e é por meio dela que
passam a ser atribuídos estados, predicações ou características dos sujeitos. Dito de outro modo, os
sujeitos passam a significar em determinadas posições pelo ato de nomeação, uma vez que este trabalha
os sentidos que evidenciam ou silenciam sentidos outros sobre os já existentes.
A Cracolândia foi apresentada pela primeira vez em uma pesquisa social realizada por Mingardi
e Goulart, em 1999. Por se tratar de um local geográfico fluído, definir sua área, entender sua geografia,
mapear os seus deslocamentos tornam-se um desafio constante e problematizador para cada novo
estudo dedicado ao assunto. Por isso, importa-nos observar que aquilo que se denomina atualmente de
Cracolândia não é apenas um mero espaço físico, mas uma “territorialidade itinerante” (FRÚGOLI JR;
SPAGGIARI, 2010), que foi se alterando e se deslocando no correr de duas décadas pelas imediações
do bairro da Luz, de Santa Ifigênia, dos Campos Elíseos e outros pontos de São Paulo.
De acordo com Rui (2016), há um discurso que associa diretamente a Cracolândia apenas como
um espaço de uso de crack, e que a formação da região da “cracolândia”7, ainda em meados dos anos
de 1950 e 1980, era denominada de a Boca do Lixo, como era chamado pejorativamente o local,
marcado por atividades de boemia, prostituição e variados atos ilícitos. É a partir desse movimento de
retomada histórica da nomenclatura da Cracolândia que identificamos que o termo Cracolândia só
adquire certa concretude, em meados dos anos de 1990, bem como os seus distintos efeitos
significações e sentidos. É quando a Cracolândia passa a ser escrita como um nome próprio, conferindo
a ela outros sentidos.
A Cracolândia, por vezes, é descrita como uma “cidade paralela” devido à grande quantidade de
7

Forma como era grafado antigamente o nome Cracolândia.
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sujeitos que se encontram e transitam nessa localidade, e essa formação imaginária de cidade ocorre ainda
pelo seu próprio processo de nomeação. De acordo com Pêcheux (2009, p. 82), a formação imaginária
“[…] funciona nos processos discursivos [como] uma série de formulações imaginárias que designam o
lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles fazem do seu próprio lugar e do
lugar do outro”. Em suas reflexões sobre formações imaginárias, Orlandi (2009, p. 40) diz que “[…]
não são os sujeitos físicos nem os seus lugares empíricos, como estão inscritos na sociedade, e que
poderiam ser sociologicamente descritos que funcionam no discurso, mas suas imagens que resultam de
projeções”.
Ainda sobre o processo de nomeação, no Brasil existem diversas cidades que têm no final de
seus nomes o sufixo “lândia”. Esse sufixo, adaptado da palavra de origem anglo-saxônica land, exprime
a ideia de espaço territorial, domínio territorial, espaço geográfico, região pertencente ou ocupada por
um povo, como se pode verificar, por exemplo, em Uberlândia (MG), Marcelândia (MT), entre tantas
outras.
O sufixo “lândia”, como mostrado, implica fixidez, ou seja, circunscreve a cidade em um local
geograficamente determinado histórico-culturalmente. Por essa razão, argumentamos que é o fluxo que
compõe esta territorialidade/materialidade, isto é, o fluxo se configura em uma propriedade
fundamental do sistema dinâmico complexo. Essa mobilidade fluída propicia que os sujeitos e as coisas
que a habitam não permaneçam em um determinado lugar, tal como uma cidade, pois a Cracolândia se
significa na movência das pessoas que a habitam. Em síntese, a Cracolândia não é o espaço, mas sim o
fluxo dos sujeitos e seus pertences (barraca, papelão, cobertor, sacolas plásticas, etc).
Feitas essas considerações teóricas, passemos, então, a análise dos três tweets delimitados para
esse estudo sobre a #Cracolândia.

4. Análise dos tweets

Figura 1 — Tweet #1
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Ao analisarmos o tweet da Rádio Bandeirantes, de 09/06/17, observamos que há um
aglomerado de pessoas em uma praça tomada por “lixo”. É possível ver também barracas de camping,
apontando que algumas das pessoas já residem nessa praça. O discurso do tweet também chama a
atenção, pois, ao dizer “População da #Cracolândia cresceu 160% em um ano, mostrando que o fluxo
de usuários chegou a quase 2 mil pessoas”, compreendemos que há uma formação imaginária e
discursiva em funcionamento, que liga a Cracolândia a um discurso que a concebe como uma “cidade”.
Cidade essa com dados de porcentagem de crescimento/expansão e aumento populacional, como se
fossem um estudo de recenseamento demográfico produzido pelo IBGE. Entretanto, o que se verifica
na Cracolândia contradiz o imaginário do que venha a ser cidade, já que a mesma é onde se constitui a
espacialidade urbana em uma fixidez, ou seja, a Cracolândia enquanto espaço é dependente da
movência dos sujeitos, logo, o espaço “citadino”, Cracolândia, se constitui onde quer que o aglomerado
de sujeitos se encontra.
Esse aglomerado remete ao conceito de agregação, formulado por Holland (1995), como sendo
uma propriedade dos SDC. Esse conceito “[…] tem a ver com a emergência de comportamentos
complexos em larga escala, partindo das interações de agentes menos complexos” (HOLLAND, 1995,
p. 34). Por meio da agregação, os agentes, aqui tomados como sujeitos, podem interagir no sistema em
um nível mais elevado, sobrevivendo e se adaptando às mudanças. A agregação, de acordo com Holland,
facilita a auto-organização, pois os grupos agregados buscam benefícios coletivos. Desse modo, mesmo
que os sujeitos da Cracolândia tenham características diversificadas ao formar grupos, eles ganham uma
força mútua, proporcionando melhores condições para assegurar a sobrevivência em meio às alterações
sofridas pelo sistema. É essa dinâmica de auto-organização e de adaptação que se verifica em
funcionamento no coletivo dos usuários de crack da Cracolândia.
Essa discussão em torno do conceito de agregação nos remete aos aspectos que distinguem o
que é cidade e o que é espaço urbano. De acordo com Lefebvre (2001, p. 54), a distinção entre cidade e
urbano se dá pelo fato de que “[…] a cidade é constituída por sujeitos, pela realidade presente, aspectos
arquitetônicos, os discursos, as cores, a variedade. Enquanto o urbano constitui-se pela realidade
social”. O autor salienta que a distinção deve ser tomada com certo cuidado, pois cidade e urbano
estabelecem entre si uma linha tênue no seu processo de significação. Nessa direção, Orlandi (2004)
argumenta que devemos compreender o urbano como um imaginário que sob determina o real da
cidade. Já a cidade, irrompe como corpo textualizado historicamente, através de diferentes formas do
discurso urbano.
A cidade é um espaço social marcada por um controle, que se regulamenta por meio de leis que
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asseguram os direitos e deveres para cada sujeito. É pela “[…] ordem jurídica que as cidades se
organizam pela materialidade simbólica e necessariamente dessa escritura ‘citadina’” (ORLANDI, 2004,
p. 55). Nessa perspectiva, a estrutura da cidade é compreendida enquanto relações de sentidos, pelo
discurso que hierarquiza as relações de comando/obediência. Essa intercambiabilidade jurídica de
direitos e deveres dentro da esfera citadina representa um lugar de tensão que se constituirá de dois
mundos: a cidade real e a cidade imaginária, e é essa perspectiva de ordem que é irrompida pela
Cracolândia.
Ao analisarmos o Tweet 1, observamos que a Cracolândia descrita se constitui em uma nãolinearidade e essa não-linearidade ocorre porque há um sistema complexo que se move por uma
trajetória em que as ações e retroações dos sujeitos dependem de múltiplas interações com efeitos
inesperados, justamente por se tratar de um local no qual o fluxo e a diversidade se instituem e se
constituem. Trata-se de um sistema que tem uma estrutura interna não hierarquizada e normas próprias
de funcionamento. São esses atributos que confere à Cracolândia uma estabilidade, ainda que
provisória, pois estão sempre sujeitas às intervenções do Estado, por meio da força coercitiva da
polícia, entre outras intervenções externas que a levam às desordens turbulentas que se dispersam
temporariamente. Ocorre que, esse comportamento dinâmico cria as condições para a emergência de
um novo estado de auto-organização e adaptações do sistema Cracolândia em outro espaço da cidade,
como, por exemplo, uma nova praça.
A imagem do recorte é outro ponto para a análise, pois nos discursos dos especialistas que
abordam o uso de entorpecentes, surgem termos como risco, vulnerabilidade e precariedade (JORGE,
et al., 2013). No fluxo, a diversidade é algo que se marca constantemente, assim, a Cracolândia é
compreendida como espaços vinculados exclusivamente ao consumo de drogas e, devido a sua não
fixidez e a imprevisibilidade que pode ocorrer no sistema, o Estado fica a todo instante buscando
instaurar o controle, porém, as intervenções visando o controle institucional por parte do Estado
falham e o fluxo segue.

Figura 2 — Tweet #2

Revista DisSoL — Discurso, Sociedade e Linguagem
SILVA; MALUF-SOUZA; SILVA — No fluxo: análise da #Cracolândia como um sistema dinâmico complexo
DOI 10.35501/dissol.vi14.978

97
Pouso Alegre/MG, ano VI, n.º 14, jul.-dez./2021 – ISSN 2359-2192

Nesse Tweet, da Carta Capital de 24/05/17, há um discurso que aponta a dinâmica de movência
da Cracolândia quando diz: “Em vez de “acabar”, a Cracolândia muda de endereço em São Paulo... Os
usuários se deslocaram para a Praça Princesa Isabel, que se tornou um ponto de consumo e comércio
de crack”. No recorte, destacamos a palavra “acabar”, pois ao utilizar essa palavra, observamos um
funcionamento do discurso constantemente veiculado pelo Estado que busca incessantemente pôr um
fim à Cracolândia, por meio de intervenções policiais e de limpeza do local, rememorando assim, um
discurso higienista. Enfatizamos ainda que as aspas na palavra acabar” não fazem sentido, pois há uma
prática de contínua movência, assim, mesmo que o Estado aja por meio de mecanismos repressores
para “acabar” com o espaço onde funcionava antes a Cracolândia, ela “revive” em um outro lugar do
centro de São Paulo. Acabar, nesse caso, em função das aspas, aponta uma interface antonímica que
coloca em funcionamento concomitante, o sentido de viver, de nascer novamente em outro lugar. Ou
seja, esse funcionamento marcado pela escrita da palavra “acabar”, entre aspas, aponta a natureza
dinâmica e adaptativa da Cracolândia.
Nesse jogo de posições, há os sujeitos dos espaços ditos citadinos e há os sujeitos dos espaços
de contradição com o que é da ordem da cidade, do urbano, como as periferias, os morros, as favelas.
Lagazzi (2001) afirma que as periferias são normalmente compreendidas como a borda da cidade, o
limite entre quem está fora ou dentro. Estar na periferia é estar longe do centro e esse distanciamento
significa politicamente, já que normalmente é no centro que o poder e as decisões da cidade são
tomadas.
Ao analisarmos o recorte, observamos o funcionamento de que as formações imaginárias ainda
concebem a Cracolândia como um local que se constitui como uma aglomeração de pessoas em
condições precárias de vida, que, motivada pela ilegalidade do uso de drogas, encontra-se na cidade,
mas não pertence ao que é da ordem do urbano. Além disso, ao utilizar a palavra “acabar” em menção
(marcação das aspas), produz-se efeitos de ironia, em razão das tentativas recorrentes de mudar a
realidade de existência do lugar. Assim, pensar a Cracolândia como “cidade paralela” não é só
compreendê-la como lugar de relação de embate, força e poder, mas como um local marcado por uma
relação que se marca também pelo consumismo que se institui pela lei da oferta e da procura por
drogas, em especial do crack.
De acordo com Orlandi (2012, p. 114), a relação entre sociedade e consumismo ocorre através
da “[…] matéria prima de seu desenvolvimento, outras formas de assujeitamento nas quais a
centralização monárquica, o aparelho militar e a ideologia religiosa impõem suas determinações […]”.
Nesse sentido, as repetições do discurso capitalista podem ser consideradas como um dos aspectos
Revista DisSoL — Discurso, Sociedade e Linguagem
SILVA; MALUF-SOUZA; SILVA — No fluxo: análise da #Cracolândia como um sistema dinâmico complexo
DOI 10.35501/dissol.vi14.978

98
Pouso Alegre/MG, ano VI, n.º 14, jul.-dez./2021 – ISSN 2359-2192

principais que giram em torno da Cracolândia, pois é esse efeito de sentido produzido, quando nos
referimos ao aspecto mercadológico que se constitui em torno do comércio e consumo de drogas nessa
região, embora essa tutela escape, permanentemente, ao Estado.
Compreendemos, então, que a existência do fluxo ocorre para além das imposições descritas e
realizadas pelo Estado, pois o fluxo produz o deslocamento e a não fixidez, porém, isso não contribui
para o isolamento social dos que vivem nessa região, visto que, mesmo nesse aparente caos movente,
os sujeitos que vivem na Cracolândia seguem regras e normas próprias, criando assim, um caos
organizado.

