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RESUMO 

 

Esta dissertação insere-se no campo da Análise do Discurso de vertente francesa, e tem como objetivo 

analisar a construção da subjetividade do sujeito mulher no discurso das tirinhas da Mafalda, destacando 

os efeitos de sentido, as relações de poder-saber e o resgaste da memória discursiva nessa construção. 

A pesquisa se ampara nas contribuições de Michel Pêcheux e Michel Foucault, mobilizando conceitos 

como: discurso, sentido, interdiscurso, memória discursiva, condições de produção, formação 

discursiva, subjetividade, relações de poder-saber, vontade de verdade para discutir os efeitos de sentido 

no discurso. A pesquisa apoia-se na concepção foucaultiana por meio do método arqueogenealógico. O 

trabalho dialoga com a história e os estudos da mídia, tomando como objeto para análise, as tirinhas da 

Mafalda, uma personagem de seis anos criada na década de 1960, pelo desenhista argentino Joaquim 

Salvador Lavado, conhecido como Quino. Esse sujeito autor utilizou a imagem de uma criança para 

denunciar os problemas sociais da época, utilizando o campo midiático para a circulação das tirinhas 

abordando, por exemplo, a crítica ao lugar que o sujeito mulher ocupa, estereotipada como esposa, mãe, 

dona de casa, e silenciando outros lugares sociais que poderiam ser ocupados pelo sujeito mulher, dentre 

eles o de profissional de sucesso. Justificamos a escolha do corpus pelas condições de produção do 

discurso, as quais propiciam a discussão de produção de subjetividade do sujeito mulher na rede 

discursiva articulada às relações de poder-saber. Para o processo de análise, a pesquisa seguiu um trajeto 

temático por meio do qual é investigado a subjetividade do sujeito mulher, destacados como: a mulher 

e os espaços doméstico e profissional; a mulher e o cenário político nas relações de poder. Observa-se 

pelas análises que o sujeito mulher no discurso das tirinhas da Mafalda se subjetiva como submissa, 

obediente e disciplinada, representado pela mãe ao ocupar a posição de esposa, dona de casa e mãe, 

silenciando outras possibilidades. Também foi percebível que o sujeito Mafalda, em contrapartida, 

subjetiva-se como militante, resistente às condições sócio-históricas da época, que impõem esse lugar 

para o sujeito mulher, aparecendo como um sujeito que luta e se insere no espaço da instituição escolar. 

Nessa perspectiva, a subjetividade do sujeito mulher na produção discursiva das tirinhas da Mafalda se 

constitui pela posição que ocupa no campo discursivo, pois o sujeito está inserido nessa cadeia de 

deslocamentos e transformações.  

 

Palavras-chave: Sujeito mulher. Subjetividade. Relações de poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This M.A. dissertation is part of the French Discourse Analysis field, and aims to analyze the 

construction of subjectivity of the female subject in the discourse of Mafalda’s comic strips, highlighting 

the effects of meaning, the relations of power-knowledge and the recovery of discursive memory in this 

construction. The research relies on the contributions of Michel Pêcheux and Michel Foucault, 

mobilizing concepts such as: discourse, meaning, interdiscourse, discursive memory, conditions of 

production, discursive formation, subjectivity, relations of power-knowledge, will to truth to discuss the 

effects of meaning in discourse. The research is based on Foucault’s conception in his archeo-genealogy 

method and has dialogues with the history and the studies of the media, having as object of analysis, the 

Mafalda’s comic strips, a six-year-old character created in the 1960s by the Argentine designer Joaquim 

Salvador Lavado, known as Quino. This author subject used the image of a child to denounce the social 

problems of the period, using the mediatic field for the circulation of comic strips approaching, for 

example, the criticism of the place that the female subject occupies, stereotyped as wife, mother, 

housewife, and silencing other social places that could be occupied by the female subject, among them 

the successful professional. We justify the choice of the corpus due to the conditions of production of 

the discourse, which provide the discussion of subjectivity production of the female subject in the 

connected discursive network with the relations of power-knowledge. For the analysis process, the 

research followed a thematic path through which the subjectivity of the female subject is investigated, 

highlighted as: the woman and the domestic and professional space; the women and the political scenery 

in power relations. It is observed by the analyzes that the subject woman in the speech of Mafalda’s 

comic strips becomes a submissive subjec, obedient and disciplined, represented by the mother when 

occupying the position of wife, housewife and mother, silencing other possibilities. It is also perceptible 

that the subject Mafalda in counterpart, portraits herself as militant, resistant  to the socio-historical 

conditions of the period that impose this place for the subject woman, appearing as a subject that fights 

and enters herself in the space of the school institution.From this perspective, the subjectivity of the 

female subject in the discursive production of Mafalda’s comic strips is constituted by the position that 

it occupies in the discursive field, because the subject is inserted in this chain of displacements and 

transformations. 

 

Keywords: Woman subject. Subjectivity. Power relations. 
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O sujeito, por sua vez, é constituído por discursos historicamente produzidos 

e modificados; assim como o discurso, o sujeito está em constante produção, 

é marcado por movências e é constituído pelos discursos.  

 

                       (Cleudemar Fernandes, Discurso e Sujeito em Michel Foucault) 
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O estudo sobre a linguagem no decorrer da história é marcado por diferentes teorias. Na 

perspectiva estruturalista, Ferdinand Saussure defende a língua como um sistema abstrato de 

signos, de modo que sua análise se dirigia exclusivamente à estrutura, distanciando-se dos 

processos históricos e sociais. Essa concepção perdurou por muito tempo, porém outras teorias 

surgiram para incluir nos estudos da linguagem o sujeito e a situação de produção que antes não 

eram contemplados. Dentre elas está a Análise do Discurso (doravante AD), que se dedica a 

investigar o discurso na sociedade, visto que está atrelado às condições de produção.  

Assim, a língua é objeto de estudo da linguística, vista como homogênea, fechada em 

si, isto é, um sistema de signo, no entanto, passa a ser abordada por meio da relação que 

estabelece com a exterioridade para a constituição do sentido, na medida que a Análise do 

Discurso passa a ter o discurso como objeto de investigação. Nesse viés, Nascimento (2010, p. 

15) argumenta que “o discurso não apresenta a possibilidade de se desvincular das condições 

de produção e da articulação com a história, visto que a exterioridade é constitutiva do sujeito 

e do sentido”.  

A partir da perspectiva discursiva, esta pesquisa se propõe a analisar a subjetividade do 

sujeito mulher nos discursos produzidos nas tirinhas da Mafalda. O trabalho tem como base 

teórica os pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de vertente francesa, na 

perspectiva de Michel Pêcheux e Michel Foucault. É importante destacar que, apesar de tocar 

nas duas vertentes, nosso trabalho segue o viés teórico- metodológico de Foucault, abordando 

o discurso a partir da relação articulada entre o sujeito e a história. O discurso enquanto prática 

possibilita a construção de efeitos de sentido, em virtude dos deslocamentos e transformações. 

Nessa perspectiva, os discursos oportunizam a constituição de efeitos de sentido, de 

modo que o sujeito mulher é marcado por discursos perpassados pela história, por meio das 

relações de poder-saber, visto que implica na produção de subjetividade desse sujeito social, 

sob um poder que disciplina e dociliza. Nessa perspectiva, a história da mulher se destaca pelo 

viés da exclusão, isto é, ela fazia parte do grupo dos segregados, estava à margem da sociedade. 

Assim, inúmeros discursos se constituíram acerca do sujeito mulher, sejam discursos que 

buscam legitimar o lugar social sob o estereótipo de mãe, esposa, dona de casa, sejam 

enunciados discursivizados como uma tentativa de mudar a realidade de vida desse sujeito, 

articulados por meio de movimentos feministas que estabeleceram a ponte para produção de 

várias materialidades, em circulação no campo social. As tirinhas da personagem Mafalda, 

materialidade discursiva em investigação, são um bom exemplo para destacar como os 

discursos se deslocam, transformam-se, isto é, sempre podem produzir um sentido outro.  
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Para compreender as condições de produção do nosso objeto de estudo, é preciso 

destacar que as tirinhas da Mafalda, que tem como personagem principal uma menina de seis 

anos, foram criadas na década de 1960 pelo desenhista argentino Joaquim Salvador Lavado, 

conhecido como Quino, para uma propaganda de eletrodoméstico veiculada no campo 

midiático. Porém, a propaganda fracassa, e o autor mantém seu trabalho fora do alcance do 

público, até o momento que recebe um convite de um jornal argentino chamado Primeira plana, 

espaço inicial de circulação das tirinhas. Posteriormente, as tirinhas passam a ser veiculadas no 

jornal El Mundo, produzidas por um longo período e, finalmente, no ano de 1973, encerram 

carreira no Siete dias ilustrados. Com o sucesso dos personagens, as tirinhas passaram a ser 

publicadas em diferentes materialidades, como coletâneas de livros que abordam toda a 

produção de Quino, materiais disponibilizados virtualmente em blogs, páginas de facebook. No 

entanto, nosso corpus de investigação se limita à recortes dos livros Toda Mafalda e 10 anos 

com Mafalda. 

Justificamos a escolha por trabalhar com os discursos das tirinhas da Mafalda em razão 

de terem sido produzidos em um período com acontecimentos de grande profundidade, isto é, 

diante das condições de produção do discurso, como o período de ditadura militar na Argentina, 

que enaltece um momento de efervescência política e edifica o papel da mulher na sociedade 

mobilizada pela posição que se insere, contribuindo para a constituição desse sujeito. A escolha 

também se justifica devido ao lugar em que as tirinhas se disseminaram, isto é, foram 

produzidas para circular no cenário midiático, no suporte jornal, propagador de informação. 

Assim, as discursividades das tirinhas da Mafalda são heterogêneas, pois os discursos se 

entrecruzam, relacionam-se com outras materialidades produzidas em diferentes campos, de 

modo que legitima a face de multiplicidade de sentido.  

Na perspectiva da posição que o sujeito mulher ocupa na sociedade, ressaltamos o 

questionamento que mobiliza a execução deste trabalho com a seguinte pergunta: como se 

constitui a subjetividade do sujeito mulher na produção discursiva das tirinhas da Mafalda 

mediado pelas relações de poder-saber?  

Considerando os estudos da Análise do Discurso para o entendimento discursivo, 

marcado por sua relação histórico-social, essa pesquisa tem o objetivo geral de analisar a 

construção da subjetividade do sujeito mulher, no discurso das tirinhas da Mafalda, destacando 

os efeitos de sentido, as relações de poder-saber e o resgaste da memória discursiva nessa 

construção. Diante dessa proposta, a pesquisa apresenta como objetivos específicos: a) discutir 

a construção teórica da Análise do Discurso, articulando a contribuição de Michel Pêcheux e 

Michel Foucault; b) compreender a produção histórica dos discursos enquanto acontecimento, 
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a partir do funcionamento dos mecanismos de controle do discurso e da construção de efeitos 

de sentido; c) verificar o resgate da memória discursiva dos movimentos feministas como 

acontecimento discursivo, buscando a historicidade e dispersão do enunciado; d) problematizar 

as relações de poder-saber, observando a construção da subjetividade do sujeito mulher na 

materialidade das tirinhas da Mafalda. 

Coletamos o objeto de estudo nos livros Toda Mafalda e 10 anos com Mafalda. No 

entanto, justificamos a produção discursiva das tirinhas da Mafalda como midiático, pois a 

análise está voltada para os discursos, que circulavam nos jornais veiculados na década de 1960 

e 1970. Essa opção está amparada diante da heterogeneidade discursiva abordada por Pêcheux, 

de modo que os enunciados circulam em diferentes campos, como, por exemplo, o enunciado 

On a gané - pertencente ao campo esportivo, utilizado pelas torcidas de futebol - discursivizado 

na vitória do candidato à presidência François Mitterand, no campo político. Assim, é possível 

destacar o atravessamento do discurso midiático para uma condensação com o literário, ou 

qualquer outro campo.  

As tirinhas da Mafalda produzidas naquele momento histórico foram reunidas em 

diferentes edições de livros, o que pode ser tratado a partir de uma visão mercadológica, isto é, 

a produção discursiva da Mafalda ganha uma gigantesca popularidade devido à circulação dos 

enunciados em diferentes materialidades, resultado desse sucesso, mas não perde a essência do 

lugar de produção (campo midiático).  Considerando as escolhas para análise, a seleção do 

objeto para a construção da subjetividade do sujeito mulher nos enunciados discursivos nas 

tirinhas da Mafalda segue dois trajetos temáticos: a mulher e os espaços doméstico e 

profissional; a mulher e o cenário político. Desse modo, é possível perceber nos enunciados 

produzidos nas tirinhas a construção da subjetividade do sujeito mulher relacionada às 

diferentes posições de sujeito que ela ocupa no campo discursivo.  

Nesse viés, a pesquisa se propõe a analisar os enunciados produzidos em meio a 

acontecimentos que favorecem a constituição da subjetividade da mulher, a partir da posição 

que o sujeito ocupa no processo de discursividade, silenciando outros lugares sociais.  

O estudo é relevante, pois nos permite analisar a produção discursiva nas tirinhas 

da Mafalda, que marca o lugar da mulher a partir das diferentes posições sociais. Dessa forma, 

possibilita que o discurso marque um lugar de resistência por meio da subjetividade, observado 

por intermédio do sujeito mulher na posição discursiva da Mafalda e legitima outros lugares 

além das posições-sujeito que colocam o sujeito mulher apenas no lugar de mãe, dona de casa, 

esposa. Assim, a pesquisa apresenta uma contribuição social, uma vez que aborda efeitos de 

vontade de verdade produzidas sob o sujeito mulher na sociedade, em razão desse sujeito 
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pertencer ao grupo dos marginalizados marcados pela história como incapazes, inferiores, 

rompendo com o controle que disciplina e produzindo um efeito de sentido de crítica. Mafalda 

representa a constituição desse novo sujeito mulher da contemporaneidade, rompendo com as 

discursividades que amarram a mulher ao lugar de mãe, esposa e dona de casa. Também 

contribui para que outras pesquisas venham a ser feitas em Análise do Discurso, ampliando os 

estudos da linguagem a partir dessa perspectiva teórica.  

Ressaltamos como procedimento metodológico, por meio do estudo sobre o 

discurso, a abordagem pelas concepções de Michel Pêcheux e, principalmente Michel Foucault. 

Ampara--se na concepção foucaultiana por meio do método arquegenealógico, caracterizado 

pela arqueologia, voltada para o saber produzido na sociedade e pela genealogia, referente às 

relações de poder articuladas no campo discursivo.  

Como base teórica para a realização deste trabalho de pesquisa, foram tomados os 

postulados da Análise do Discurso de tradição francesa, seguindo o viés de análise de Michel 

Foucault (1988; 2012; 2014; 2015; 2015b), bem como as contribuições de Michel Pêcheux 

(2014a, 2014b, 2015a, 2015b). O trabalho apoia-se em outros pesquisadores que percorrem esse 

caminho teórico, como Fernandes (2008), Gregolin (2001; 2003; 2004; 2006a; 2006b), 

Maldidier (2003) Orlandi (2015), Nascimento (2010; 2013), entre outros. Com relação à mídia, 

é enfatizada pelos estudos de Thompson (2009), Santos (2012) e Gomes (2003). Os estudos 

relacionados à história da mulher e seu papel no meio social são tratados a partir de Perrot 

(2015), Pinsky (2015) e Tavares (2012). Assim, destacamos alguns nomes abordados neste 

trabalho, entre outros autores que contribuem para o estudo no decorrer da pesquisa.  

Diante do objetivo que conduz esta pesquisa, é importante enfatizar alguns trabalhos que 

já foram articulados e assemelham-se ao estudo proposto, por meio de uma revisão da literatura, 

como o trabalho de Silva (2011), pesquisa sobre Questões de identidade e subjetividade em 

Mafalda, de Quino: análise do discurso de duas gerações, que busca investigar a construção 

da identidade da Mafalda e de outras personagens femininas, tais como sua mãe e Susanita. 

Para o estudo sobre a identidade, destacam-se Hal, Bauman, Zinani. As imagens e a escrita são 

observadas a partir do funcionamento da linguagem em Bakthin e Vygotsky. Trata sobre o 

estudo dos quadrinhos proposto por Mccloud, Eisner, Ramos e Cine. Também conta com o 

auxílio da semiótica e da Análise do Discurso. Assim, o trabalho investiga a identidade 

feminina, porém em uma perspectiva direcionada para o campo da literatura, concluindo que 

as representações femininas nas tirinhas necessitam de um olhar aguçado, considerando os 

processos de produção, circulação e interpretação dos sentidos.  
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O trabalho de Paulino e Rodrigues (2013), pesquisa sobre a construção de sentidos e 

identidade feminina na pós-modernidade: o que dizem as tiras da Mafalda. Este trabalho toma 

por apoio a Análise do Discurso de linha francesa e demais teorias do sentido (estudos 

semântico-pragmáticos), buscando aplicar os conceitos de sujeito, identidade, ideologia etc., 

pautados nos aportes teóricos de Michel Foucault, Michel Pêcheux, Mikhail 

Bakhtin/Voloshinov/Medvede, entre outros. Desse modo, o estudo conclui que o gênero tira 

tem a intenção de proporcionar uma reflexão aos seus interlocutores acerca dos problemas sócio 

- histórico e culturais, ao destacar os valores agregados às mulheres, a partir dos diversos papeis 

femininos existentes que contribuem para a construção de sua identidade.  

Considerando os trabalhos realizados acerca do discurso, permite-nos ressaltar a 

contribuição da nossa pesquisa aos estudos da linguagem, pois - apesar de abordar a questão da 

subjetividade, discutida em trabalhos diversos - trata da construção da subjetividade do sujeito 

mulher nos discursos produzidos nas tirinhas da Mafalda, um estudo pouco explorado pelo viés 

da Análise do Discurso de linha francesa, em virtude de as demais pesquisas tocarem em outras 

teorias para a construção da identidade da mulher, destacadas por se direcionarem ao campo 

literário, enquanto a pesquisa que propomos investiga exclusivamente, com base na vertente da 

Análise do Discurso francesa, a perspectiva dos discursos midiáticos. Assim, essa diferenciação 

marca o lugar da nossa pesquisa nos estudos linguísticos.  

O trabalho estrutura-se em quatro capítulos: considerações iniciais, o cenário da análise 

do discurso e seu percurso teórico-metodológico, as tirinhas da Mafalda no universo midiático, 

a construção da subjetividade do sujeito mulher no discurso das tirinhas da Mafalda. No 

capítulo um, dedicado às considerações iniciais, fazemos uma pequena apresentação do estudo 

proposto, mostrando de forma breve a constituição do trabalho como um todo. No capítulo dois,  

No cenário da análise do discurso e seu percurso teórico – metodológico, discutimos os 

pressupostos teóricos da Análise do Discurso, destacando a construção dos três momentos, isto 

é, as fases em que a teoria se dissemina, elencando as categorias analíticas tratadas em cada 

momento. É importante falar dessas fases, pois é a partir delas que situamos o trabalho na 

perspectiva dos estudos foucaultianos.  

No capítulo três - As tirinhas da Mafalda no universo midiático - tratamos de maneira 

sucinta a trajetória da produção discursiva das tirinhas da Mafalda no campo midiático, desde 

o momento que Quino iniciou seu trabalho até quando resolve cancelá-lo. Da mesma forma, 

destacamos a mídia como dispositivo que utiliza estratégias discursivas para legitimar relações 

de poder, de modo que a discursividade produzida nas tirinhas da Mafalda destaca-se por estar 

no campo midiático, usado como estratégia no jogo discursivo. Também nesse capítulo será 
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contemplado, de forma teórica, a questão da subjetividade do sujeito mulher, a partir do lugar 

que ela discursiviza. O capítulo quarto -  A construção da subjetividade do sujeito mulher no 

discurso das tirinhas da Mafalda - é o capítulo de análise, visto que iniciaremos com os 

movimentos feministas na história, apresentando o caminho mobilizado pelo sujeito mulher, 

marcado por acontecimentos que possibilitaram uma retificação de um sujeito atrelado ao lugar 

de mãe, esposa e dona casa, posições consideradas únicas, favorecendo a constituição de um 

sujeito obediente, submisso. Posteriormente, realizamos as análises do corpus a partir do trajeto 

temático proposto, observando a construção da subjetividade do sujeito mulher na esfera 

discursiva. Nas considerações para efeito de um fim, apresentamos os resultados obtidos a partir 

da análise da subjetividade do sujeito mulher na produção discursiva das tirinhas da Mafalda.  