Figura 3 — Tweet #3

No Tweet 3, vemos a postagem do jornalista Eduardo Odloak: “Agora, direto da operação
especial de limpeza no fluxo da #Cracolândia. Em breve mais informações”. O que vemos na imagem
é a formação imaginária de uma completa bagunça de “lixo” e de coisas pertencentes aos “moradores”
da Cracolândia, retirados à força pela polícia para que a operação de “limpeza” pudesse ser realizada.
Porém, tal limpeza não se restringe ao simples ato de jogar água e sabão para remover a sujeira. Os
processos de espacialização e de higienização merecem destaque nessa teia discursiva acerca da análise
da #Cracolândia.
Ao abordarmos o processo de higienização na Cracolândia, colocamos em funcionamento, por
meio da memória discursiva, todo o processo de nomeação inicial dessa região, anteriormente
conhecida como “Boca do lixo”. Memória discursiva é definida por Orlandi (2009, p. 51) como:
[…] o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do
pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada da
palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito
significa em uma situação discursiva dada.

O “lixo” aqui descrito ou abordado não é o que esses sujeitos produziram/produzem, pois o
lixo é tudo, inclusive os sujeitos e suas produções. Os sujeitos são ali coisificados e se tornam também
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“o lixo”. Desse modo, a limpeza é realizada pelo aparato repressor do Estado seria o meio de tirar dos
olhos da sociedade tudo que marca, que deixa vestígios ou que macula o imaginário de cidade, de
urbano e que fere a normatização do/pelo Estado. Nesse sentido, ao abordar esse sujeito coisificado, o
discurso higienista, trazido pelos dizeres do Estado, produz efeitos de sentido de que o fluxo precisa
“acabar”, discurso esse que se legitima pela imprensa e que ganha contornos e posicionamentos
na/pela sociedade.
A cidade enquanto espaço urbano de convívio social se marca através de suas divisões, como
os bairros de classe alta, média e as periferias. Na perspectiva dos sistemas dinâmicos complexos, a
cidade é uma rede de relações interconectadas que está sempre em mutação.
No caso das políticas públicas sobre o uso de drogas, a memória que se coloca imaginariamente
em funcionamento é a das classes mais pobres e das periferias, como espacialização do ilícito, pois
inúmeros são os exemplos em que as favelas e morros das grandes metrópoles brasileiras são
mostrados como lugar do crime. Nesse entendimento, a Cracolândia é uma “dobra” sobre a cidade,
daquilo que deveria ser instituída como sendo da periferia, logo, precisa ser extirpada pelo Estado do
corpo central da cidade.
Afinal, em relação às drogas, ao uso, ao tráfico e venda, há elos indissociáveis do imaginário de
criminalidade, uma vez que a pobreza é associada à causa do vício, visto que, de acordo com Rodrigues
e Orlandi (2010)8, as periferias que têm percentuais altos de violência só são objetos de cobertura
jornalística quando têm acontecimentos mais histriônicos como um grande número de mortos, grande
número de apreensão de drogas e armas ou mudança no comando de uma favela. E, nessas localidades
periféricas, os diversos pontos de vista dificilmente são escutados e, geralmente, apenas as “fontes
oficiais” e os boletins de ocorrência são privilegiados no relato dos fatos pelas mídias. Nesse sentido, o
sistema considera intolerável, através da sociedade, a pobreza, que tem um status social desvalorizado e
estigmatizado. Consequentemente, os pobres são obrigados a viver numa situação de “isolamento”,
assumindo a inferioridade de seu status no meio em que vivem, mantendo relações de igualdade apenas
com os que se encontram na mesma situação. Assim, surge o Estado e todo seu aparato, instalado
como aparelho repressor, mantenedor da ordem, garantidor da vida e da propriedade, e afiançado pelo
(des)crédito da polícia e da justiça.
O imaginário sobre a espacialização e higienização das cidades tem suas raízes históricas.
Segundo Rodrigues (2003, p. 55), no Brasil, merecem destaque “[…] a campanha de vacinação
obrigatória contra a varíola, em 1904, e a reurbanização do centro da cidade do Rio de Janeiro, com a
8

6 Ler “Deontologia marginal: dando voz ao “outro” presente nos morros cariocas”. Entretextos, Londrina, v. 10, n. 1, p.
140-155, jan./jun. 2010/ 143.
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expulsão de comunidades pobres para regiões periféricas, o que deu origem às favelas naquela cidade”.
Essas medidas sanitaristas e princípios eugenistas são, pois, ações histórico-ideologicamente atreladas
ao contexto social, por lidar com qualquer forma de conduta desviante, colocando-se, desde sempre,
nesse lugar de injunção, pois, segundo Maluf-Souza (2004, p. 154),
[…] é por essa razão que a grande preocupação da Psiquiatria no final do século XIX
e início do século XX (e de toda a intelectualidade brasileira) era com a questão racial,
pois a grande miscigenação que ocorria no Brasil era tida como fator desagregador da
espécie, tanto do ponto de vista físico quanto emocional.

A miscigenação foi pensada de acordo com a doutrina do darwinismo social9, doutrina essa que
apontava para um caso de degenerescência racial que inviabilizava a emergência de um imaginário de
civilização verdadeira para o país. Um artigo publicado em 1886, pela Gazeta Médica da Bahia (apud
SCHWARCZ, 1993, p. 242), afirmava que “[…] é triste a constatação de que entre nós as populações
mestiças não seriam perfectíveis, presas como estão a um avançado estágio de degeneração”.
Nesse sentido, a concepção do darwinismo social compreendia a população brasileira como
uma raça degenerada biologicamente, já que essa foi comprometida em função da miscigenação
(mistura entre brancos, negros e índios). Contudo, havia uma crença de que se poderia haver no Brasil,
com o passar do tempo, o predomínio do sangue branco, assegurando a convicção de que o país
caminhava para um embranquecimento. Tal pensamento se pautava no processo de seleção natural e
social que supunha o desaparecimento natural da população negra pura e índia e a superioridade
biológica dos brancos no processo de cruzamento racial. Trata-se, então, de processo esse de
branqueamento inspirado nos princípios da Eugenia e inscrito nos modelos darwinianos da seleção
natural.
De todo modo, o gesto dessa prática de higienização social, fundamentada na concepção da
eugenia, permitiu que essa divisão ocorresse e que se estabelecesse pelas disputas de poder. A divisão
do/no social se mostra pela materialidade contraditória do discurso, ou seja, pela divisão dos sentidos e
dos sujeitos. Por outro lado, o consenso é sustentado por uma concepção de vínculo social que conduz
9

Segundo Maluf-Souza (2004), o darwinismo social, que se afirmou no século XIX na Europa, apostava na existência de
caracteres raciais fixos, imutáveis, valorizando, portanto, a existência de “tipos puros” e condenando qualquer forma de
miscigenação, pois ela era tida como “[…] sinônimo de degeneração não só racial como social”. Nesse sentido, afastava-se
dos “evolucionistas sociais” – que supunham uma humanidade hierarquicamente “desigual” no seu desenvolvimento, mas cuja
diversidade seria transitória e remediável, porquanto na sua origem a humanidade seria uma (Monogenismo) –, afirmando a
existência de “diferenças” definitivas e irreparáveis (ontologicamente diversas) entre as espécies humanas, originárias que seriam
de diversos centros de criação (poligenismo) (SCHWARCZ, 1993, pp. 47-66, 35-42). Embora essa vertente pessimista
da hibridação racial seja expressiva no Brasil, sua recepção no país, segundo o autor, caracterizou-se por uma apropriação, em
muitos casos, original e seletiva. Introduzida de forma a justificar um certo modelo de identidade nacional e de hierarquia social,
era frequentemente adaptada e/ou combinada quando “[…] tomava como tema os infortúnios da miscigenação”.
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à segregação, materializada no imaginário do que viria a ser a periferia. Sendo assim, tendo em vista as
diferentes formas de se conceber o espaço urbano, a segregação representaria o que é estar dentro ou
fora das formas atuais de sociabilidade.
Assim, os sujeitos não atuam isoladamente no sistema, eles interagem com outros sujeitos e é
através dessa interação que surgem os fenômenos emergentes do sistema complexo e, pelo menos na
Cracolândia, eles não sentem os efeitos da segregação. É interessante pensar em funcionamento em
confronto com a dinâmica de agregação que ocorre fora dali. Ainda que fora da Cracolândia, os sujeitos
usuários sejam marginalizados, coisificados; na região da “desordem”, eles ainda se constituem
enquanto sujeitos em meio à diversidade, com suas memórias, seus conhecimentos, suas histórias de
vida, ou seja, eles ainda são seres humanos iguais, o que facilita a interação, formando agregados dentro
desse sistema.
Enfatizamos, por fim, que, quando falamos de Cracolândia, a consideramos como um sistema
adaptativo, que, por ser complexo, comporta interações que modificam/transformam o sistema, que
necessita, em razão disso, se adaptar a novos contextos que emergem internamente em um movimento
contínuo. Assim, longe da busca imaginária de uma sociedade homogênea e sem diversidade, unívoca e
tantas vezes almejada, a Cracolândia é engolida pelo múltiplo e convulsiona-se no caos próprio da vida
do sujeito em sociedade. Dessa maneira, acabar com a Cracolândia é um desejo ilusório, pois, para além
de um espaço que se move na turbulência gerada pelo Estado, ela é formada por pessoas, as quais têm
seus direitos humanos, assegurados pelo Estado Democrático de Direito. A Cracolândia, é, assim, um
coletivo de existência e resistência humano que nem o tempo e nem toda repressão do Estado
conseguiu apagar/silenciar.