Nesse sentido, iniciamos a jornada investigativa no cenário discursivo, dando ênfase à 

construção do sentido, observando que os discursos sempre podem produzir diferentes efeitos 

de sentido, pois o sentido não é único, absoluto, em virtude de operar efeitos diversos. Para 

Nascimento (2010), “os discursos não são cópias da realidade, mas representam, antes de tudo, 

as possibilidades de visibilidades e dizibilidades que constituem um objeto”. Assim, o estudo 

se propõe a abordar o discurso a partir das possibilidades e não da verdade, da origem, mas as 

vontades de verdade mobilizadas nas discursividades, isto é, nos discursos das tirinhas da 

Mafalda.  
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A análise de discurso está colocada, na maior parte do tempo, sob o duplo 

signo da totalidade e da pletora. Mostra-se como os diferentes textos de que 

tratamos remetem uns aos outros, se organizam em uma figura única, entram 

em convergência com instituições e práticas, e carregam significações que 

podem ser comuns a toda uma época. 

 

 

                                                                                                  (Michel Foucault, Arqueologia do saber) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -  O CENÁRIO DA ANÁLISE DO DISCURSO E SEU PERCURSO 

TEÓRICO-METODOLÓGICO 
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A investigação sobre a linguagem é atravessada na história com a imersão de diferentes 

visões, que buscam compreender e explicar sua constituição. Considerando os diferentes 

pressupostos abordados, aflora a visão do estruturalismo como ciência piloto tratado por 

Ferdinand Saussure, ao considerar a língua como um signo, espaço fechado em si mesmo, 

homogêneo, destacando o elemento linguístico. Nessa perspectiva, a visão saussuriana começa 

a ser questionada em função da ausência das relações linguísticas com a exterioridade, 

possibilitando que esses elementos se aproximem diante da necessidade de se considerar 

elementos de ordem social e ideológica, ao mesmo tempo que contribui para a produção dos 

sentidos a partir do sujeito social que discursiviza. 

Considerando uma nova perspectiva da linguagem, os estudos articulados no período da 

década de 1960, na França, apresentavam-se sob uma base calorosa a partir de estudos 

mobilizados ao longo dos anos. Esses estudos encorajavam uma nova forma de investigação 

sobre os sentidos, relacionando as produções humanas em virtude das manifestações políticas, 

sociais e históricas estabelecidas na época.  

A França nos anos 1969 vivencia um período de grandes discussões, na medida em que 

surgem vários nomes acerca dos estudos da teoria da linguagem. Michel Pêcheux é um dos 

teóricos citados, que fazia parte de um grupo de pesquisadores, como linguistas, psicólogos, 

matemáticos, filósofos, etc., isto é, teóricos de áreas diversas, que mantinham sua preocupação 

com a epistemologia, o corte saussuriano, a formulação da parole, juntamente com a 

interrogação sobre o dispositivo teórico de análise das condições de possibilidades do discurso 

(GREGOLIN, 2001). Assim, a imersão dos estudos articulados por grupos de intelectuais 

propaga o distanciamento da concepção que trata somente a língua em seu percurso interno, 

como defende os preceitos de Saussure, possibilitando com o corte a relação da língua com a 

exterioridade.  

Na constituição de vários grupos de intelectuais para investigação da linguagem, 

destaca-se o nome de Michel Pêcheux, que representa o germinar de uma teoria marcada na 

história. Pêcheux marca a sua entrada em uma teoria e análise do discurso a partir da abordagem 

de dois métodos:  Análise do conteúdo, caracterizado como um conjunto de técnicas 

metodológicas para analisar os dados de um texto, ou seja, o conteúdo; e Análise do discurso, 

voltada para a compreensão do sentido, considerando a história e o social (GREGOLIN, 2006a).  

Esse momento de mudança lançado sobre a linguagem ergue-se com o surgimento da 

Análise do Discurso, que mobiliza relações com a história. Seu nascimento é fruto das pesquisas 

desenvolvidas por Michel Pêcheux, na França, propondo uma análise automática em discursos 

considerados como língua de madeira, em especial o discurso político. Nessa perspectiva, a AD 
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considera o discurso como objeto, e sua análise estava presa à estrutura da língua: o discurso 

era concedido a partir de uma maquinaria. Assim, a Análise Automática do Discurso ressalta 

diversas questões discutidas por Pêcheux, período este determinado como a “primeira época da 

AD”. O período destaca o surgimento da obra de Pêcheux Análise Automática do Discurso – 

AAD, no ano de 1969, que propõe uma compreensão adversa para o sentido, a história e o 

sujeito. Nesse viés, define-se a noção de maquinaria discursiva como autodeterminada e 

encerrada em si (FERNANDES, 2008).  

  Nesse sentido, a Análise do Discurso é uma teoria interdisciplinar, articulada por sua 

relação estabelecida com pressupostos determinados na história, isto é,  a Análise do Discurso 

abarca várias áreas do conhecimento para sua constituição, não desfavorecendo teorias 

mobilizadas no campo discursivo - como o estruturalismo saussuriano, que considera a língua 

a partir da estrutura em seu interior -, mas apresentando o processo evolutivo da teoria por meio 

da contribuição de diferentes domínios de estudo.    

O marxismo abordado na perspectiva de Karl Marx é retomado por Althusser, que 

discute o materialismo histórico, ou seja, determina a ideologia como um conjunto de certas 

práticas materiais que se constituem nas relações de produção. É uma teoria que reside em 

evidenciar a divisão das classes sociais, pois, assim como Marx, Althusser empenha-se na luta 

do partido comunista - nesse caso o francês -, partindo do pressuposto de que as ideologias têm 

existência material, ou seja, não devem ser abordadas como ideias, mas como conjunto de 

práticas (GREGOLIN, 2006a).  

A psicanálise de Lacan abre caminhos para se compreender como a linguagem estrutura-

se no inconsciente, destacando o discurso do sujeito com outros discursos, uma vez que são 

resgatados quando enunciam para seu outro. Mussalim (2001, p.119) ressalta: “é como se 

houvesse sempre, sobre as palavras, outras palavras, como se o discurso fosse sempre 

atravessado pelo discurso do outro, do consciente”.  Desse modo, o inconsciente é um espaço 

devidamente estruturado pela linguagem.  

Nesse ínterim, a Análise do Discurso é fruto de várias discussões perante a forma de 

tratar a língua, a história e o sujeito, como também das relações estabelecidas entre os três 

campos do saber (Linguística, Marxismo, Psicanálise). No entanto, não é uma articulação 

disseminada de modo servil. Orlandi ressalta que: 

 
Interroga a linguística pela historicidade que ela deixa de lado, questiona o 

Materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca da psicanálise pelo 

modo como, considerando a historicidade, trabalha a ideologia como 

materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida por ele. 

(ORLANDI, 2015, p.18). 
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Nessa perspectiva, o discurso passa a ser entendido como o espaço onde os efeitos de 

sentido podem ser observados, discutidos. Maldidier (2003) destaca que a Análise do Discurso 

inaugura a operacionalização de outros diversos conceitos cruciais para o entendimento do 

sentido enquanto que esses efeitos de sentido são permeados pela historicidade, que lhe é 

inerente e pela dinamicidade de sua aparição.  

Com base no processo de modificação na forma de abordar a linguagem, o sujeito social 

desenvolve um olhar mais aguçado, para identificar os sentidos fabricados a partir de um 

determinado discurso. Busca-se compreender o que está interdito, pois o discurso pode 

constituir sentidos distintos em virtude da relação que um discurso estabelece com outros. 

Gregolin (2001, p. 10) salienta que “inserido na história e na memória, cada texto nasce de um 

permanente diálogo com outros textos, por isso, não havendo como encontrar a palavra 

fundadora, a origem, a fonte, os sujeitos só podem enxergar os sentidos em seu pleno voo”.  

Os discursos são constituídos diante das relações históricas e sociais, determinadas por 

diferentes situações em que o sujeito enunciador está inserido e, desse modo, operam efeitos de 

sentido a partir de retomadas e deslocamentos. Nesse viés, Gregolin (2001, p. 9) destaca que “o 

fazer sentido é um dos processos discursivos que envolvem os sujeitos com os textos e ambos 

com a história”.  

A construção teórica da Análise do Discurso é marcada por vários momentos, pois o 

projeto de Michel Pêcheux para a constituição desse campo interdisciplinar é determinado por 

transformações, de modo que essas mudanças fazem parte dos processos teóricos de 

investigação por intermédio de novas compreensões e interpretações que irrompem diante de 

retomadas e deslocamentos. A noção de 1formação discursiva emprestada por Foucault e 

reinterpretada por Pêcheux abre caminho para a construção de um novo ponto de vista sobre a 

compreensão da língua em virtude da relação dos processos discursivos com a exterioridade, 

disseminando a noção de interdiscurso diante do contexto de enunciação que o sujeito está 

posto.  

A Análise do Discurso em Michel Pêcheux não aparece pronta e acabada em virtude de 

estudos desenvolvidos sobre a teoria pelo autor, como por outros que se dedicam a explorar e 

compreender a linguagem no cenário discursivo. Assim, a Análise do Discurso é perpassada 

por transformações que atravessam as três fases que a constituem (AD-1, AD-2, AD-3), 

conforme determina Pêcheux, visto que salienta os aprimoramentos e as modificações dos 

                                                           
1 O conceito de Formação Discursiva será desenvolvido posteriormente ao longo do texto.  
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processos teórico-metodológicos no decorrer do tempo, diante das inquietações acerca do 

discurso disseminadas no período de 1960 a 1980 (NASCIMENTO, 2010).  

Nesse ínterim, discorreremos a seguir sobre o trajeto das três fases da Análise do 

Discurso, considerando as modificações estabelecidas no interior da disciplina e determinando 

o lugar de investigação teórico deste estudo.  

 

2.1 AS TRÊS FASES DA AD 

 

A primeira fase da Análise do Discurso corresponde ao período de 1969 a 1975, com a 

publicação da Análise Automática do Discurso – AAD por Michel Pêcheux, na medida que essa 

obra oportuniza a constituição de novas concepções acerca da língua, pois o texto que era 

estudado exclusivamente por sua tessitura linguística passa a ser considerado como um 

discurso, produzido em dado momento.  Os discursos, sejam políticos ou religiosos, eram 

considerados como homogêneos, fechados em si, por isso a noção de maquinaria discursiva 

(FERNANDES, 2008).   

Nessa primeira fase, para Pêcheux, os sujeitos são atravessados por uma ideologia, pelo 

inconsciente e considerados como assujeitados. Esse conceito é determinado pela influência 

que Pêcheux recebeu das concepções de Althusser, que se dedicou em seguir os passos de Marx, 

diante das releituras estabelecidas, as quais resultaram na concepção dos aparelhos ideológicos 

do Estado e do assujeitamento. Esse momento é marcado por questões de ordem política, em 

virtude da participação do grupo de estudiosos de Pêcheux, juntamente com o partido 

comunista, considerando o período vivenciado pela França. Nesse sentido, sob a ação da 

interpelação, o sujeito pensa que é a fonte do dizer, uma vez que se apresenta como uma 

evidência (GREGOLIN, 2001). 

 Em relação a esse sentido, o sujeito social supõe ser o pioneiro quando faz uso do 

discurso, mas na verdade é utilizado por ele, assujeitado, em virtude de que um discurso sempre 

ser interpelado por uma ideologia. O discurso é uma instância que oportuniza efeitos de sentido 

entre os interlocutores, conforme defende Pêcheux: 

 
É a ideologia que fornece evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é 

um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve, etc., evidências 

que fazem com que uma palavra ou um enunciado “queiram dizer o que 

realmente dizem” e que mascaram, assim, sob a “transparência da linguagem” 

aquilo que chamaremos o caráter do sentido das palavras e dos enunciados. 

(PÊCHEUX, 2014b, p. 146, grifo do autor). 
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Partindo por esse viés, o discurso se produz na primeira fase como objeto da AD que 

constitui efeitos de sentido por meio das posições ideológicas. O discurso é produzido por um 

sujeito perpassado por uma ideologia, exposto a regras que determinam o que pode ou não ser 

discursivizado, considerando o momento da enunciação e as ideologias em jogo. Assim, os 

discursos atravessados ideologicamente operam diferentes sentidos e, requer do sujeito social 

um olhar atento, aguçado, para a produção desses efeitos de sentidos.  

 A Análise Automática do Discurso abordada por Pêcheux designa o surgimento de um 

cenário novo entorno das leituras feitas sobre os discursos e os sentidos operados, uma vez que 

a teoria do discurso é adversa à análise do conteúdo, que se configura como um método de 

análise das frequências e ocorrências de determinados termos na produção de um texto. Pêcheux 

(2014b, p. 147) destaca que as formações discursivas se compreendem a partir de uma 

“conjuntura dada, que determina o que pode e deve ser dito”. Então, o discurso é produzido em 

um dado momento, perpassado pelo fio ideológico que estabelece uma ligação entre o discurso, 

objeto de estudo de AD, compreendido como “efeitos de sentido” (PÊCHEUX, 2014a), em que 

se propõe a analisar os efeitos de sentidos, considerando a relação entre língua e história. Porém, 

essa análise, nessa fase, desenvolve-se por meio do discurso político, homogêneo, a partir do 

método automático.  

Essas questões foram abordadas a partir de estudos que se dedicaram a um maior 

aprofundamento, discutidos, por exemplo, no livro de Pêcheux publicado em 1975, Les Vérites 

de la Palice, publicado como o livro mais importante, Semântica e discurso: uma crítica à 

formação do óbvio, que opera um momento de teorias e transformações estabelecidas entre o 

discurso e a ideologia, enfatizando o pressuposto do pré-construído: o interdiscurso.  

O período da maquinaria discursiva permanece até o ano de 1975, no qual Pêcheux 

mobiliza uma nova forma de análise discursiva. É um momento em que diferentes questões 

eclodiram, iniciando a segunda fase da AD, em que são constituídos conceitos distintos, como 

formação discursiva, paráfrase, efeito metafórico e muitos outros, como destaca Nascimento 

(2010). A noção de formação discursiva marca a entrada nessa nova fase, vista por um ângulo 

menos homogêneo. São mudanças que ocorrem gradualmente, contribuindo para uma nova 

forma de compreensão discursiva.  

A segunda fase da Análise do Discurso marca o período em que a teoria da maquinaria 

discursiva, homogênea e fechada em si mesma, começa a se mostrar inoperante com relação ao 

modo de tratamento de seu objeto de análise - o discurso. Pêcheux retoma o conceito de 

formação discursiva, adquirido por empréstimo dos estudos de Foucault, uma vez que sente a 
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necessidade de considerar uma estreita ligação nas práticas discursivas, já que é percebível que 

uma formação discursiva se relaciona com questões do campo social.  

Seguindo esse viés, a segunda fase da AD começa a passar por algumas transformações 

a partir do conceito de formação discursiva - tomado por empréstimo dos estudos de Foucault 

por Pêcheux, mas adaptado a sua linha de pesquisa, voltada para a ideologia -, e aborda seus 

pressupostos no que Maldidier (2003) vem nomear como “a época dos tateamentos”, 

caracterizada por momentos de reajustes e polêmicas, período em que várias questões eram 

debatidas dentro do quadro epistemológico geral da Análise do Discurso, a partir do vínculo 

estabelecido entre Saussure (língua), Freud (psicanálise) e Marx (política).    

Nessa perspectiva, Pêcheux reafirma seu vínculo com as teorias althusserianas, 

retomando a tese da interpelação ideológica e acentuando mais claramente o caráter 

contraditório, desigual, do assujeitamento e o fato de que os aparelhos ideológicos não só 

reproduzem, mas também transformam as relações de produção (GREGOLIN, 2006). Nesse 

ínterim, as formações discursivas determinam as formações ideológicas no discurso, 

construindo diferentes sentidos a partir da formação discursiva que se estabelece por intermédio 

da ideologia que está presente na discursividade e, desse modo, fabrica sentidos distintos.  

Tomando esse novo cenário discursivo a partir das concepções sobre o conceito de 

formação discursiva postulado por Pêcheux, os discursos são constituídos acerca de uma 

regularidade que define o que pode e deve ser dito pelo sujeito enunciador, considerando a 

relação estabelecida com a exterioridade. Desse modo, os discursos são fabricados a partir da 

relação estabelecida com outros, isto é, são atravessados por outras vozes enunciativas. Diante 

desse olhar, que considera os discursos interpelados por outras formações, Pêcheux salienta que 

 
Uma formação discursiva não é um espaço estrutural fechado, pois é 

constantemente ‘invadida’ por elementos que vêm de outro lugar (isto é, de 

outras FD) que se repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências discursivas 

fundamentais (por exemplo, sob a forma de ‘pré-construído’ e de ‘discursos 

transversos’). (PÊCHEUX, 2014a, p. 310). 

 

Em suma, Pêcheux acredita que a formação discursiva é um espaço constantemente 

invadido por outras formações, com materialidades discursivas distintas, auxiliadas por 

diferentes suportes. Dessa forma, o autor potencializa a ideia do pré-construído com base nos 

diferentes enunciados atravessados em uma formação, operando o conceito de interdiscurso.   

Essas relações abrem caminho para o surgimento de um novo panorama com o início 

da terceira fase da AD (AD-3), destacando conceitos que emergem no período, definidos como 

interdiscurso e memória discursiva. É um momento em que a concepção de que os discursos, 
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atravessados por uma formação discursiva, não se constituem independentemente uns dos 

outros, pelo contrário, mantêm-se agrupados, justapostos e de forma regulada se constituem em 

um interdiscurso. 

A terceira fase da AD compreende o período entre os anos de 1980 e 1983, visto que 

Maldidier a destaca como aquela da “desconstrução dirigida” dentro de uma crise irreversível 

das esquerdas francesas. É o momento em que Pêcheux afasta-se das posições dogmáticas 

legitimadas por seu vínculo com o partido comunista francês e enxerga na nova história a 

necessidade de introduzir as discussões sobre o processo de constituição do sujeito e da 

formação discursiva a noção de acontecimento, inserido na história, aproximando-se das teses 

foucaultianas. Segundo Gregolin (2006a), esse fato deve-se ao trabalho sobre o conceito de 

formação discursiva para a análise do interdiscurso estabelecido por Jean-Jaccques Courtine.    

A partir dos estudos em Maldidier (2003), nos quais salienta a terceira fase da AD, 

destacam-se os estudos sobre a heterogeneidade do sujeito. Abordados por Jacqueline Authier- 

-Revuz, influenciada pelos pressupostos de Bakthin, esses estudos contribuem para o declínio 

do conceito de maquinaria discursiva. Nessa perspectiva, os discursos são atravessados por 

outros discursos, apresentando, assim, diferentes vozes interligadas ao discurso do enunciador. 

Nesse sentido, há um favorecimento para a mudança na concepção de sujeito, visto 

como heterogêneo, clivado, atravessado pelo discurso do outro que o constitui. É um sujeito 

que não tem domínio sobre o seu dizer, pois sua constituição está relacionada com o que lhe é 

exterior, está ligada a elementos que estão fora, uma vez que esse atravessamento do outro 

ocorre por meio da linguagem; o sujeito produz seu discurso a partir do resgate do discurso do 

outro.  Fernandes (2008, p. 30) enfatiza que “o sujeito tem a ilusão de ser o centro de seu dizer, 

pensa exercer o controle dos sentidos do que fala, mas desconhece que a exterioridade está no 

interior do sujeito, em seu discurso está o “outro”, compreendido como exterioridade social”. 

Desse modo, o sujeito constrói seu enunciado diante de discursos alheios, ou seja, seu 

discurso é atravessado por outras vozes que se mantêm presentes quando discursiviza e, dessa 

forma, constitui discursos que podem operar diferentes sentidos.  

É importante ressaltar que, com o início das discussões teóricas propagadas no campo 

discursivo, emerge o conceito de memória discursiva, desenvolvida por intermédio dos estudos 

de Courtine, que promove vários deslocamentos teórico-metodológicos na Análise do Discurso, 

produzindo mudanças e transformações no cenário dos estudos discursivos. A entrada das ideias 

de Foucault na Análise do Discurso é umas das contribuições de Courtine. 