5 Considerações finais
Nesse trabalho, propusemos um exercício teórico de aproximação dos SDC com a AD, por
entendermos que ambas as teorias operam com a natureza dinâmica e múltipla de seus objetos, ou seja,
têm a mudança como uma constante constitutiva de seus funcionamentos dinâmicos. Como bem
aponta Orlandi (2009, p. 15), o discurso “tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de
movimento”. Para ela, o discurso é palavra em movimento, logo, é dinâmico e de tessitura complexa.
Não é nenhuma heresia teórica, dizer que o discurso, enquanto cadeia significante pode ser aproximado
das propriedades que caracterizam os SDC, ou seja, como descreve Larsen-Freeman (2008), são
sistemas não lineares, sensíveis às condições iniciais, abertos, auto organizáveis, imprevisíveis,
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emergentes e adaptativos.
As reflexões sobre o fluxo da Cracolândia, orientadas pelos conceitos teóricos dos SDC (autoorganização, adaptação, agregação) e dos conceitos de formação imaginária e de memória discursiva da
AD fornecem as condições para dar maior visibilidade ao seu funcionamento dinâmico e complexo.
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DISCURSO E FOTOGRAFIA: ESPAÇO, SUJEITO, TEMPO
Discourse and photography: space, subject, time
TAÍSA TOLEDO1
ATILIO CATOSSO SALLES2
Resumo: A partir dos pressupostos da teoria da Análise de Discurso de linha
francesa e brasileira, buscamos compreender a fotografia enquanto unidade
resultante de um gesto de interpretação. Nossa compreensão sobre fotografia se
dá também pela imbricação própria a essa materialidade de outros sítios
constitutivos de significado. Lidamos com o visível, o olhar, o instante, a
composição e com aquilo que uma vez ‘já visto’ irrompe no significar da
discursividade fotográfica. Algumas especificidades nos chamam a atenção e nos
faz questionar: existiria uma compensação de tempo-espaço na/pela fotografia?
Para responder essa e outras perguntas analisamos fotografias como as que foram
consideradas as mais antigas da Amazônia brasileira, outra de um acervo
documental sobre Michel Pêcheux, a de um arquivo experimental, entre outras e
levamos em consideração o sujeito do discurso na relação com a materialidade da
fotografia.
Palavras-chave: Fotografia; materialidade discursiva; imagem; recorte visual.
Abstract: Based on the assumptions of the French and Brazilian Discourse
Analysis theory, we seek to understand the photography as unit resulting from a
gesture of interpretation. Our understanding of photography is also due to the
imbrication proper to this materiality of other constitutive sites of meaning. We
deal with the visible, the look, the instant, the composition and with what, ‘already
seen’, bursts into the meaning of photographic discursivity. Some specificities
draw our attention and make us question: would there be a time-space
compensation for/in photography? To answer this and other questions we analyzed
photographs, such as those that were considered the oldest in the Brazilian
Amazon, another from a documentary collection about Michel Pêcheux, that of an
experimental archive, among others, and we took into account the subject of
discourse in relation to photography materiality.
Keywords: Photography; discursive materiality; image; visual clipping.
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Introdução
Esse artigo é parte de uma pesquisa3 iniciada no ano de 2019 e que desde então faz parte de
minha trajetória acadêmica em busca da compreensão de um objeto que me é muito peculiar: a
fotografia. Para assumir a posição teórica sobre a qual nos propomos aqui, estamos a levar em
consideração “campos radicalmente heterogêneos (a língua, a história, o inconsciente), mas que lidam
todos com o discurso” (CONEIN, COURTINE, GADET, MARANDIN, PÊCHEUX, 2016 [1980] –
grifo dos autores).
A noção de discurso remonta o importante papel do sujeito na compreensão da linguagem. A
presença da forma-sujeito, ou seja, “os sujeitos de seu discurso”, interpelados por formações
ideológicas que fornecem aos mesmos um “sistema de significações percebidas” (PÊCHEUX, 1997). E
como chegamos ao discurso? Pela lida com as diferentes formas de real, com as questões abertas de
cada um dos campos heterogêneos. Ao se considerar o real da língua, da história e do inconsciente
chega-se ao discurso.
Nessa direção, penso o meu objeto de análise, a fotografia, por um lugar em que “diferentes
formas de conhecimento se (re)organizam pelas distintas formas de real que anunciamos” (ORLANDI,
2016). Para introduzir, pelos elementos do discurso, o modo como compreendo a fotografia, começo
por alguns apontamentos históricos que tornam possível a observação de alguns dos processos de
constituição dos sentidos que desconstroem ilusões de clareza e de certitude da relação história x
fotografia.
Segundo Marx e Engels (2007), “os homens têm história porque têm de produzir sua vida” e
“isto é dado por sua organização física, tanto quanto sua consciência”. Se considerarmos a fotografia
como parte dessa organização física e que em nosso imaginário uma fotografia, ou um conjunto da
mesma, representa alguma história, podemos pensar que a fotografia seria um instrumento para a
narrativa sobre o homem, o mundo e suas coisas.
Poderíamos organizar cronologicamente a história do mundo em fotografias, por exemplo.
Porém a organização linear e cronológica da história não diz respeito à ordem da fotografia, nem
mesmo a sua temporalidade. Para Flusser (2011) a história é um modo linear de consciência e
fotografias “tecnicamente não produziriam imagens lineares” e não comporiam, portanto, “uma

3
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temporalidade”. A partir disso, da mesma forma, a leitura das fotografias também não viria a produzir
uma “progressão linear” (tradução livre).
De acordo com Flusser (2011), não existiria uma ordem cronológica ou linear para a
fotografia como viria a ocorrer na escrita, por exemplo, estando a temporalidade da fotografia à mercê
do tempo que esse autor denomina “omnis in unum”, um todo em um só, ou seja, o tempo não teria uma
ordem, ou um continuum, mas uma homogeneidade. Em análise de discurso, ao pensarmos o tempo,
não o consideramos cronologicamente ou fisicamente, mas nos atemos para a inscrição de diferentes
temporalidades no discurso, mostrando que “há relações entre elas” e “efeitos de sentido que aí se
produzem” (NUNES, 2007). Ainda que viesse a ser unum, para nós o tempo inscreve sentidos que
opacificam a física e a cronologia e é significado aqui como temporalidade.
Pois bem. Tomamos como questão a temporalidade do/no discurso. Sabemos que o discurso
se apresenta para além de uma relação imediata com as instituições. Entendemos que o tempo é
instituição4 e a temporalidade é efeito dos processos discursivos. Compreendemos que o omnis in unum
“remete a discursos dispersos no tempo” e isso em relação ao nosso objeto nos permite afirmar que
uma fotografia, ou a leitura dela, “pode simular um passado, reinterpretá-lo, projetá-lo para um futuro”
e fazer “emergir efeitos temporais de diversas ordens” na/pela história, similarmente ao que pensa
Nunes (2007) sobre a temporalidade na leitura do arquivo.
Sobre a história e sobre o tempo vale dizer ainda, que mesmo que teóricos e historiadores
procurem assinalar um começo para um discurso e, no caso da fotografia a sua origem ou invenção,
sabemos por Orlandi (1998) pela “noção de discurso fundador” como funciona o imaginário das
fundações do (não-, sem-) sentido e “os modos de repetição, de continuidade e de ruptura, enfim, as
muitas maneiras de “inventar”, projetar ou apagar um tempo” no discurso (NUNES, 2007).
Dito isso, podemos compreender que tudo já está dito pela linguagem, de certa forma. O
discurso está sempre aquém do sujeito, quase que a espera do momento em que tomará forma, ganhará
força, como potência a ser usada. Quanto ao nosso discurso de nosso objeto, ainda que sentidos de
invenção e origem estejam atrelados ao mesmo, se buscarmos nos primórdios da humanidade ou em
origens assinaladas podemos compreender como se dá um discurso em potencial.
Segundo Graham (1997) “imagens do mundo” estavam disponíveis antes da fotografia
propriamente dita. Cientistas já haviam pensado em modos de obter imagens que aos olhos deles
retrariam o que os olhos viam. Leonardo da Vinci esboçou uma teoria da fotografia sem saber que esta

4

O tempo físico funciona, em nossa compreensão, pela ideologia, ou seja, comparece em nossas práticas sociais como um
regulador.
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seria mais tarde considerada um invento. Além disso, em 1558 Giovanni Battista Della Porta publicou
uma imagem que anos depois pôde ser reconhecida como uma fotografia (tradução livre).
No ano de 1787, fotografias foram obtidas por um processo que usava uma câmara escura –
um aparelho óptico – e folhas de prata sobre uma placa de cobre para fixar a luz que refletia uma
imagem para dentro da câmara como um espelho. Esse procedimento esteve então na base da criação
da fotografia, que foi divulgada, enfim, no século XIX como uma invenção. Uma das fotografias mais
famosas e tida por muitos autores como a primeira fotografia do mundo foi feita em 1826 pelo francês
Joseph Nicéphore Niépce (GRAHAM, 1997 – tradução livre).

Figura 1. Fotografia 1. “Vista da Janela em Le Gras”.
Fonte: National Geographic. Disponível em: <https://www.natgeo.pt/photography/2018/02/grandes-marcos-da-historia-dafotografia?image=1459> Acesso em: 3 fev. 2021.

Trouxemos a Fotografia 1 apenas para conhecimento de qual seria essa primeira fotografia do
mundo. Conhecida como “Vista da Janela em Le Gras” a fotografia teria sido feita numa
câmara escura, depois de várias horas de exposição à luz solar, com a câmara posicionada no
parapeito da janela do andar superior da casa de Niépce com vista para as casas da
vizinhança.
Revista DisSoL — Discurso, Sociedade e Linguagem
TOLEDO; SALLES — Discurso e fotografia: espaço, sujeito, tempo
DOI 10.35501/dissol.vi14.905

109
Pouso Alegre/MG, ano VI, n.º 14, jul.-dez./2021 – ISSN 2359-2192

Ademais, sobre história e fundação dos discursos lembramos que “o sentido não se
engendra a si próprio, mas se constitui no não-sentido”, sendo este último “disponibilidade e não
vazio”. O “não-sentido é da ordem do interdiscurso”, daquilo que fala antes e que torna possível
dizeres sustentados em outros dizeres (ORLANDI, 1998).
O interdiscurso, a memória discursiva, sustenta o dizer em uma estratificação de
formulações já feitas, mas esquecidas e que vão construindo uma história de sentidos.
O saber discursivo a memória do dizer sobre a qual não temos controle, compreende
o que foi e é dito a respeito de um assunto qualquer, mas que, ao longo do uso,
esquecemos que foi dito, por quem, em que circunstâncias e que fica como um já-dito
sobre o qual nossos sentidos se constroem, dando-nos a impressão de saber do que
estamos falando. Toda fala resulta assim de um efeito de sustentação no já-dito que
funciona na medida em que as vozes que se poderiam identificar nas diferentes
formulações se apagam e produzem efeito de anonimato, de universalidade do sentido
(ORLANDI, 1998, p. 60).

A constituição dos sentidos se dá no discurso de forma que a inscrição daquilo que já está dito
comparece na/pela história. Além disso, de acordo com Orlandi (1998) o sentido significa ao mesmo
tempo em que o sujeito se significa. Ao refletir sobre isso no tocante ao nosso objeto, analisamos a
fundação do discurso da fotografia por algo já formulado anteriormente em pinturas e que deu sentido
ao retrato. É o que veremos a seguir.

Do sem-sentido ao retrato já visto
Lembramos de Benjamin (1996) em Magia e Técnica, Arte e Política, uma Pequena História da
Fotografia, ao elaborar como a fotografia passou a ser utilizada por pintores como técnica, aponta que a
fotografia os transformou em retratistas – aqueles que faziam registros de pessoas e estes permaneciam
nos patrimônios das famílias por duas ou três gerações.
A partir disso compreendemos um sentido que recobre outro, um dizer sustentado em outro
que nos faz pensar que o gesto de retratar alguém, ou seja, fazer uma fotografia conhecida como um
retrato, recobre o próprio discurso da fotografia, em outras palavras, pela historicidade na afirmação de
Benjamin, entendemos que o sentido de fotografia/fotografar está sustentado pelo sentido de
retrato/retratar. Em Rios (2010), retratar significa “reproduzir imagem”, “representar com exatidão”,
“tirar o retrato, fotografar”. Já fotografar significa “fixar imagem em material sensível com auxílio da
luz”, “descrever com rigorosa exatidão”. Uma vez que aqui o que nos interessa é o gesto, definimos,
portanto que o gesto de fotografar, sustenta-se no gesto de retratar.
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Pensando ainda nos sentidos de fotografia, de acordo com Lima (1988) a palavra fotografia é
significada pela etimologia que remonta duas origens: uma na língua grega, do phosgraphein, que é a
combinação de dois termos: phōs (em português, foto), significa luz e gráphein (grafia), significa escrita; e
outra na língua japonesa, sha-shin que expressa reflexo da realidade.
Existem duas origens do nome fotografia. A primeira vem da Grécia, é usada nos
países ocidentais […] através desse nome a fotografia é a arte de escrever com a luz, o
que a define como uma escrita. A segunda forma é de origem oriental. No Japão
fotografia se diz sha-shin, que quer dizer reflexo da realidade¹. Por essa origem a fotografia
é uma forma de expressão visual (LIMA, 1988, p. 17. Nota de referência do autor: ¹
Paul Almasy. La photo à la une. Paris: CF. P. J., 1980, p. 97).