Courtine (1999) elenca o conceito de memória discursiva, aborda o interdiscurso, como 

um espaço discursivo no qual se desenvolvem as formações discursivas propagadas por 
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diferentes grupos que constituem o social, em função das relações de dominação, subordinação 

e contradição que se articulam. O interdiscurso é um campo de fabricação discursiva que 

relaciona o que é discursivizado com o pré-construído, estabelecendo estratégias discursivas 

em seu enunciado.  

O afastamento de Pêcheux das teses de Althusser e sua aproximação dos pressupostos 

de Foucault, resulta em um novo olhar sobre o discurso, uma vez que o autor se propõe a 

pesquisar outras materialidades produzidas no palco das discursividades, sob o viés histórico-

social, ampliando sua visão, pois a teoria está além das questões políticas.  

Nesse ínterim, a terceira fase da AD é marcada pelo encontro de Pêcheux com “a nova 

história”, o que possibilita o aparecimento de discursos mobilizados em campos distintos, a 

partir de acontecimentos que não envolvem somente grandes nomes da política ou de outras 

áreas consideradas de prestígio. Na perspectiva da nova história, Gregolin argumenta: 

 
Para a nova história, os documentos são transformados em monumentos e 

neles é agenciada uma massa de elementos a serem relacionados, 

equacionados. Dessa forma, a nova história dá o novo sentido ao 

acontecimento, pois trata-se de uma história serial, definida a partir de um 

conjunto heterogêneo de relações que fazem emergir diferentes estratos de 

acontecimentos. (GREGOLIN, 2004, p 25). 

 

 Tendo isto posto, na nova história todos os discursos produzidos por homens - ditos 

importantes ou não - são abordados como objeto de estudo, em razão da ruptura com os estudos 

unicamente de documentos ditos importantes, passando a investigar as produções discursivas 

do cotidiano, pois esse diálogo com a nova história promove a entrada dos discursos cotidianos 

no campo de estudo, estabelecendo a heterogeneidade de materialidades no corpus para serem 

investigadas.  

 Salienta-se, nesse momento, a desconstrução do conceito de documento abordado pela 

história tradicional, reinterpretada por Foucault (2012, p. 7) como monumento, considera que 

“trabalhá-lo no interior e elaborá-lo: organizá-lo, recortá-lo, distribui-lo, ordená-lo em níveis, 

estabelecer séries, distinguir o que é pertinente do que não é, delimitar elementos, definir 

unidades, descrever relações”. Os documentos perdem a essência de preservar o que ficou no 

passado diante da necessidade de se compreender e interpretar o acontecimento quando 

propagado.  

 Considerando a entrada de novas materialidades na Análise do Discurso, a partir da 

nova história, busca-se a inscrição deste trabalho no cenário teórico da Análise do Discurso 

Francesa, especificamente as concepções disseminadas na terceira fase, que nos permite 
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investigar como se produz a subjetividade do sujeito mulher nas tirinhas da personagem 

Mafalda, por intermédio da produção discursiva articulada na materialidade.  

Tomando os discursos produzidos no campo da nova história, o sujeito discursivo é 

atravessado por fatores históricos e sociais, favorecendo seu enunciado a operar um 

determinado efeito de sentido, possibilitado pelas condições de produção, fato que será 

abordado na discussão do tópico seguinte.  

  

2.2 SENTIDO, DISCURSO E SUJEITO EM UMA TRAJETÓRIA HISTÓRICO - SOCIAL 

 

A linguagem é o campo do saber que compreende uma articulação entre o sujeito e as 

questões histórico-social, desencadeada no decorrer dos tempos, tendo em vista que esse 

entrelaçamento passa a ser abordado e discutido a partir da mobilização de diferentes teorias.  

Considerando as discussões sobre o conceito de discurso, é relevante destacar o 

pensamento de Foucault (2012, p. 31) que enfatiza um olhar sobre o discurso como 

acontecimento, de modo que argumenta:  

 
É preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua irrupção 

de acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa dispersão 

temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, transformado, 

apagado até nos menores traços, escondido bem longe de todos os olhares, na 

poeira dos livros. Não é preciso remeter o discurso à longínqua presença da 

origem; é preciso trata-lo no jogo de sua instância. (FOUCAULT, 2012, p. 

31). 

 

Os discursos se produzem pelos já ditos, discursivizados em outro momento da história 

em decorrência de construções enunciativas que se entrecruzam com outros discursos, 

favorecendo a repetição, pois essas construções são expostas a transformações, apagamentos e 

silenciamentos ao longo do tempo, que podem ser resgatados operando um acontecimento. 

Nesse viés, é oportuno salientar que a retomada de um enunciado já discursivizado não produz 

um novo discurso, visto que para Foucault (2014, p. 25) “o novo não está no que é dito, mas no 

acontecimento de sua volta”.  

É importante destacar que a concepção de discurso pode ser apresentada a partir de 

diferentes pressupostos, porém nossa pesquisa ampara-se na perspectiva de Foucault (2012), ao 

considerar o discurso como um acontecimento, em virtude da relação estabelecida com fatores 

histórico-sociais, sendo o discurso produzido por práticas discursivas.  

Nesse cenário, é possível compreender que as movências do sentido mantêm estreita 

relação da linguagem com a história em razão do significado que os discursos verbais e não-
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verbais possuem nesse palco de entrelaçamento entre língua e história, determinando a 

exterioridade como constitutiva do sentido. Para Gregolin, 

 
Como alçapões, os textos capturam e transformam a infinitude dos sentidos 

em uma momentânea completude. Só por instantes, até que o leitor, 

perseguindo as pegadas inscritas na materialidade textual, na prática da 

interpretação, devolvi-lhes sua natural incompletude e ele alçam voo, 

novamente, devolvidos à agilidade das asas que os suspendem. Inserido na 

história e na memória, cada texto nasce de um permanente diálogo com outros 

textos; por isso, não havendo a palavra fundadora, a origem, a fonte, os 

sujeitos só podem enxergar seu sentido em seu pleno voo. (GREGOLIN, 2001, 

p. 10). 

 

Para a autora, os sentidos se produzem nesse campo móvel, perante à relação 

determinada que um discurso estabelece com outros, de modo que esse sentido se distância da 

noção de único, uma vez que o sujeito não tem como designar uma fonte, origem, para seus 

enunciados, em virtude de que se operam pelas relações que mantêm com outros discursos para 

sua produção. Nascimento (2010) corrobora esse pensamento ao considerar o pleno voo como 

o discurso que opera os sentidos entre os sujeitos sociais. Esses sentidos fabricados estabelecem 

relações entre língua e história - e são determinados pelas condições de produções em que se 

inserem.  

Diante desse viés, o discurso é disperso pois quando se materializa promove diversos 

olhares e possibilita a construção de leituras distintas entorno desse enunciado, visto que o 

sentido se enquadra nesse cenário de equívocos, falhas, isto é, que o sentido sempre pode ser 

outro a partir dos deslizes. Ainda nesse quadro sobre a construção dos sentidos, Fernandes 

argumenta: 

 
Quando nos referimos à construção dos sentidos, dizemos que no discurso os 

sentidos das palavras não são fixos, não são imanentes, conforme, geralmente, 

atestam os dicionários. Os sentidos são produzidos face aos lugares ocupados 

pelos sujeitos em interlocução. Assim, uma mesma palavra pode ter diferentes 

sentidos em conformidade com o lugar socioideológico daqueles que a 

empregam. (FERNANDES, 2008, p. 15). 

 

Por conseguinte, a produção dos sentidos considera o lugar de enunciação que o sujeito 

ocupa a partir das formações discursivas produzidas no palco discursivo, como a influência de 

fatores exteriores presentes na materialidade. Assim, o discurso se destaca por suas movências, 

pela possibilidade de produzir efeitos de sentido, ao considerar a posição em que o sujeito se 

insere na enunciação como uma questão necessária para a constituição discursiva, diante do 

entrecruzamento estabelecido entre discurso e história.  
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Observa-se a constituição dos discursos sob relações de força disseminadas no processo 

de discursivização, mobilizadas por vontades de verdades operadas na enunciação.  Nessa 

perspectiva, Foucault enfatiza: 

 
O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante 

de seus olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do discurso, quando 

tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a propósito de tudo, isso se dá 

porque todas as coisas, tendo manifestado e intercambiado seu sentido, podem 

voltar à interioridade silenciosa da consciência de si. (FOUCAULT, 2014, p. 

46). 

 

Os discursos estabelecidos na enunciação são atravessados pela exterioridade, de modo 

que constituem vontades de verdades, pois não existe uma verdade absoluta, única. Os sujeitos 

amparam-se em um saber produzido no campo discursivo, promovendo relações de poder pelo 

controle e disciplinamento.  

Com base no diálogo estabelecido com o discurso perpassado pela história, opera-se um 

sujeito determinado por meio das práticas discursivas que seguem uma ordem do dizível, pois 

todo discurso é controlado, selecionado, organizado, em virtude de não se ter o direito de dizer 

tudo, de não se pode falar sobre tudo, em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não 

pode falar de qualquer coisa em qualquer lugar (FOUCAULT, 2014). 

Assim, o sujeito discursivo para Foucault (2012) determina-se por sua face heterogênea, 

pelas diferentes posições que pode ocupar, considerando as práticas discursivas nas quais está 

inserido. Esse sujeito é produzido no espaço social, diante dos discursos atravessados por várias 

vozes, pois os enunciados apresentam o entrecruzamento de discursos, os quais são ações 

próprias dos sujeitos.  Em vista disso, destaca: 

 
Não é preciso, pois, conceber o sujeito do enunciado como idêntico ao autor da 

formulação, nem substancialmente, nem funcionalmente. Ele não é, na verdade, 

causa, origem ou ponto de partida do fenômeno da articulação escrita ou oral 

de uma frase; não é, tampouco, a intenção significativa que, invadindo 

silenciosamente o terreno das palavras, as ordena como o corpo visível de sua 

instituição; não é o núcleo constante, imóvel e idêntico a si mesmo de uma série 

de operações que os enunciados, cada um por sua vez viriam manifestar na 

superfície do discurso. É um lugar determinado e vazio que pode ser 

efetivamente ocupado por indivíduos diferentes (FOUCAULT, 2012, p.115).  

 

Nessa perspectiva, o sujeito aparece para ocupar os espaços discursivos, exercendo 

funções significativas. Foucault articula a relação do sujeito com o enunciado na tentativa de 

evitar confusão na compreensão do conceito de sujeito do enunciado com outros pressupostos.   

Continuando os estudos em torno do discurso, Foucault (2012) destaca o método 

arqueológico, visto que o discurso se apresenta como aspecto constitutivo do saber diante da 
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produção do conhecimento humano em uma determina situação social. Assim, o discurso é 

tratado como uma prática, legitimada por fios condutores estabelecidos com a história. O 

discurso acentua seu traço móvel em um contínuo deslocamento (GREGOLIN, 2006a). Diante 

desse pressuposto, Foucault argumenta que: 

 
As condições para que apareça um objeto de discurso, as condições históricas 

para que ele se possa “dizer alguma coisa” e para que dele várias pessoas 

possam dizer coisas diferentes, as condições para que ele se inscreva em um 

domínio de parentesco com outros objetos, para que possa estabelecer com 

eles relações de semelhança, de vizinhança, de afastamento, de diferença, de 

transformação – essas condições, como se vê, são numerosas e importantes. 

Isso significa que não se pode falar de qualquer coisa em qualquer época; não 

é fácil dizer alguma coisa nova; não basta abrir os olhos, prestar atenção, ou 

tomar consciência para que novos objetos logo se iluminem e, na superfície, 

lancem sua primeira claridade. (FOUCAULT, 2012, p. 54). 

 

Dentro desse processo de transformações em que se propagam as concepções de 

Foucault, o conceito de discurso salienta esse novo momento que trata da história, marcada por 

uma estreita ligação com a dispersão, o descontínuo, presente nas formações enunciativas. Com 

base nesse viés, Foucault (2012, p. 131) aborda o termo discurso como um “conjunto de 

enunciados que se apoiam em um mesmo sistema de formação; é assim que poderei falar do 

discurso clínico, do discurso econômico, do discurso da história natural, do discurso 

psiquiátrico”. 

Nesse momento, o discurso ganha forma a partir do conjunto de enunciados que 

remetem a uma formação discursiva, produzido no processo de discursivização. O discurso 

passa a ser determinado como acontecimento, em virtude da ligação que estabelece com 

questões históricas, articulando um caráter heterogêneo de uma época em que o acontecimento 

é tracejado pela regularidade, pela dispersão. Assim, o discurso passa a ser visto como um 

acontecimento - como destacam os pressupostos teóricos de Foucault no campo da Análise do 

Discurso -, determinado como uma prática discursiva constituída a partir da dispersão, da 

regularidade.  

Considerando outras visões articuladas com o estudo do discurso, destacando-o por seu 

carácter disperso e regular, Pêcheux (2015) o caracteriza como estrutura e acontecimento. Em 

sua obra O discurso: estrutura ou acontecimento, mobiliza uma discussão na qual enfatiza que 

todo discurso possui uma estrutura em seu processo de constituição, em razão de articular um 

acontecimento, como, por exemplo, o enunciado on a gané, abordado em seu estudo. Esse 

enunciado, narrado pelas torcidas de futebol para indicar a vitória de seus times, passa a ser 

discursivizado pela população, apontando o sucesso do candidato à presidência François 
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Mitterand nas eleições de 1981, na França. Nessa perspectiva, observa-se que o acontecimento 

é discursivizado e veiculado em escala mundial, de modo que possibilita a construção de efeitos 

de sentido diante de sua face heterogênea, conforme ressalta Pêcheux, pois o discurso tem a 

capacidade de circular em diferentes campos discursivos.  

Com relação aos sujeitos do discurso, tratados na visão de Pêcheux durante um longo 

período (na primeira e segunda fases da AD) como assujeitados, atravessados pelas ideologias 

que os instituíram em um lugar de submissão e obediência, a partir de enunciados produzidos 

antes dos seus, mas que os controlam. O sujeito é posto no lugar de assujeitamento, como 

esclarece Pêcheux (2014a, p. 164) ao afirmar que “a ideologia interpela os indivíduos em 

sujeitos”, isto é, a ideologia o submete a esse lugar de conformidade pelo inconsciente, pois o 

sujeito acredita estar agindo por suas próprias decisões e convicções. O fato de o sujeito 

discursivo ser marcado pelo pensamento de ser livre ao produzir seu discurso em diferentes 

situações deve-se, de acordo com Pêcheux,  

 
A modalidade particular do funcionamento discursivo da instância ideológica 

quanto à produção das relações de produção consiste no que se convencionou 

chamar de interpelação, ou o assujeitamento do sujeito como sujeito 

ideológico, de modo que cada um seja conduzido, sem se dar conta, e tendo a 

impressão de estar exercendo sua livre vontade, a ocupar o seu lugar. 

(PÊCHEUX ,2014a, p. 162, grifo do autor). 

 

Assim, o sujeito do discurso tem a ilusão de ser o dono de seu dizer, visto que todas as 

produções discursivas articuladas na sociedade provêm de sua vontade, de suas escolhas. No 

entanto, como observado nas palavras de Pêcheux, é por meio desse viés, de ser a fonte de seu 

discurso, que o sujeito é mantido na posição de assujeitado pelas ideologias sem qualquer tipo 

de contestação.  

Contudo, com o passar do tempo, questões postas como corretas são modificadas, 

semeando outras visões, nas quais oportunizam uma nova forma de conceber o sujeito discurso, 

como observado pelos postulados de Pêcheux em seu texto Discurso: estrutura ou 

acontecimento, ao considerar que há o outro na sociedade e na história, relacionado à memória 

discursiva e aos fatores sociais, determinando que o discurso não se configura apenas como 

estrutura, conforme defendia anteriormente, mas também como um acontecimento. Posto isso, 

Pêcheux enfatiza: 

 
A noção de formação discursiva derivou muitas vezes para a ideia de uma 

maquinaria discursiva de assujeitamento dotada de uma estrutura semiótica 

interna e por isso mesmo voltada à repetição: no limite, essa concepção 

estrutural da discursividade desembocaria em um apagamento do 
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acontecimento, através de sua absorção em uma sobre-interpretação 

antecipadora. (PÊCHEUX, 2015b, p. 55). 

 

Nessa perspectiva, essa outra questão de sujeito discursivo é vista como um 

assujeitamento considerado mais leve devido às práticas discursivas operadas no social para a 

produção dos acontecimentos. Assim, compreende-se um sujeito que não é dono da verdade, 

ou da origem de seus discursos, do mesmo modo que não está completamente dominado pela 

ideologia, pelo inconsciente.  

Os sujeitos do discurso são marcados pelas práticas discursivas constituídas pelos 

fatores histórico-sociais, diante da presença do outro na sociedade, elencado também pelas 

vozes produzidas nos discursos retomados pelas redes de memória. Com relação à concepção 

de sujeito discursivo apresentada na pesquisa, optamos pelo viés foucaultiano, escolhido por 

ocupar diferentes posições.  

Em virtude de novas possibilidades teóricas que passam a compreender o discurso como 

uma prática discursiva, um acontecimento, a Análise do Discurso passa por um momento de 

mudanças e adaptações. Outros conceitos são elencados nesse momento de inquietudes, que 

propiciam um entendimento desses conceitos sob diferentes olhares teóricos, como a noção de 

formação discursiva abordada com mais profundidade no tópico seguinte.   

  

 

2.3 A NOÇÃO DE FORMAÇÃO DISCURSIVA SOB O ENCONTRO DE OLHARES 

 

 

Dentro do universo da Análise do Discurso germina a noção de formação discursiva, 

conceito que aparece pela primeira vez nos estudos estabelecidos por Michel Foucault em seu 

trabalho Arqueologia do saber, obra que elabora um método teórico-metodológico para tratar 

o discurso. Nesse caminho de investigação discursiva, o autor norteou seus estudos sempre se 

perguntando como apareceu um determinado enunciado e não outro em seu lugar 

(FOUCAULT, 2012, p. 33). Assim, várias questões são elencadas diante das inquietações 

despertadas pelo autor, quando busca verificar as condições de possibilidades do discurso na 

perspectiva de compreender como aparece um dado enunciado e não outro.    

Nesse sentido, o conceito de formação discursiva pode ser compreendido por meio da 

contribuição de dois pressupostos, articulados por Foucault e Pêcheux, em que cada autor 

apresenta suas particularidades teóricas. Foucault, considerado o pai do termo formação 

discursiva, parte da visão do discurso como prática discursiva. Argumenta que os enunciados 
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mantêm uma conexão em que se relacionam uns com os outros, constituindo, assim, uma 

formação discursiva. Partindo dessa posição, Foucault determina que, 

  
No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados,  

semelhante  sistema  de  dispersão,  e no caso em que entre os objetos, os tipos 

de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições  e  funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva – evitando, assim, palavras demasiado  carregadas  de  condições  

e consequências,  inadequadas,  aliás,  para  designar  semelhante dispersão, 

tais como “ciência”, ou “ideologia”, ou “teoria”, ou “domínio de 

objetividade”. (FOUCAULT, 2012, p. 47, grifo do autor). 

 

Nesse sentido, a formação discursiva para Foucault está relacionada ao que chama de 

regra de formação, referente às condições a que se submetem os elementos de repartição - sejam 

eles objetos, modalidade de enunciação, conceitos, escolhas temáticas -, nos quais essas regras 

de formação legitimam as condições de existência, de modalidade, de uma repartição discursiva 

dada. O autor destaca que os discursos são caracterizados pela dispersão, enfatizando as regras 

de formação estabelecidas no discurso (FOUCAULT, 2012).  

Pêcheux (2015b) toma o conceito de formação discursiva por empréstimo dos princípios 

foucaultianos, visto que o ressignifica de acordo com suas convicções teóricas, marcadas 

fortemente pela ideologia.  Assim, a formação discursiva em Pêcheux está inteiramente ligada 

aos preceitos ideológicos, relacionado às lutas de classes, fruto da influência do marxismo 

postulado por Althusser. Desse modo, uma formação discursiva é colocada por Pêcheux como 

 
Aquilo que numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição 

dada, numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, 

determina o que deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um 

sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa, etc.). 