Para Lima (1988), a fotografia é a arte de escrever com a luz e em acordo com essa reflexão
encontramos em Andrade (2014) que isso que é dito escrita com a luz é um princípio da técnica
fotográfica. O que esses dois autores chamam de escrever com a luz, é do nosso ponto de vista gesto
de constituição de uma fotografia. Gesto porque é um “ato no nível simbólico”, praticado pelo sujeito
(ORLANDI, 2007).
Por esta perspectiva, tomamos o seguinte ponto de entrada para pensar a fotografia em sua
forma material, em nível simbólico: ao considerar que a fotografia escreve algo que é tido/lido como
imagem, penso a relação do gesto de retratar com a memória discursiva e proponho, a partir daqui, em
um gesto de minha autoria, que o já dito, no tocante ao nosso objeto, é um já visto.
Forjar essa novidade, o deslocamento do já dito para o já visto só foi possível a partir do
momento em que me debrucei sobre a especificidade da fotografia. Quando falamos em pintura, por
exemplo, a relação do pintor com o seu objeto está em um campo em que não necessariamente precisase existir um referente a ser pintado. No caso da fotografia é preciso ter algo ali para se registrar,
retratar, fotografar, escrever com elementos visíveis. Tendo isso em vista e a relação trauma na obra de
Freud x instante decisivo — que falaremos mais adiante x acontecimento discursivo, Chiaretti (2001) aponta
que uma fotografia legitima uma leitura sobre/um dizer sobre, uma vez que enunciação e narrativa
“coincidem — ou seja, o nó que textualiza esse antes em discurso, por meio da retroação”.
Além disso, há um aspecto da fotografia que a consagra historicamente como tal: aquilo que se
revela pela mesma, do nosso ponto de vista entendido como um efeito que engendra sentidos de
originalidade e ineditismo que seriam revelados pela fotografia. Desde sua invenção, passando pelas
câmeras analógicas até às altas velocidades de captura das câmeras digitais, a fotografia é constituída
pela revelação daquilo que se vê post haec (após isso) ou por detalhadas e minuciosas capturas, tão
velozes que são capazes de revelar algo do mover das coisas do mundo que é imperceptível a olho nu.
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Ainda que por revelação se dê a fotografia, consideramos neste trabalho que originalidade e
ineditismo estão sustentados por dizeres outros, que falam antes – o já formulado, o já dito. Na
especificidade de meu objeto, compreendo que aquilo que se revela aos olhos, está sustentado por
instancias que olhos não viram, mas reconhecem, pelo funcionamento mesmo do que já está
formulado, em linguagem, por algo que uma vez já visto torna-se inteligível, legível, visível ainda que dê a
impressão de ser algo surpreendentemente revelado.
Tomemos uma fotografia de Michel Pêcheux:

Figura 2. Fotografia 2. Retrato de Michel Pêcheux.
Fonte: Fundo Michel Pêcheux. Disponível em: <https://www.labeurb.unicamp.br/cedu/fundo.php> Acesso em: 3 abr. 2020.

A Fotografia 2 é um retrato de um rosto virado quase que em perfil, a face de Michel Pêcheux.
O seu semblante está tranquilo, com um sorriso sutil. Notamos que a cor (sépia) produz o efeito de
sentido de fotografia documental, de arquivo, de registro antigo. Aliás, segundo Schöttler (2014), essa
fotografia possivelmente é uma das únicas já publicadas de Michel Pêcheux, e foi feita em 1977 por
Doris Schöttler-Boll (1945-2015), uma artista alemã.
Ao considerar que a Fotografia 2 é um retrato de Michel Pêcheux, teríamos uma atualização, ou
seja, pela memória discursiva sabemos que fotografias de pessoas são retratos de um momento e que
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mostram, como nesse caso, como era a fisionomia de alguém. Essa memória está sustentada pelo o que
estamos considerando aqui com um já visto, possivelmente por pinturas e registros que utilizavam
técnicas para se registrar, ou retratar o que se via.
Ou seja, a fotografia torna-se visível porque a sua leitura se produz a partir de uma memória
discursiva que permite a produção de um efeito de sentido de retrato (captura e representação de uma
imagem), sustentando-se em um já visto, a pintura-retrato. Do retrato pintado ao fotografado. Efeito de
sentido de exatidão e de precisão no tempo e espaço, resultado da historicidade pela fotografia.
Sentidos que antecedem a inauguração da fotografia por aquilo que os olhos podiam ver
inscrevem-se pela ordem dos dizeres que falam em outro lugar. O que é registrado pela fotografia
comporta sentidos já formulados, mas não só. Na leitura de Salles (2018) sob o ponto de vista do autor
“W. Benjamim (1994)” a fotografia enquanto lugar de observação, no campo da reprodução, “muda
nosso olhar em relação as coisas”.
No texto Pequena História da Fotografia, o autor5 se refere ao trajeto do inconsciente do
observador sobre a imagem trabalhada pelo fotógrafo: “A natureza que fala à câmera
não é a mesma que fala ao olhar” (1994, p. 94). […] Segundo Benjamin, a fotografia
constituí matéria capaz de trazer à consciência algo “novo” do campo das
representações da natureza, uma espécie, nomeada pelo autor, de “inconsciente ótico”
[…]. ao elaborar sobre o movimento do inconsciente, aponta que, mobilizando algo já
presente na memória a partir de uma experiência empírica vivenciada pelo sujeito que
observa uma determinada imagem, o sujeito torna conscientes e atribui novos sentidos
a essa representação (SALLES, 2018, p. 97).

Na esteira dessa reflexão consideramos a fotografia, como potência de “retorno do mesmo no
diferente” nas palavras de Orlandi (1998). Compreendemos que os sentidos na/pela fotografia se dão
pela relação daquilo já visto de diversas maneiras com aquilo que pode vir a ser, porque há gesto – do
sujeito, o que será mais explorado adiante neste texto. Na cadeia discursiva falamos da relação entre os
sentidos estabilizados e o novo. O novo registrado pelas lentes da câmera fotográfica atesta a presença
daquilo que já está formulado, já visto, no imaginário do sujeito, “a percepção é sempre atravessada pelo
já ouvido e o já dito” (PÊCHEUX, 2019, p. 42 – grifos do autor) e daquilo que manifesta sentidos
inaugurados.
Há que se considerar também que ao se retratar um rosto, uma presença, um momento, pelas
lentes da fotografia, registra-se também ausência, uma vez que
pensamos que um processo6 se caracteriza não somente pelos efeitos semânticos que
nele se encontram realizados – o que é dito no discurso x – mas também pela ausência
de um certo número de efeitos que estão presentes “além”, precisamente naquilo que
5
6

W. Benjamin.
Processo de produção do discurso, de acordo com Pêcheux (2019 [1969]).
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chamamos de exterior específico do Δₓ N. Isso supõe que não poderíamos definir a
ausência de um efeito de sentido se não como a ausência específica daquilo que está
em outro lugar: o “não dito” (PÊCHEUX, 2019 [1969], p. 147, grifos do autor).

A ausência se constitui do exterior discursivo, da presença que “não está mais” de que fala
Pêcheux (1990), do “irrealizado” que forma sentido - do interior do sem‐sentido. Além disso, o
registro, é entendido aqui como um gesto e atesta, portanto, a intervenção do sujeito - de linguagem que sujeito à ordem do significante abre espaço ao “constitutivo alhures” de que fala Pêcheux (1990),
ao novo. O “constitutivo alhures” viria a reorganizar o espaço da memória, desestabilizando-a e
provocando um novo vir a ser nas palavras de Pêcheux (1990) e mantém a relação do que está com o
que pode vir a estar. Dessa forma, a ausência acontece (alhures) dentro do processo, sendo o mesmo e
novo, parte do que o sujeito não reconhece, mas que sempre esteve lá.
Dessa forma, compreendemos que o já visto mantem relação, pela fotografia, com o instante
imediato da percepção, momento que se registra a imagem, e inscreve a presença-ausência que significa
o que está em outro lugar pela materialidade do agora. O já visto traz um retorno ao passado pela
atualização do presente, de forma que ao registrar uma fotografia o sujeito se depara com uma
presença-ausência.

Espaço-tempo na composição da fotografia
Para pensar a materialidade da suspensão instantânea do tempo pela fotografia, como lugar de
significação,

levamos

em

consideração

o

sujeito

do

discurso

em

relação

com

o

instante/movimento/espaço, similarmente ao qual propõe Orlandi (2012) em sua análise sobre a dança
na relação “corpo/movimento/espaço”.
De acordo com Orlandi (idem) o movimento da dança é afetado pelos sentidos do espaço e está
sujeito “à ideologia, pela constituição do sujeito”. A dança junta coreografia (movimento) e corpo (do
sujeito). A fotografia junta coreografias, corridas, saltos com o espaço (forma) e um instante, fugidio,
(tempo).
O que estamos chamando de instante, na/pela fotografia, foi pensado por Bresson (2009) como
“instante decisivo”, quem usou esse conceito para explicar a fração de segundo em que se dá o arranjo
percebido visualmente para se compor o enquadramento de uma fotografia. Nas palavras do autor esse
é o “encontro do instante com a geometria” (BRESSON, 2009).


Δₓ é dito por Pêcheux (2019 [1969]) como “processo de produção”.
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O “encontro do instante com a geometria” de Bresson (idem) do nosso ponto de vista é a
constituição da suspensão instantânea do tempo em relação com o espaço geométrico das regras e
aparatos da fotografia. Uma das regras próprias a forma da fotografia é o recorte, que não se trata,
porém, “de um corte sincrônico, mas da trama histórica funcionando” (GLOZMAN, MEDEIROS,
2019, sp. p). O recorte é uma seleção daquilo que está diante dos olhos e que se torna um quadro, ou
um enquadramento do espaço-tempo. A disposição dos elementos recortados, ou enquadrados, advém
do instante que é decisivo para compor aquilo que os olhos não apreendem (grifo meu).
A Fotografia 3, de Carl Thorborg, feita no Royal Swedish Ballet durante a coreografia do
israelense Ohan Naharin e do tcheco Jiří Kylián de nome “On the essence of being human: ‘woman
with water’”, sendo um fragmento dos movimentos da bailarina Daria Ivanova.

Figura 3. Fotografia 3. “woman with water”
Fonte: Disponível em: http://www.seeingdance.com/ek-kylian-naharin-royal-swedish-ballet-23032020/. Acesso em: 12 nov. 2020.

“Considerando a materialidade do sujeito, o corpo significa” na coreografia. A partir dessa
afirmativa Orlandi (2012) compreende a coreografia pelos “modos de individuação e processos de
identificação do sujeito em relação ao espaço e ao movimento” do corpo que é “afetado pelos
sentidos”. Já ao pensar o instante da coreografia, enquadrado pelo fotógrafo, consideramos a
materialidade de um fragmento, do enquadramento e da composição.
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Fragmento de tempo e de espaço que produz sentidos na relação com o corpo da bailarina.
Enquadramento de um material que flagra um movimento sútil. Movimento é mudança de posição no
tempo. A Fotografia 3 poderia ser da bailarina em plié, ou com o foco em seu rosto, poderia ser
composta de outra maneira. O instante poderia ser outro, porque há gesto do sujeito. O sujeito é
“acontecimento da estrutura significante no homem” (ORLANDI, 1998).
Ao analisar o conceito de Bresson na cadeia discursiva, Monte-Serrat, Tfouni e Pimenta (2012)
afirmam que a possibilidade da fotografia vir a acontecer de uma maneira e não de outra se deve ao fato
de que o sujeito é dividido por seu próprio discurso, ou seja, de que
[...] existe o sujeito do inconsciente emergindo entre os significantes; ele “escapa” sem
se dar conta daquilo que o constitui (LACAN, 2009). Segundo Pêcheux (2002), no
discurso existe um universo logicamente estabilizado construído pelos efeitos
ideológicos da interpretação linguageira. Essa estabilidade discursiva é desfeita no
discurso opaco do sujeito, que apresenta diversas significações e não uma só
(MONTE-SERRAT et al., 2012).

Para nós o olhar, a imagem, o instante e outras materialidades compõe a fotografia em nível
simbólico. Do nosso ponto de vista a composição é arranjada pelo sujeito de: Lacan (2009), lugar social
simbólico cuja falta é constitutiva; de Pêcheux (1997) que é constituído pela história e influenciado pela
ideologia; e de Orlandi (2019), o sujeito mediador do seu discurso. Para Lacan, o sujeito é efeito do
simbólico, concebido ele mesmo como uma rede de significações que só adquirem sentido em suas
relações mútuas, no discurso.
Também a distinção entre diferentes ordens de discurso encontra seu eco no sujeito.
A incompletude, a diferença, o possível, indicam uma mesma coisa: a abertura do
simbólico e a divisão (a falta) como constitutiva do sujeito. E, no sujeito, a vontade do
um, do completo, do todo. (ORLANDI, 2007, p. 137)

Para Orlandi (2007) a incompletude é um traço constitutivo do sujeito, que pretende percursos
e fazeres completos, com começo, meio, numa busca incessante pela unidade, pelos sentidos em
totalidade.