(PÊCHEUX, 2014b, p. 147, grifo do autor). 

  

A noção de Pêcheux (2014b) compreende os aspectos ideológicos como essenciais para 

a produção da formação discursiva articulada ao que estimula as lutas disseminadas entre as 

classes sociais. O pressuposto mobilizado pelo autor ocorre em virtude de sua relação com as 

concepções do marxismo em Althusser. Nesse sentido, a noção de formação discursiva acerca 

de Pêcheux inicia um processo de mudança, principalmente após os anos 1980, pois o conceito 

passa a ser considerado como heterogêneo, versátil, e não um espaço fechado, estruturado, na 

medida que é invadido por outras formações discursivas, de modo que sobreleva seu caráter 

interdiscursivo.  
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Diante da noção de formação discursiva, o enunciado passa a considerar aspectos que 

vão muito além da estrutura linguística, pois possibilita a construção de múltiplos sentidos. 

Uma formação discursiva resulta de um campo de configurações que colocam em emergência 

os dizeres e os sujeitos socialmente organizados em um momento histórico específico. Sobre o 

conceito de formação discursiva, Fernandes considera:  

 
[...] uma formação discursiva não se limita a uma época, em seu interior 

encontramos elementos que tiveram existência em diferentes espaços sociais, 

em outros momentos históricos, mas que se fazem presentes a partir de novas 

condições de produção, integrando um novo contexto histórico, e 

possibilitando outros efeitos de sentido. (FERNANDES, 2008, p. 45). 

 

Nessa perspectiva, as formações discursivas constituem-se por meio das condições de 

produção de modo a possibilitar a propagação de um enunciado. O discurso se destaca pelos 

elementos que marcam o entrecruzamento de um discurso com outro, visto que mesmo 

produzido em um momento histórico esse discurso carrega vestígios de outras situações, 

produzindo um outro efeito de sentido a partir das condições de produção.  

Assim, nota-se que uma formação discursiva em seu interior apresenta fragmentos 

discursivos articulados em outras situações, como elementos que contribuem para sua 

constituição, como escolha de temas, modalidades, formulações enunciativas. Nessa 

perspectiva, Foucault considera que: 

 
Uma formação discursiva não desempenha, pois, o papel de uma figura que, 

para o tempo, e o congela por décadas ou séculos: ela determina uma 

regularidade própria de processos temporais; coloca o princípio de articulação 

entre uma série de acontecimentos discursivos e outras séries de 

acontecimentos, transformações, mutações e processos. Não se trata de uma 

forma intemporal, mas de um esquema de correspondências entre diversas 

séries temporais. (FOUCAULT, 2012, p. 88). 

 

Deste modo, a constituição de uma formação discursiva estabelece laços a partir do 

momento que se produz. Não se trata de uma condição exclusivamente de tempo, mas existem 

fatores discursivos mobilizados nas práticas sociais, por meio do entrelaçamento na história, 

que favorecem a produção de sentido. As formações discursivas são fabricadas pelas condições 

de produção marcados pela historicidade, uma vez que possibilitam a mobilização de 

acontecimentos discursivos.  

A noção de formação discursiva nos postulados de Foucault é posta como um espaço 

heterogêneo, mobilizado pelas relações articuladas por enunciados com outros dizeres, outras 

vozes, a partir das condições de produção. Nesse sentido, enfatizamos a escolha da pesquisa em 

torno do conceito de formação discursiva a partir da visão foucaultiana, considerando que o 
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corpus analisado, discursos nas tirinhas da Mafalda, é marcado pela heterogeneidade, pelos 

vários discursos que se relacionam, entrecruzam- se, produzindo efeitos de sentido.   

Dentro da abordagem discutida, considera-se a relação estabelecida entre a formação 

discursiva e os aspectos históricos e sociais, que determinam o entrecruzamento de discursos 

com outros dizeres. Assim, as condições de funcionamento do discurso, por meio dos 

acontecimentos disseminados anteriormente em um campo sócio-histórico, contribuem para 

esse entrelaçamento. Nessa perspectiva, os conceitos de interdiscurso e memória discursiva 

passam a ser discutidos com mais intensidade e serão contemplados no tópico seguinte.  

 

 

2.4 OS ENTRELAÇAMENTOS DA MEMÓRIA DISCURSIVA E DO INTERDISCURSO 

 

 

Em um campo de grandes manifestações discursivas, Pêcheux define as condições de 

produção como: 

 
[...] enunciaremos, a título de proposição geral, que os fenômenos linguístico 

superior à frase podem efetivamente ser concebidos como um funcionamento 

mas com a condição de acrescentar imediatamente que este funcionamento 

não é integralmente linguístico, no sentido atual desse termo e que não 

podemos defini-lo senão em referência ao mecanismo colocação dos 

protagonistas e do objeto de discurso, mecanismo que chamamos de 

“condições de produção” do discurso. (PÊCHEUX, 2014a, p. 78). 

 

Partindo desse ponto de vista, as condições de produção estão totalmente relacionadas 

às questões histórico-sociais, em outras palavras, os discursos se operam no jogo discursivo 

considerando o momento historicamente marcado por acontecimentos. Portanto, as formações 

discursivas produzidas na sociedade se constituem sob as condições de produção do período.  

Os discursos brotam em um espaço, sob a luz do já pronunciado anteriormente, 

destacando o repetível, o já dito, diante da relação entre um discurso e outro. O discurso na 

enunciação constituí possibilidades de sentido em virtude da articulação estabelecida pelos 

fatores históricos e sociais. Então, os discursos são produzidos como práticas discursivas no 

palco das repetições, reelaborações, ressaltando o pressuposto do interdiscurso na área da 

Análise do Discurso.    

O interdiscurso se constitui pelos processos discursivos mobilizados na enunciação, a 

partir da relação que estabelece com o que é exterior ao sujeito enunciador. Courtine considera-

o como 
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Séries de formulações, marcando, cada uma, enunciações distintas e dispersas, 

articulando-se entre elas formas linguísticas determinadas (citando-se, 

repetindo-se, parafraseando-se, opondo-se entre si, transformando-se.…). É 

nesse espaço discursivo que se poderia denominar, segundo M. Foucault, 

‘domínio de memória’, que se constitui a exterioridade do enunciável para o 

sujeito enunciador na formação dos enunciados pré-construídos, de que sua 

enunciação se apropria. (COURTINE, 1999, p.18, grifo do autor). 

 

 

A partir das condições de produção, o interdiscurso é considerado como qualquer 

construção discursiva, marcado pelo emaranhado de cadeias enunciativas discursivizadas 

anteriormente, existentes diante do já dito. É um campo propagado por memórias que retomam 

formulações constituídas na história, ligadas pela discursividade enunciada primeiro e a 

propagada na atualidade, estabelecendo uma ponte. 

Nessa arena de entrelaçamentos é possível compreender a relação determinada entre os 

discursos por meio de um enunciado discursivizado anteriormente, a partir do conceito de 

interdiscurso, que estabelece o fio que enlaça o já dito com a noção de memória discursiva. 

Nessa rede de pressupostos, o conceito de interdiscurso é enfatizado por Orlandi (2015) como 

“conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos”. Logo, é pelo 

interdiscurso que o analista pode retomar dizeres propagados em outros momentos que, no 

decorrer do tempo e da história, ficam no plano do esquecimento até que sejam resgatados, 

destacando a conjectura de que não existe discurso puro, legítimo, único, pois ele se destaca 

por sua capacidade mutável.   

O interdiscurso se estabelece, então, por intermédio da retomada de um discurso 

pronunciado em um momento anterior, salientando seu caráter variante e, consequentemente, o 

fato de que não somos a fonte dos dizeres. Nessa perspectiva, Foucault (2012, p. 52) propõe 

que “o discurso não é algo inteiramente diferente do lugar em que vêm se depositar e se 

superpor, como em uma simples superfície de inscrição, objetos que teriam sido instaurados 

anteriormente”.   

O interdiscurso se destaca pela materialidade discursiva produzida na exterioridade, na 

qual estabelece o resgate. Essa categoria articula uma relação com o intradiscurso para que a 

discursividade possa ser analisada e interpretada. Na concepção de Nascimento (2010, p. 36), 

“o intradiscurso é um efeito do interdiscurso sobre si mesmo, uma interioridade completamente 

determinada como tal do exterior”. Nesse viés, é por meio da análise do interdiscurso e do 

intradiscurso como materialidades linguísticas, o que está linguisticamente expresso no 

discurso, que o analista tem a possibilidade de encontrar efeitos de sentido.  
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É possível, pois, compreender o interdiscurso como o que é dito antes, em outro lugar 

da história, uma vez que retoma outras vozes marcadas na materialidade discursiva. Para 

Gregolin,  

 

O interdiscurso determina o sujeito impondo - dissimulando seu 

assujeitamento sob a aparência da autonomia. A interpelação do indivíduo 

em sujeito de seu discurso se efetua pela identificação (do sujeito) à formação 

discursiva que o denomina (isto é, na qual ele é constituído como sujeito): essa 

identificação, fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, repousa sobre o 

fato de que os elementos do interdiscurso que constituem, no discurso do 

sujeito ele-mesmo. (GREGOLIN, 2001, p. 19, grifo do autor). 

 

Assim, a partir de diferentes condições de produção que permeiam a construção dos 

sentidos, o interdiscurso se articula pelos sujeitos sociais que se inserem nesse entrelaçamento 

discursivo. Os discursos que se entrecruzam no fio discursivo implicam que os sujeitos sejam 

marcados pela história e a memória discursiva, pois, de acordo com Nascimento (2010, p. 37), 

é “através da memória discursiva que se pode perceber a circulação de formulações anteriores, 

do já dito, já pronunciado antes”.   

É interessante destacar que a memória discursiva para os estudos da Análise do Discurso 

volta-se para o entendimento de uma memória social, resgatada pelos discursos mobilizados no 

campo discursivo, diante de um acontecimento produzido na história que favorece essa 

retomada. Nessa perspectiva, quando abordamos o conceito de memória discursiva, não se trata 

da memória individual dos sujeitos, mas a memória relacionada à história o e ao social.   