Considerações finais
Por fim, em se tratando da composição, queremos discorrer que no que tange ao próprio da
fotografia, a primeira está sempre em relação com o olhar do sujeito. A composição da Fotografia 3,
por exemplo, poderia vir a ser outra A bailarina poderia estar disposta em perfil. Ou ainda, se a câmera
estivesse abaixo dela, poderia se fotografar sua expressão no salto. A composição diz sobre o ângulo de
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visão, sobre a posição de que parte o olhar de quem fotografa, sobre os elementos que compõe. O que
está ou pode vir a ser visível nesta posição. A composição mantém relação com o espaço, com o todo
visível e com o que cabe no enquadramento — no recorte — da fotografia.
A composição diz sobre o ponto de vista, “um sistema centrado cujo centro corresponde, quase
automaticamente, à posição do observador humano (AUMONT, 2001, p. 217). Pelo ponto de vista
inclui-se, ou o contrário, alguns elementos no enquadramento da fotografia. Aumont (2001) tem uma
definição para composição que é a de “campo”: “um fragmento de espaço recortado por um olhar e
organizado em função de um ponto de vista”.
A composição da fotografia, em outras palavras, diz sobre a perspectiva de que parte o olhar e
dos elementos que uma vez postos em organização compõe o enquadramento da fotografia. Uma
fotografia é organizada não só pela perspectiva de um olhar, mas pelo instante que suspende um
movimento e também pela relação do que é visível e que pode ser organizado para compor um
enquadramento, um recorte. Vale lembrar que a organização, em correspondência com o discursivo,
afeta a ordem, ou seja, em nível simbólico algo da organização significa”. “A organização da linguagem
tem a ver com o modo como, materialmente, este espaço de significação se apresenta” (ORLANDI,
2001, p. 701).
A composição torna-se digital com a consagração das câmeras automáticas, aplicativos e mídias
para fotografias, no naquilo que Dias (2018) vai chamar de convergência da tecnologia com o corpo e
que consideremos a partir dessa reflexão como uma evidência de apagamento do sujeito, com
implicações no esquecimento e na memória. Porém, sabemos que o sujeito também se apresenta-nos
em opacidade. Para nós o sujeito está sempre lá e, nesse caso, interpretando.
O gesto de interpretação direciona sentidos, a depender de diferentes posições-sujeito e dos
processos de constituição do sentido. Interpretar discursivamente uma fotografia é, pois, considerar
que aquilo que está materializado por meio dela é mediado pelo sujeito. É pensar também a
constituição da fotografia como lugar de possíveis e distintos gestos de interpretação, de diferentes
maneiras de significar.
Os gestos de interpretação que se arranjam na e em fotografia(s) acontecem pela necessidade do
sujeito de atribuir sentidos e porque o objeto reclama sentidos, sendo assim, consideramos: o gesto do
momento da constituição de uma fotografia e o gesto que advém da leitura de uma fotografia que já
está pronta, que já foi interpretada.
No momento da constituição de uma fotografia o sujeito depara-se com o visível e o significa.
Sendo sujeito a forma-sujeito, ou seja, “os sujeitos de seu discurso”, interpelados por formações
ideológicas que fornecem a cada sujeito uma realidade, um “sistema de significações percebidas”, nas
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palavras de Pêcheux (1997). Já no momento de “leitura” (da visualização de uma fotografia)
consideramos que “face a qualquer objeto simbólico, o sujeito se encontra na necessidade de […]
construir sítios de significância” (ORLANDI, 2007), ou seja, de interpretar esse objeto.
Sobre o momento de constituição de uma fotografia, observamos que a depender do tipo de
fotografia e processo que ela é feita pode-se levar horas para se fotografar e é necessária uma gama de
conhecimento, porém dispositivos com tecnologia avançada permitem que todo o processo e
conhecimento sejam reduzidos a um clique em uma tela sensível ao toque. De acordo com Sobrinho
(2019), em “Processo estético e efeito de significação: dos objetos simbólicos e de seus modos de
leitura perante ao contexto tecnológico”, a presença de câmeras nos celulares faz do sujeito provido de
seu aparelho um fotografo em potencial.
De acordo com Rouillé (2009) existe o “campo da arte fotográfica”, que é “caracterizado por
um tipo de prática, uma postura estética, um regime discursivo e o da “fotografia-documento”, que se
consolida pela função de registro de acontecimentos históricos ou de um fato. Diante disso,
compreendemos que existe no imaginário social sempre uma finalidade ou outra para a fotografia.
Seriam estas finalidades processos e discursividades sem sujeito? Não. Ainda que aparentemente o
sujeito vá de protagonista a subsidiado pela tecnologia que inova a maneira de se fotografar.
Procuramos desenvolver a noção de composição em relação a organização de nosso objeto,
uma vez que está intervém na ordem simbólica. Nela, portanto, buscamos analisar a questão do olhar
do sujeito, o enquadramento e o instante. Sendo que cada um desses aspectos são elementos
fundamentais para a constituição de uma fotografia. Buscamos, assim, trilhar por um percurso que
contribui com a compreensão de algo que não foi dito aqui nesse termo, mas que é o visível, que para mim
é uma noção a ser desenvolvida em trabalhos futuros.
Por fim, vale dizer que o processo fotográfico, bem como as suas discursividades, se dá
enquanto espaço material de constituição de sentidos. Esse processo organiza o cenário fragmentado,
os elementos que se organizam nesse espaço visível podem encobrir o dizível na trama discursiva,
sentidos de culto pelos retratos vão desde esse valor até ao da exposição que temos visto nas redes
sociais como o Instagram. Esses são pontos de partida ou de conclusões (incompletas, abertas) dos
quais significo constantemente espaço, sujeito e tempo na/pela fotografia, lembrando sempre que
como diria Orlandi o sentido pode ser outro.
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O FEMINISMO BRASILEIRO DOS ANOS OITENTA POR MEIO DAS
FORMAÇÕES DISCURSIVAS DA PERSONAGEM MARGARIDA DE
WALT DISNEY
Brazilian feminism of the eighties through the discourse formations of the character Margarida by
Walt Disney
JANAÍNA QUINTANA DE OLIVEIRA1
Resumo: Este artigo é uma investigação qualitativa que teve por objetivo analisar
pontos referentes ao feminismo brasileiro dos anos oitenta por meio das formações
discursivas (FDs) da personagem de histórias em quadrinhos (HQ) Margarida de
Walt Disney, publicadas entre os anos de 1986 a 1993. Margarida é uma patinha
antropomórfica, ou seja, tem aparência, atitudes e pensamentos humanos. A
metodologia utilizada neste trabalho é a análise do discurso pecheutiana, que é
uma disciplina de entremeio centrada na tríade: linguística, materialismo histórico
e psicanálise. Temas como empoderamento, sororidade, mulheres no mercado de
trabalho e progressismo foram abordados neste estudo. Também foram
apresentadas algumas características básicas da composição do gênero HQ e uma
breve contextualização histórica. Cabe ressaltar que as histórias em quadrinhos,
sendo um meio de comunicação massivo, além de um entretenimento, é um
importante dispositivo de formação de opinião, uma vez que seu consumo é alto,
expansivo e de fácil acesso.
Palavras-chave: Histórias em quadrinhos; feminismo; formações discursivas.
Abstract: This article is a qualitative investigation that aimed to analyze points
related to Brazilian feminism in the eighties through the discursive formations
(FDs) of the character of Margarida by Walt Disney’s comic books, published
from 1986 to 1993. Margarida is a anthropomorphic duck that is, it has human
appearance, attitudes and thoughts. The methodology used in this work is the
Pecheutian discourse analysis, which is an in-between discipline centered on the
linguistic tripod, historical materialism and psychoanalysis. Themes such as
empowerment, sorority, women in the labor market and progressivism were
addressed in this study. Some characteristics of the comic books genre and a brief
historical context were also presented. It is noteworthy that comic books, being a
massive means of communication, beside a pleasure and fun, are an important
opinion-forming device, since their consumption is high and easily accessible.
Keywords: Comic books; feminism; discursive formations.
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Introdução
História em quadrinhos, também conhecida como HQs, é um gênero textual de entretenimento
massivo bastante apreciado por pessoas de todas as idades, mas sobretudo foi, nos anos oitenta e
noventa, um dispositivo de manifestação de ideias e formação de opinião, já que este gênero foi
bastante consumido e trazia assuntos relevantes que se relacionavam com os acontecimentos sociais da
época.
Alguns temas importantes para a construção da cidadania na sociedade contemporânea foram
abordados nos quadrinhos, como por exemplo o respeito e o empoderamento da mulher que é
feminista, ao mesmo tempo em que é vaidosa e multi-habilidosa, por meio das Formações Discursivas
— FDs que compõem a identidade (ou as identidades) da personagem Margarida de Walt Disney. “A
formação discursiva se define como aquilo que numa formação ideológica dada em uma conjuntura
sócio-histórica dada - determina o que pode e o que deve ser dito” (ORLANDI, 2020, p. 41). Ou seja, a
FD é o conjunto discursivo correspondente a uma Formação Ideológica — FI com a qual se relaciona.
De acordo com (PÊCHEUX [1988] 2014), o sujeito discursivo pode identificar-se, desidentificar-se
e/ou contraidentificar-se com determinadas FDs. As palavras mudam de sentido dependendo dos
atravessamentos sócio-históricos e ideológicos do sujeito que as pronuncia.
A principal fonte desta análise foram as HQs da Margarida2 publicadas no Brasil no período
que engloba o final dos anos oitenta e o começo dos noventa. As histórias analisadas foram as que a
personagem é a figura protagonista, pois ainda que a revistinha leve o seu nome, há grande quantidade
de historinhas em que outros personagens são os principais.
Abaixo segue um importante fragmento de Baeta, em que a autora situa a personagem na era da
pós-modernidade e na esteira dos movimentos feministas que surgiram nas décadas de sessenta e
setenta.
A personalidade atribuída à personagem, nas histórias em quadrinhos elaboradas no
Brasil, sustenta-se em valores que coincidem com os apresentados por Toffler e
outros autores que se dedicaram ao estudo da pós-modernidade. Na década de 80, a
Margarida - isso mesmo... a namorada do Pato Donald; ou melhor, simplesmente
Margarida, aliás, ela tornou-se independente - além de um gibi próprio, ganhou uma
nova personalidade. Deixou de ser a coadjuvante namorada de Donald e transformouse no retrato da mulher da terceira onda. O velho traje rosa e preto foi substituído por
um diversificado guarda-roupa, ela passou a trabalhar fora e a lutar por seus direitos e
ideais. A redefinição do papel da mulher na sociedade contemporânea é abordada no
discurso da personagem, que reflete o novo estereótipo do gênero feminino
disseminado no período conhecido como nova ambiência. (BAETA, 2004, p. 32).
2

As histórias em quadrinhos analisadas não se restringem somente às escritas no Brasil (embora estas sejam a maioria), pois há
algumas estrangeiras publicadas no mesmo período que vão ao encontro da linha emancipatória da personagem.
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Os movimentos feministas que eclodiram na Europa e nos Estados Unidos nos anos sessenta e
setenta alcançaram grandes mudanças no que se refere ao espaço ocupado pelas mulheres na sociedade.
Temas como igualdade de gêneros, liberdade do corpo, combate ao autoritarismo, construção de uma
identidade diferenciada da institucionalizada imagem da mulher à sombra do marido, entre outros
foram debatidos de forma que as mulheres passaram a se desprender da dominação masculina. No
Brasil, os passos do movimento feminista foram mais lentos devido ao fato de o país estar sob uma
ditadura militar e qualquer movimento empoderador ser visto como uma afronta ao regime repressor
que governava o país.
Nos anos oitenta, após a abertura política no Brasil, o movimento feminista consolidou seu
papel dando importantes passos no que tange à emancipação feminina em âmbito nacional. As
mulheres passaram a figurar mais no contexto político, ocupando cada vez mais espaço no mercado de
trabalho e em demais espaços antes ocupados por figuras masculinas. Foi nesse contexto sóciohistórico e ideológico que se constituiu a condição de produção na qual a nova personagem Margarida
está inserida.
Nos anos 1980 o movimento de mulheres no Brasil era uma força política e social
consolidada. Explicitou-se um discurso feminista em que estavam em jogo as relações
de gênero. As ideias feministas difundiram-se no cenário social do país, produto não
só da atuação de suas porta-vozes diretas, mas também do clima receptivo das
demandas de uma sociedade que se modernizava como a brasileira. Os grupos
feministas alastraram-se pelo país. Houve significativa penetração do movimento
feminista em associações profissionais, partidos, sindicatos, legitimando a mulher
como sujeito social particular. (SARTI, 2004, p. 42).

Passou-se a falar abertamente na televisão e nas revistas femininas sobre temas que até pouco
tempo atrás eram tabus, como sexo e emancipação da mulher, por exemplo. O avanço dos assuntos
relacionados à mulher foi tão intenso naquela década que, nas palavras da professora da UNIFESP,
Cynthia Sarti (2004, p. 42), o “saldo foi positivo”. Ainda segundo Sarti, “deu-se uma significativa
alteração da condição da mulher na Constituição Federal de 1988, que extinguiu a tutela masculina na
sociedade conjugal”.
Todas essas temáticas culminaram em importantes conquistas para as mulheres do século
vindouro — XXI. Leis brasileiras como a Maria da Penha3, a Lei do Feminicídio4, a Lei das Mães
Lactantes5, entre outras têm como objetivo promover o bem estar e a segurança da mulher. Esse

3

Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006.
Lei 13.104 de 9 de março de 2015.
5
Lei 13.872 de 17 de setembro de 2019.
4
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avanço é consequência da luta de mulheres que batalharam por seus direitos e não se calaram perante
os desafios.
As mudanças impactantes nos costumes ficaram registradas não só na mídia jornalística, como
também na mídia de entretenimento como acontece em todas as épocas em que os registros históricos
têm seu lugar nas artes e na cultura.

1 HQs – definição e história
Antes que haja o aprofundamento da questão norteadora deste estudo, é necessário que se faça
um breve recorrido sobre a história das HQs e sua definição.
As histórias em quadrinhos são compostas por uma sequência narrativa formada por diálogos
curtos e por cenas, ou seja, formada pelas linguagens verbal e visual, da mesma forma como acontece
no cinema e nas animações. No entanto o caráter elíptico que está implícito nos quadrinhos faz com
que o leitor lance mão de habilidades cognitivas de leitura e apreensão para a percepção dos
movimentos, preenchimento de lacunas e reconstrução ordenada do fluxo narrativo. Em outras
palavras, é o jogo de leitura entre o verbal e o visual (imagens, figuras cinéticas, metáforas visuais,
enquadramentos, etc.) que dá movimento às cenas, tirando-as da estaticidade.
A melhor definição para história em quadrinhos está em sua própria denominação: é
uma história contada em quadros (vinhetas), ou seja, por meio de imagens, com ou
sem texto, embora na concepção geral o texto seja parte integrante do conjunto. Em
outras palavras, é um sistema narrativo composto de dois meios de expressão
distintos, o desenho e o texto. (IANNONE, 1994, p. 21).

Os diálogos informais que apresentam situações do cotidiano foram um dos motivos do
sucesso das HQs, pois a linguagem fluida e de fácil entendimento abarca uma gama maior de leitores.
Os tipos diferentes de balões indicando o modo de expressão do texto verbal também é um atrativo a
mais, pois torna a leitura confortável e confortável. No exemplo abaixo, figura 01, consegue-se
perceber pelo formato do balão que o tom de voz da Margarida está mais alto que a do Donald. Esse
recurso também serve para sobrepor a fala dela à dele, colocando-a mais em evidência, já que ela é a
personagem principal da história e o mote da narrativa apresentada é a questão da mulher que tem a
carga de horário dobrada, já que trabalha fora durante o dia e, à noite, em vez de descansar, tem de ir
aos afazeres domésticos, tendo a jornada de trabalho duplicada dessa forma.
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Figura 01 — Margarida 61 – Novembro de 1988.
Fonte: Walt Disney

Outras qualidades deste gênero é o preço baixo, sendo possível a aquisição por grande parte da
sociedade e a facilidade em serem encontradas, pois estão à venda em bancas de jornais, lojas de
conveniências, supermercados, sebos e sites diversos. Cabe salientar também, como um dos atrativos
das HQs, o caráter afetivo que é despertado pelas personagens, que fazem parte da história e da cultura
de quem consome as revistinhas e os produtos de suas franquias.
Sobre a linguagem visual é importante ressaltar que é uma forma de comunicação do indivíduo
desde tempos remotos, uma vez que os desenhos eram a maneira e a ferramenta que os humanos
tinham para registrarem sua história antes do surgimento da escrita. A arte rupestre é a mais antiga
forma de comunicação visual registrada, sendo composta por imagens gravadas nas paredes das
cavernas, que registravam feitos realizados pelos povos da época.
A forma visual seguiu sendo a única forma de registro comunicacional até o surgimento da
escrita na Mesopotâmia (atual Iraque) em 3500 a.C. Este sistema de escrita era chamado escrita
cuneiforme. Depois vieram os hieróglifos egípcios, os ideogramas chineses, até que surgiu o alfabeto na
Fenícia (atuais Líbano e Síria), dando origem ao alfabeto que utilizamos hoje.
Dando um salto temporal, chega-se à modernidade e o surgimento das primeiras HQs. Os
primeiros registros que se têm delas são do final do século XIX nos Estados Unidos da América.
Na primeira metade do século XX houve a época de ouro do gênero HQs. Tirinhas eram
publicadas em jornais e começaram a surgir as primeiras revistas em quadrinhos, também conhecidas
como gibis.
Logo, as HQs também sofreram seu revés a partir do preconceito lançado em grande parte pelo
psiquiatra alemão Fredric Wertham que associou doenças mentais ao hábito da leitura de quadrinhos.
Sua campanha contras as HQs foi tão intensa que o psiquiatra lançou o livro Seduction of the Innocent em
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1954, a fim de provar a relação dos quadrinhos com patologias comportamentais. Abaixo a descrição
de Rama a respeito do livro.
A sedução dos inocentes, publicado em 1954, que foi um grande sucesso de público e
marcou, durante as décadas seguintes, a visão dominante sobre os quadrinhos nos
Estados Unidos e, por extensão, em grande parte do mundo. Entre outras teses, o
livro defendia, por exemplo, que a leitura das histórias do Batman poderia levar os
leitores ao homossexualismo (sic), na medida em que esse herói e seu companheiro
Robin representavam o sonho de dois homens vivendo juntos. Ou que o contato
prolongado com as histórias do Superman poderia levar uma criança a se atirar pela
janela do seu apartamento, buscando imitar o herói (RAMA et al., 2004, p. 12).

Nos anos sessenta os quadrinhos voltaram a obter espaço e reconhecimento. Em 1966 foi
criada a Escola de Comunicações Culturais — ECC, que depois passou a se chamar Escola de
Comunicações e Artes — ECA na USP. Nesse momento houve a legitimação da cultura de massa no
Brasil. Outro fato relevante para o reconhecimento das HQs foi o curso ministrado pelo filósofo e
linguista italiano Umberto Eco, que foi fundamental para a validação do gênero. Sobre a visita de
Umberto Eco ao Brasil: “Ela fez parte de uma estratégia para legitimar as histórias em quadrinhos,
ameaçadas de sobrevivência pelas forças conservadoras que rejeitam a modernização da sociedade e da
cultura nacional” (MELO, 2013, p. 20).
Embora já houvesse no começo do século XX a Revista brasileira Tico-Tico, que trazia HQs
para o público infantil, e já estivessem presentes aqui os gibis de Walt Disney desde 1946, foi a partir da
legitimação dos quadrinhos nos anos sessenta que elas se tornaram uma febre em território nacional.
Quadrinhos nacionais e estrangeiros conquistaram seu espaço, mas não se pode deixar de mencionar o
grande sucesso quadrinhesco nacional que é a Turma da Mônica, com seu lugar cativo não só nas
bancas de jornais, como também na memória e na história dos brasileiros.
Nos anos oitenta e noventa as HQs eram um dos principais meios de entretenimento
infantojuvenil e também por que não dizer de todas as idades.
Com a sua consolidação como arte e entretenimento, as HQs também passaram a ser vistas
como aporte educacional eficaz, figurando em livros didáticos, provas de vestibulares. Foram
reconhecidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais — PCN e hoje estão presentes no Exame
Nacional do Ensino Médio — ENEM, na Base Nacional Comum Curricular — BNCC e também
aparecem com frequência em distintos exames e provas de concursos públicos.
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2 A personagem Margarida é muito mais que somente a namorada do Donald
A personagem Margarida é uma patinha com aparência e personalidade humanas, ou seja, é uma
personagem antropomórfica criada pela Disney. Ela surgiu no desenho Mr. Duck steps out em 19406
como namorada do Pato Donald. Nas histórias em quadrinhos estadunidenses, sua aparição se deu nos
anos cinquenta, já nos gibis brasileiros seu aparecimento foi nos anos setenta. Bonita, sofisticada e
vaidosa, no começo seu papel era de coadjuvante de Donald. As principais preocupações eram a sua
aparência e os assuntos relacionados ao clube feminino do qual fazia parte. As FDs da personagem
ancoravam-se no cotidiano doméstico e em situações banais, ou seja, suas FDs encontravam-se
ideologicamente na esfera da mulher sem grande protagonismo e apartada de situações político-sociais.
Na figura 02 segue um exemplo de situação contida em uma HQ publicada em dezembro de 1986, mas
que faz parte de uma edição especial com a compilação de diversas histórias antigas. Embora não esteja
explícito, a personagem é mostrada como um ser feminino fútil e por que não dizer burra.

Figura 02 — Disney Especial 97 – Dezembro de 1986.
Fonte: Walt Disney

A partir dos anos oitenta, no embalo da emancipação feminina pelo qual o Brasil passava, ela
ganhou sua revistinha própria no país, conforme figura 03. A edição, cujo título é o nome da
protagonista Margarida, tinha publicações quinzenais e já na primeira história apresentava a
6

Na história “O pato sai de casa”, disponível em: https://www.dailymotion.com/video/x30ep45.
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protagonista questionando a sua própria identidade, que vai ao encontro do título principal, que se
chama “Uma nova Margarida”. Nessa história, figura 04, a personagem ao procurar uma clínica de
estética vai parar por engano em o consultório de psicanálise da Drª Ana Lista. Depois de uma série de
mal-entendidos, elas esclarecem o que de fato está acontecendo e a médica surge com uma série de
questionamentos a partir dos quais, Margarida percebe que está na hora de tornar-se uma nova mulher.

Figura 03 — Margarida 01 – Julho de 1986.
Fonte: Walt Disney

Figura 04 — Margarida 01 – Julho de 1986.
Fonte: Walt Disney

Nesse momento ocorrem mudanças nas características psicológicas da personagem e também
no seu visual, usando roupas modernas de acordo com a época. No seu discurso, podem-se observar
questões de cunho feminista (principalmente), progressista e de empoderamento como a inserção da
mulher no mercado de trabalho, igualdade salarial, sororidade, direito das minorias, direito dos animais,
mas sem deixar de lado a vaidade e a feminilidade e demostrando ser multi-habilidosa (inclusive uma
super-heroína),7 sempre atingindo o sucesso e o reconhecimento em todos os seus campos de atuação.

7

A Superpata.
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Resumindo, o retrato da mulher que era almejado naquela década (e ainda o é na contemporaneidade):
o seu crescimento.
Observando os quadrinhos apresentados no exemplo da figura 04, há uma Margarida com
bobes na cabeça, roupão, ombros curvados e semblante tristonho que contrasta com a da capa da
revistinha. Na capa, que representa o nascimento da nova Margarida, pode-se observar o
engrandecimento dela no pedestal em relação ao Donald. Ela está feliz apresentando o seu nome,
destoando com o Donald, que se apresenta pequeno e mal-humorado. Também é perceptível o fato
dela estar ereta, bem maquiada, com acessórios refinados e com uma roupa elegante e rosa, que no
imaginário coletivo é a cor relacionada ao universo feminino. Outro recurso visual é a cor do plano de
fundo da imagem, que traz cores em dégradé entre o amarelo, o coral e o laranja, que são cores quentes,
vibrantes e alegres.

3 A Margarida e as formações discursivas às quais os seus enunciados pertencem
Este trabalho é uma pesquisa qualitativa sob a égide de Análise do Discurso — AD —
pecheutiana. Esta teoria se fundamenta na articulação entre a Linguística, a Psicanálise e o Materialismo
Histórico, possibilitando a explicação das relações entre língua e ideologia.
O discurso é uma das formas pela qual a materialidade ideológica se apresenta. É através do
discurso que se corporifica a ideologia do sujeito. A Formação Ideológica envolve diversas FDs que se
relacionam e determinam o que pode e o que deve ser dito de acordo com as circunstâncias. As
fronteiras que determinam as FDs são indeterminadas e fluidas, uma vez que seus deslocamentos e
entrelaçamentos dependem do embate ideológico.
As palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as posições
sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu
sentido em referência a essas posições, isto é, em referência às formações ideológicas nas
quais essas posições se inscrevem. Chamaremos então formação discursiva aquilo que,
numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura
dada, determina pelo estado da luta de classes o que pode e deve ser dito (articulado sob a
forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um
programa etc.) (PÊCHEUX, 2014 [1988], p. 147).

Não existe sujeito que não seja interpelado pela ideologia. Todos são interpelados, inclusive
aqueles que se dizem contra ideologias estão interpelados, pois ela é inerente à condição de existência
do sujeito e de seu discurso. As palavras não têm sentido fora do discurso, elas só têm sentido quando
ancoradas à FD, amparada por determinada FI. Não é a linguística sozinha que determina o significado.
A literalidade por si só não tem condições de significar o discurso.
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Para que se haja uma melhor compreensão, primeiramente retornar-se-á à Margarida. Sua FI é a
da mulher emancipada dos primórdios da contemporaneidade. Ela é feminista, empoderada, bonita e
bem sucedida. As FDs que pertencem à sua FI são as seguintes:
3.1 A Margarida feminista
Desde 1986, no Brasil, a personagem Margarida começou a apresentar traços de cunho
feminista em sua personalidade. Como já mencionado, a “nova” ideologia da personagem foi ao
encontro do momento pelo qual o Brasil passava. Com a abertura política, uma parcela da sociedade
que clamava por igualdade tinha esperanças de que o país se desenvolvesse e se tornasse um lugar mais
justo e com melhores oportunidades para todos os seres humanos. À continuação seguem alguns
fragmentos de HQs em que se pode observar a nova conduta e a posição crítica da personagem.

Figura 05 — Margarida 01 — Julho de 1986.
Fonte: Walt Disney

Na HQ “Homens, tremei!”, figura 05, Donald, interpelado pelo machismo incrustado, sugere
que Margarida não pode ser da polícia por ser perigoso. Ela, no entanto, rebate com o argumento de
que ele só diz isso por ela ser mulher. As palavras “perigoso” e “mulher”, ambas em negrito,
representam o embate entre as duas FDs dos personagens. Porém a personagem demonstra com
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destreza e aptidão que está preparada para o trabalho de policial e assim segue com êxito até o término
da narrativa, provando que eficiência profissional não é uma questão de gênero, mas sim de talento e
dedicação.

Figura 06 — Margarida 12 – Dezembro de 1986.
Fonte: Walt Disney

As questões relacionadas aos afazeres domésticos como algo pertencente somente ao gênero
feminino estão presentes nesta HQ “No tempo das cavaleiras andantes”, figura 06, em que a
personagem enuncia que está cansada de lavar roupa, espanar, cozinhar, etc. Já Donald novamente
tenta deslegitimar o discurso dela com o Ahhh! Só isso? Novamente o recurso visual negrito é utilizado
para marcar o confronto entre as duas FDs. Outro recurso utilizado é o balão em forma de grito, pois
sugere que a mulher só será ouvida se aumentar o tom da voz.
A HQ “Que estafante”, figura 07, surge com um tema delicado. Nos quadrinhos destacados e
em outros momentos no decorrer da trama há episódios de violência contra a mulher, quando o marido
de uma leitora do jornal lê uma matéria que Margarida escreveu encorajando as mulheres a trabalharem
fora. Através da força física ele ameaça e tenta intimidar a personagem que mesmo com medo não se
rende e não volta atrás no que diz respeito a sua reportagem. Chama atenção o fato de Margarida vêlos, Tio Patinhas e o “lutador”, com rostos de porcos. Fazendo alusão ao termo “porco chauvinista”.

Revista DisSoL — Discurso, Sociedade e Linguagem
OLIVEIRA — O feminismo brasileiro dos anos oitenta por meio das formações discursivas da personagem Margarida de Walt Disney
DOI 10.35501/dissol.vi14.988

132
Pouso Alegre/MG, ano VI, n.º 14, jul.-dez./2021 – ISSN 2359-2192

Figura 07 — Margarida 54 – Agosto de 1988.
Fonte: Walt Disney

Nas HQs abaixo — figuras 08, 09, 10, 11 e 12 — outros temas recorrentes ao feminismo, como
o fato de os tempos serem outros, o protagonismo da mulher, a desconstrução dos papéis da mulher
vista como responsável pelas tarefas domésticas e frágil e a questão de vencer no mercado de trabalho
pelo talento e não pela beleza são abordados. Em quase todos os fragmentos a personagem é
apresentada com fisionomia tensa, o que sugere que a mulher para ser respeitada e ouvida também
precisa estar com o semblante sério, pois qualquer sinal de relaxamento muscular poderia ser percebido
como um sinal de fraqueza.
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Figura 08 — Margarida 05 – Setembro de 1986.
Fonte: Walt Disney

Figura 09 — Margarida 14 – Janeiro de 1986.
Fonte: Walt Disney

Figura 10 — Margarida 22 – Maio de 1987.
Fonte: Walt Disney
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Figura 11 — Margarida 13 – Janeiro de 1987.
Fonte: Walt Disney

Figura 12 — Margarida 40 – Janeiro de 1988.
Fonte: Walt Disney

3.2 A Margarida empoderada
Junto às características físicas e psicológicas modernas e ao discurso feminista, surge a
Margarida decidida e empoderada, com personalidade forte e opinião bem formada. Nos quadrinhos
abaixo estão alguns exemplos do empoderamento e da firmeza materializados no discurso da
personagem.
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Figura 13 — Margarida 15 – Fevereiro de 1987.
Fonte: Walt Disney

A HQ acima “Machão, não”, figura 13, exemplifica esse aspecto, pois apresenta o discurso
machista do homem que não aceita que sua namorada tire uma foto de biquíni. Em contrapartida há o
discurso feminino e empoderador que não se submete à dominação masculina.
Nos anos oitenta, a nova mulher (ou pata) não pode mais ser aquela que dependia e esperava a
opinião do seu par para tudo. A mulher dos anos oitenta e também a da atualidade é aquela que sabe o
que quer e aonde quer chegar. Ela já não se preocupa com o que os outros vão pensar, se isso vai
contra os seus desejos e anseios.

Figura 14 — Margarida 66 – Janeiro de 1989.
Fonte: Walt Disney

Na figura 14, Margarida confronta a posição e o discurso machista de Donald, mantendo-se
firme em seus ideais, ainda que ele tente proibi-la de participar de uma corrida. Mais uma vez o
empoderamento, por meio da atitude decidida expressada no que se refere ao verbal e ao visual ratifica
o posicionamento discursivo e ideológico da personagem.
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3.3 O mercado de trabalho e a igualdade salarial: uma pata habilidosa e bem-sucedida
Entre muitas características da personagem, uma bastante evidente é a da Margarida que
sustenta a ideia de igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho. A questão da igualdade
salarial é uma luta constante do feminismo, pois desde os primórdios, passando pelos anos oitenta e
ainda nos dias atuais, a desigualdade de gêneros ainda é um ponto de luta das mulheres. De acordo com
Adichie (2015, p. 16) “Se só os homens ocupam cargos de chefia nas empresas, começamos a achar
‘normal’ que esses cargos de chefia só sejam ocupados por homens”. Ou seja, nos cargos de chefia ou
em qualquer profissão, cujo senso comum determine que seja masculina, se uma mulher ocupar um
destes postos será vista como anormal e sua capacidade será questionada.

Figura 15 — Margarida 150 – Abril de 1992.
Fonte: Walt Disney

A HQ “Os valentões do oeste”, figura 15, toca exatamente na questão crucial da diferença de
salários para pessoas que ocupam a mesma função profissional. O interdiscurso presente na FD da
personagem (como o fato de a mulher ser menos remunerada, de o Tio Patinhas aproveitar esse fato,
por ser um notório sovina, e o desejo de que no futuro o trabalho desempenhado pela mulher tenha o
mesmo valor que o desempenhado pelos homens) são materializados por meio do intradiscurso
apresentado por ela, que evoca de forma mais explícita a questão da desigualdade salarial. Já o
personagem Pena Kid, que contracena com ela, novamente, como os outros masculinos, confirma sua
FD machista e superior, quando não acredita que as mulheres um dia terão as mesmas oportunidades
salariais que os homens.
A colocação de que os homens devem receber mais que as mulheres pelos mesmos trabalhos
desempenhados é uma ideia retrógrada e ultrapassada, já que tanto mulheres quanto homens têm a
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mesma capacidade, no que se refere a gênero, para desempenhar qualquer trabalho ou função. A ideia
obsoleta que justifica a desigualdade salarial, de acordo com Adichie é a seguinte:
Os seres humanos viviam num mundo onde a força física era o atributo mais
importante para a sobrevivência; quanto mais forte a pessoa, mais chances ela tinha de
liderar. E os homens, de uma maneira geral, são fisicamente mais fortes. Hoje,
vivemos num mundo completamente diferente. A pessoa mais qualificada para liderar
não é a pessoa fisicamente mais forte. É a mais inteligente, a mais culta, a mais criativa,
a mais inovadora. E não existem hormônios para esses atributos. Tanto um homem
como uma mulher podem ser inteligentes, inovadores, criativos. Nós evoluímos. Mas
nossas ideias de gênero ainda deixam a desejar. (ADICHIE, 2015, p. 21).

Tanto no passado recente, quanto nos dias atuais o que deveria contar no que se refere à
remuneração salarial é a competência, a capacidade e a inteligência do sujeito e não seu gênero e/ou
orientação sexual. Como diz a autora, sobre a igualdade de gênero, ainda há muito a desejar.
3.4 Margarida e a sororidade
Sororidade é um termo que indica solidariedade e união entre as mulheres, sabendo lidar com as
diferenças e respeitando-as mutuamente, a fim de que não haja rivalidade entre elas, mas sim apoio.
Derivada do latim Soror, oris significa irmã. A palavra foi utilizada pela primeira vez nos anos setenta,
mas passou a ser reconhecida mais amplamente na contemporaneidade. Nos anos oitenta,
provavelmente ainda não era uma palavra conhecida pelas brasileiras, no entanto, na HQ “Feminismo
em Uba Dhula”, figura 16 o seu significado foi materializado por meio do discurso das personagens
femininas, que ao se apoiarem mudaram o contexto social do país fictício que oprimia as mulheres.

Figura 16 — Margarida 44 – Março de 1988.
Fonte: Walt Disney
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Uma explicação bastante clara sobre como o feminismo e a sororidade desmontam o sexismo é
dada por Hooks:
Como mulheres fomos socializadas pelo pensamento patriarcal para enxergar a nós
mesmas como pessoas inferiores aos homens, para nos ver, sempre e somente
competindo umas com as outras pela aprovação patriarcal, para olhar umas às outras
com inveja, medo e ódio. O pensamento sexista nos fez julgar sem compaixão e punir
duramente umas às outras. Pensamento feminista nos ajudou a desaprender o autoódio feminino. Ele nos permitiu que nos libertássemos do controle do pensamento
patriarcal sobre nossa consciência (HOOKS, 2020, p. 34-35).

Ainda há muito a ser feito nesse cenário, visto que muitas mulheres ainda não se descolaram do
patriarcalismo e ainda se veem, colocando-se em posições de confronto em relação a outras. É um
trabalho de conscientização e de valorização contínuo que deve ser colocado em prática desde muito
cedo. A escola, por exemplo, é um ótimo espaço para que sejam trabalhadas estas questões.
Na atualidade, é muito importante que temas como o feminismo e outros que se pautem no
respeito e na igualdade estejam presentes em publicações direcionadas ao público infantojuvenil, como
as HQs, a fim de desmistificar preconceitos e pensamentos rasos no que se refere ao convívio social.
Ainda de acordo com Hooks:
A literatura infantil é um dos locais cruciais para a educação feminista, para a
conscientização crítica, exatamente porque crenças e identidades ainda estão sendo
formadas. E, com muita frequência, os pensamentos retrógrados sobre gênero
continuam sendo a norma dos parquinhos. A educação pública para crianças precisa
ser um local onde ativistas feministas continuem fazendo o trabalho de criar currículos
sem preconceitos (HOOKS, 2020, p. 46).

É de grande importância que a conscientização social seja forjada desde cedo, para que haja
uma sociedade sem preconceitos, mais justa e acolhedora. E seguindo este pensamento, no próximo
tópico serão debatidas as questões progressistas.
3.5 A Margarida progressista
Uma pessoa que se identifica com as ideias progressistas é aquela que preza por valores como
igualdade e liberdade, rompendo com padrões sociais tradicionais. Segundo Bobbio, Matteucci e
Pasquino (1998, p. 1009), em seu dicionário de política, “ideia de que o curso das coisas, especialmente
da civilização, conta desde o início com um gradual crescimento do bem-estar ou da felicidade, com
uma melhora do indivíduo e da humanidade.”
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Nos fragmentos das HQs expostas neste tópico há dois exemplos de posições progressistas
presentes na materialidade discursiva da Margarida. Em “O vale das sereias”, figura 17, ela só aceita a
expedição se isso não interferir na vida das sereias (minorias). Ou seja, analisar sem ser invasiva,
respeitando o espaço e o bem-estar do outro.

Figura 17 — Margarida 36 – Novembro de 1987.
Fonte: Walt Disney

No segundo exemplo, figura 18, ela apresenta um discurso desconstruído no que se refere aos
homens usarem saias, que no imaginário comum seria uma peça de roupa feminina. Para ela, a roupa
não faz o pato. Ou seja, a roupa não define a masculinidade ou a feminilidade do indivíduo.

Figura 18 — Margarida 19 – Abril de 1987.
Fonte: Walt Disney

As ideias progressistas vão ao encontro da construção e da manutenção de um mundo mais
justo em que todos os povos sejam respeitados, a natureza preservada e que pensamentos retrógrados
no que se refere a gêneros sejam desmitificadas.
3.6 A Margarida vaidosa
Em “A pata chique”, figura 19, ao ser convidada para um evento, Margarida decide ousar no
visual vestindo-se com smoking. Durante a festa, embora esteja bonita e elegante, passa por situações
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constrangedoras em consequência da roupa utilizada, ao ser comparada com um homem por um
funcionário da festa e por uma convidada.

Figura 19 — Margarida 45 – Abril de 1988.
Fonte: Walt Disney

Na HQ apresentada na figura 20 “A bandida fatal”, depois de prender uma criminosa, que é
muito bonita, a Superpata (identidade secreta da Margarida) volta ao esconderijo da detida para
descobrir o nome do creme de beleza que ela usa e aproveitar a dica.

Figura 20 — Margarida 82 – Agosto de 1989.
Fonte: Walt Disney

Em “A bucaneira”, figura 21, mesmo convicta de seus ideais emancipatórios, Margarida não
deixa de cuidar do visual e não abre mão das maquiagens. Assim rebate-se o preconceito que se formou
de que a mulher feminista não é vaidosa, mostrando que estas duas FDs podem coexistir em um
mesmo sujeito, já que suas fronteiras são flexíveis e heterogêneas. Segundo Pêcheux
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Uma FD não é um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente ‘invadida’ por
elementos que vem de outro lugar (isto é, de outras FD) que se repetem nela,
fornecendo-lhe suas evidências discursivas fundamentais (PÊCHEUX, 2014 [1983], p.
310).

Figura 21 — Margarida 41 – Fevereiro de 1988.
Fonte: Walt Disney

A partir da análise dos quadrinhos apreciados, percebe-se claramente a intenção dos autores
brasileiros em afirmar as práticas feministas no novo cenário histórico, político e cultural do país.
Embora há quem diga que a Disney americana não se agradou muito de algumas das mudanças no
perfil da nova Margarida, brasileira e oitentista, aqui esse novo perfil foi bastante aceito e acompanhou
o crescimento de uma geração.

4 Conclusão
As FDs da personagem, conforme já apresentadas, concretizam o pensamento da mulher
moderna e os anseios femininos que estavam em pauta no Brasil dos anos oitenta, resultando em uma
personagem moderna, bem resolvida, bonita, talentosa e ideologicamente empoderada. A personagem e
sua revistinha fizeram parte de uma revolução cultural e histórica importantíssimas para o Brasil, no
momento em que se deu a abertura política do país e diversos temas como a liberdade e a igualdade
tiveram espaço irrestrito no debate público.
O tema do feminismo ainda é muito importante e necessita de bastante discussão, reflexão e
esclarecimento na contemporaneidade, já que nesta segunda década do século XXI, alguns setores da
sociedade entraram em retrocesso. Urge que os atrasos sejam contornados e que os debates fortifiquem
o espaço da mulher e o pensamento progressista.
Com certeza a personagem Margarida foi uma inspiração para diversas meninas e mulheres que
consumiam a suas histórias com prazer e também com reflexão. Na atualidade, seria importante se
essas temáticas fossem amplamente abordadas em HQs ou livros infantis, estando cada vez mais
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presentes a fim de desmistificar preconceitos e pensamentos rasos sobre o feminismo e outras pautas
sociais contemporâneas.
A importância que a cultura de massa tem na formação social do cidadão é muito abrangente e,
no caso dos quadrinhos, o carisma dos personagens e a boa recepção do público podem ser de grande
importância na construção de um espaço mais justo, menos preconceituoso e mais igualitário para os
que fazem parte dele.
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O livro Tecnologias digitais no ensino superior: inovação com a TPACK, publicado em 2020, pela
Editora Curitiba, tem autoria de André Luiz Martins de Oliveira, mestre em educação pela
Universidade do Vale do Sapucaí (Univás) e docente nos cursos de Sistemas de Informação,
Administração e Engenharia de Produção desta universidade e de Rosimeire Aparecida Soares Borges,
doutora em educação matemática pela Universidade Bandeirante de São Paulo, e professora da
graduação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Sociedade da Univás. Essa
obra resulta da produção do conhecimento em estudos no Grupo de Estudos e Pesquisa em História
da Educação e Tecnologia (Gephet), desse programa.
O título do livro, por si só, evidencia a TPACK, relacionando-a com tecnologias digitais no
ensino superior. Essa articulação representa um processo dinâmico de reflexão sobre a presença desse
modelo teórico nesse nível de ensino como fundamento do processo de formação docente dos
professores bacharéis. Diante disso, a obra traz possibilidades de integração dos conhecimentos de
conteúdo, pedagógico e tecnológico na educação superior, com base nessa teoria.
A proposta do livro compreende o processo de formação continuada de professores bacharéis
no ensino superior que atuam no curso Sistemas de Informação – Bacharelado. O curso se fundamenta
nas respectivas orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais, e busca promover o desenvolvimento
de habilidades e competências de seus alunos de modo mais flexível, para que consigam atender às
demandas em várias áreas de aplicação em sua formação profissional.
Nesse cenário, Oliveira e Borges (2020) questionam em sua obra a atuação dos professores
bacharéis no curso Sistemas de Informação – Bacharelado quanto à constituição da base de
conhecimento docente desses professores, aos conhecimentos inerentes à sua atuação no ensino
superior, e à contribuição desses conhecimentos para o seu desenvolvimento profissional docente.
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Esses questionamentos orientaram seu estudo, que teve como objetivo pesquisar as percepções dos
professores bacharéis sobre a base do conhecimento docente no curso em questão, em particular, como
fazem uso da teoria Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), de autoria de Mishra e
Koehler (2006), traduzida na obra de Oliveira e Borges como teoria do Conhecimento de Conteúdo,
Pedagógico e Tecnológico. A TPACK é o fio que conduz essa obra e pode fundamentar investigações
no que diz respeito à formação inicial e continuada dos docentes em diferentes níveis de ensino.
O livro é composto por 6 capítulos que abordam textos relevantes, que podem auxiliar na
compreensão da atividade docente do bacharel no ensino superior. Os autores evidenciam a
necessidade de uma formação continuada que auxilie os professores nos desafios e possibilidades
inerentes à evolução tecnológica digital, levando em consideração a necessidade de pensar em novos
caminhos para os processos de ensino e aprendizagem relevantes para a educação.
No capítulo 1, denominado: “A sociedade da informação e a formação continuada de
professores”, estão apresentadas reflexões importantes para pesquisadores e docentes do ensino
superior sobre a necessidade de formação continuada, os saberes que englobam a cultura nesse nível de
ensino e as experiências vivenciadas por esses professores para enfrentar as demandas que a sociedade
da informação imprime nas diversas conjunturas dos processos educativos.
No capítulo 2, intitulado: “A TPACK na formação dos professores”, os autores apresentam a
teoria do conhecimento de conteúdo, pedagógico e tecnológico (TPACK), de Mishra e Koehler (2006).
Esse capítulo discute a importância dessa teoria para fundamentar teoricamente a formação docente, e
como pode auxiliar no desenvolvimento e compreensão do processo de integração das TDIC nos
diferentes cenários educativos. De maneira estruturada, também aproxima os conceitos relativos aos
conhecimentos de conteúdo, pedagógico e tecnológico, imprescindíveis para a docência.
O Capítulo 3 – “As TDIC nos currículos do curso Sistemas de Informação” apresenta as
diferenciadas fases de construção do currículo do curso Sistemas de Informação. Os autores
fundamentam este capítulo em Sacristán (2000), para analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais
tomadas como o currículo prescrito, o Projeto Pedagógico do referido curso considerado como o
currículo que foi apresentado pela instituição de ensino superior aos professores, bem como os Planos
de Ensino de professores do curso, admitidos como currículo moldado pelos docentes para as aulas.
No Capítulo 4: “O cenário do estudo e a formação continuada de professores”, Oliveira e
Borges (2020) trazem a proposta metodológica da pesquisa realizada, e descrevem as oficinas realizadas
com os professores, que consistiram em momentos de formação teórica e prática em situações vividas
no ensino superior. Além disso, relatam a proposta feita aos docentes participantes do estudo, de
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elaboração e desenvolvimento de um projeto de intervenção compreendendo a utilização da TPACK
com os alunos nas respectivas aulas do curso Sistemas de Informação.
Para revelar as concepções dos professores pesquisados a respeito da TPACK nas aulas no
ensino superior, apresentou-se o Capítulo 5, intitulado pelos autores: “A TPACK na concepção dos
docentes do curso Sistemas de Informação”. As análises dos dados coletados foram feitas por Oliveira
e Borges (2020) à luz da TPACK, evidenciando as perspectivas dos pesquisados a respeito de como
utilizam, e se utilizam, seus conhecimentos pedagógicos, de conteúdos e tecnológicos, e, ainda, se usam
tais conhecimentos de maneira integrada ou não nesse nível de ensino.
No Capítulo 6: “Possibilidades de uso da TPACK em atividades no ensino superior”, os autores
apresentam a análise dos projetos de intervenção elaborados pelos professores pesquisados no decorrer
das oficinas realizadas no âmbito da pesquisa. Há um relato de como se deu a aplicação da intervenção
nas aulas desses docentes para seus alunos do curso Sistemas de Informação. Além da triangulação dos
resultados coletados, este capítulo apresenta situações e possibilidades em que os docentes podem
utilizar a TPACK como fundamento de suas ações.
A obra mostra uma preocupação dos autores com as diversas nuances que perpassam o
exercício da profissão do docente bacharel no ensino superior, suas experiências nesse nível de ensino,
e a necessidade e importância da formação continuada fundamentada.
A profissionalização dos professores universitários conforme abordada remete às suas
particularidades em uma sociedade que demanda competências e domínio de conhecimentos dos
conteúdos das disciplinas que ministram, bem como o comprometimento com o processo de
aprendizagem dos estudantes.
Sob um prisma histórico, essa obra traz que a experiência do professor universitário é adquirida
na graduação e com base nos conhecimentos construídos em sua área de atuação. Com o passar do
tempo, o desempenho e a formação desse docente passaram a exigir mais que o domínio do conteúdo e
os saberes pedagógicos, com a integração dos conhecimentos tecnológicos, imprescindíveis aos
bacharéis para atuarem na docência nesse nível de ensino.
Demonstra-se, na obra, que o professor do ensino superior exerce um papel de mediador entre
universidade e uma sociedade em que as TDIC impactam novas maneiras de pensar e provocar
mudanças em diferentes áreas. Fica evidente a necessidade de formação continuada docente para o
enfrentamento dos desafios no tocante à utilização dessas tecnologias no processo educativo.
Quanto às contribuições da obra para a educação superior, pode-se considerar possibilidades de
professores universitários bacharéis repensarem o seu papel na educação superior do ponto de vista de
reflexão-ação-reflexão, em uma articulação da teoria e prática, que lhe exige conhecimentos e
Revista DisSoL — Discurso, Sociedade e Linguagem
CASTILHO; SOUSA — Resenha — Tecnologias digitais no ensino superior: inovação com a TPACK
DOI 10.35501/dissol.vi14.1016

146
Pouso Alegre/MG, ano VI, n.º 14, jul.-dez./2021 – ISSN 2359-2192

habilidades específicas para a atuação. Esse tipo de reflexão fundamentada na TPACK pode contribuir
para transformações pedagógicas, podendo levar os estudantes a aprendizagens mais significativas.
Assim, sua relevância incide não somente na apresentação de um modelo teórico, a TPACK,
mas em sua utilização no processo de formação continuada de docentes do ensino superior, levando
em consideração os atores do processo educativo e o contexto da educação superior. Em específico,
vale salientar que os exemplos de situações de ensino fundamentadas nessa teoria e apresentadas nesse
livro, no sentido de auxiliar a aprendizagem dos alunos, representam uma contribuição para a educação
superior, sendo também relevante para o avanço das pesquisas na área, visto que o processo de
construção do sujeito docente na atuação no ensino superior se dá a partir de diferentes formas e é
contínuo, baseado nas demandas que a sociedade impõe.
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