O interdiscurso se define como fonte da memória discursiva em virtude da relação 

estabelecida entre os discursos materializados em uma dada situação, identificada pela memória 

discursiva quando associamos a discursividade com outro dito anteriormente. Esse resgate é 

possível a partir das pistas presentes no discurso. Considerando os estudos de Pêcheux sobre a 

memória discursiva, Gregolin (2001, p. 22) a define como um “conjunto complexo pré-

existente e exterior ao organismo, constituído por uma série de tecidos de índices legíveis, que 

constitui um corpo sócio histórico de traços”. Assim, a memória discursiva se constrói diante 

dos elementos existentes, exteriores, por meio de acontecimentos que são resgatados e 

associados aos discursos atuais.  

Considerando os postulados de Pêcheux acerca da noção de memória discursiva, é 

importante salientar seu posicionamento quando afirma: 

 

[...] uma memória não poderia ser concebida como esfera plena, cujas bordas 

seriam transcendentais históricos e cujo conteúdo seria um sentido 

homogêneo, acumulado ao modo de um reservatório: é necessariamente um 
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espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, 

de conflitos de regularização... (PÊCHEUX, 2015a, p. 10). 

 

 

A memória discursiva é um espaço heterogêneo determinado por movências, 

materializado por meio de resgates e deslocamentos estabelecidos em diferentes contextos de 

enunciações operados no decorrer da história. A memória é, então, um dispositivo presente em 

diversos cenários, por intermédio de sujeitos discursivos e a partir dos enunciados produzidos, 

que determinam uma retomada, um resgate.    

A memória discursiva é, assim, um espaço de condição do funcionamento discursivo, 

que constitui as materialidades discursivas atravessadas pela historicidade. Os discursos 

expressam uma memória coletiva, pois os sujeitos encontram-se inscritos nos processos 

discursivos, fazem parte de um dado momento, a partir do conhecimento que possuem sobre 

essas memórias. Tratam-se de acontecimentos relacionados à exterioridade (história) em 

virtude de uma interdiscursividade que reflete as materialidades que intervêm em sua 

construção (FERNANDES, 2008). 

Considerando o acontecimento nas redes de memória, Pêcheux (2015a, p. 22) salienta 

que “o registro do acontecimento deve constituir memória, quer dizer: abrir a dimensão, entre 

o passado originário e o futuro”. Dessa maneira, os acontecimentos produzem memórias 

determinadas a partir dos discursos formulados antes e os discursos enunciados no presente. A 

memória discursiva retoma o que ficou no esquecimento, apagado, pois é resgatada das 

condições de possibilidade em uma situação social. 

A memória discursiva é a fagulha decisiva para se compreender os discursos enunciados 

em um momento marcado na história. Retoma o que ficou no esquecimento diante dos discursos 

que se mantêm conectados, entrelaçados por diferentes vozes, materializadas em esferas sociais 

distintas. Nesse sentido, é interessante considerar que os discursos são povoados por outros 

discursos e como argumenta Foucault: 

 
Quando muito, são suscetíveis de serem favoravelmente retomados nas 

descobertas da leitura; quando muito, podem ser aí descobertos como 

portadores das marcas que remetem à instância de sua enunciação; quando 

muito, essas marcas, uma vez decifradas, podem liberar, por uma espécie de 

memória que atravessa o tempo, significações, pensamentos, desejos, 

fantasmas sepultados. (FOUCAULT, 2012, p. 150). 

 

Nessa perspectiva, o autor coloca em destaque a capacidade que a memória possui de 

fazer ressurgir, por meio do sentido que o discurso possibilita produzir, tudo que foi esquecido, 

apagado pela história.  
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Com relação ao que se compreende por interdiscurso e memória discursiva, é 

interessante observar como esses conceitos são mobilizados na produção discursiva das tirinhas 

da Mafalda, corpus selecionado para investigação, para um melhor entendimento. A tirinha a 

seguir apresenta uma construção discursiva voltada para a posição que o sujeito mulher ocupa 

em virtude das formações discursivas operadas sob o estereótipo de mãe, esposa e dona de casa, 

silenciando outros lugares sociais.  

Figura 1 - Atividade doméstica 

 

 

 

 

 

             

 

 

Fonte: QUINO (2010) 

É percebível na imagem que a tirinha produz um discurso que expõe um cenário que retoma 

pela memória discursiva as atividades executadas pelo sujeito mulher (lavar e passar roupas, 

fazer a faxina, lavar a louça), determinadas como as únicas funções que esse sujeito deve ocupar 

na sociedade, pois, as formações discursivas fabricadas no período pela maior parte da 

população defendem esse pressuposto, como é o caso da mãe da personagem Mafalda, que 

largou os estudos para se casar e seguir uma vida de dedicação total ao lar e à família.  

Em oposição aos discursos produzidos nesse momento histórico, Mafalda representa a 

mulher contemporânea, pois acredita na capacidade que a mulher possui de realizar atividades 

muito além do cenário doméstico, como o lugar de profissional de sucesso. Essa concepção é 

confirmada pela imagem na tirinha, uma vez que a menina depara-se com a situação de chegar 

em casa e sua mãe está cumprindo com sua obrigação diária - realizar todas as funções 

relacionadas à casa - e a questiona, Mamãe, o que você gostaria de ser se você vivesse? 

O discurso construído pelo sujeito Mafalda constitui um sentido irônico, pois se refere às 

discursividades que legitimam o lugar atribuído à mulher como exclusivamente o do lar, da 

família, sem outras possibilidades. Nessa perspectiva, a vida do sujeito mulher é uma teia 

costurada a esses lugares sociais, sem nenhuma oportunidade para viver outras experiências, 
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como é constatado no discurso da personagem Mafalda, quando afirma, ironicamente, que sua 

mãe não vive sob suas escolhas, mas sujeita às formações discursivas propagadas.   

Logo, o discurso do sujeito Mafalda produz um efeito de sentido de ironia, percebível 

quando a menina indaga sobre o estilo de vida que sua mãe leva, acreditando que não é uma 

vida saudável, apreciável, em virtude de uma cega obediência, que anula qualquer ação para 

revidar e mudar esse quadro de docilização.    

Assim, a produção discursiva na tirinha retoma pelo interdiscurso a obediência, a sujeição, 

o disciplinamento da mulher, presa ao marido e aos filhos diante das discursividades que a 

marcam ao longo da historicidade. Isso se mostra também pela aparência de sofrida da mãe 

observado na tirinha. Em contrapartida, o sujeito Mafalda resgata pela memória discursiva os 

enunciados produzidos no campo discursivo, em busca por direitos igualitários para o sexo 

feminino perante a sociedade, construindo uma mulher que, além do lugar de mãe, esposa e 

dona de casa, pode estar em outras posições. Desse modo, o interdiscurso e a memória 

discursiva possibilitam a relação dos dizeres pronunciados em algum momento da história com 

os discursos da atualidade para construir sentido. 

A memória discursiva, portanto, mantém um fio costurado ao interdiscurso para a 

construção dos sentidos, propagado em diferentes materialidades e resgatado pela história. 

Esses discursos, retomados pelos sujeitos sociais por meio da articulação com a memória 

discursiva, operam dentro de uma arena de saberes e poderes articulados socialmente. Este 

assunto será abordado no tópico seguinte.  

 

2.5 AS RELAÇÕES DE PODER-SABER NO DOMÍNIO DISCURSIVO 

 

As diferentes construções propagadas no campo discursivo mobilizam o 

entrecruzamento de discursos, tocados pelas relações de poder que produzem vontades de 

verdade. Os discursos constroem-se no jogo dos sentidos, norteados por saberes produzidos na 

sociedade, pois os sujeitos discursivos utilizam desses saberes para promover relações de poder, 

a partir das vontades de verdade constituídas na enunciação. Nesse viés, Foucault (2015a, p. 

51) argumenta que “a verdade não existe fora do poder ou sem poder”. Os enunciados são 

fabricados sobre uma dada verdade, que pode ser aceita ou não quando materializada pelo 

domínio de poder, que se constitui como seu alicerce. Tomando essa abordagem, Foucault 

considera que 
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Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: 

isto é, os tipos de discurso que ela escolhe e faz funcionar como verdadeiros; 

os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 

verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas 

e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto 

daqueles que tem o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. 

(FOUCAULT, 2015a, p. 52). 

 

Nessa perspectiva, as discursividades se constituem a partir de uma vontade de verdade, 

disseminada dentro de cada sociedade, onde cada grupo social produz seus discursos baseados 

em uma verdade, que procura legitimar em suas práticas discursivas articuladas socialmente. A 

família, a igreja e a escola representam bem esses grupos ao produzirem discursos moldados 

por saberes mobilizadas pela vontade de verdade, disciplinando os sujeitos discursivos sob as 

relações de poder.  

A noção de poder abordada por Foucault enfatiza sua proposta de enxergá-lo como um 

elemento que poderia explicar como os saberes se constituem, em virtude dos sujeitos que se 

operam nesse processo de construção. Nessa abordagem, Foucault (2015b) reporta-se ao 

conceito de genealogia, que consiste em uma descrição da história a partir dos acontecimentos 

propagados no tempo e articulados pelos discursos no domínio de poder. Essa descrição da 

história não tem interesse em abordar o momento de origem, o lugar da verdade.  

Considerando a compreensão de poder articulada na história, Foucault (2015c) propõe 

que o poder deixe de ser pensado exclusivamente nessas instâncias macro para iniciar uma nova 

visão de poder em um espaço micro, isto é, que o poder pode operar em diferentes espaços, 

materializados em situações cotidianas diversas, em que o sujeito ocupa uma posição 

discursiva. Assim, o poder se fabrica diante das relações sociais cotidianas, a partir de fatores 

históricos.  

Nessa perspectiva, é pertinente ressaltar as diferentes formas de poder mobilizados ao 

longo da história. O poder soberano destaca-se por ter a figura do rei como o sujeito que controla 

tudo e todos. A soberania, de acordo com Nascimento (2013, p. 73), era o foco centralizador 

do poder, pois garantia a tomada de decisões e a efetivação do governo nas mãos de um 

soberano, detentor do exercício do poder. O poder tinha como base central as convicções do 

monarca entorno da era conhecida pelos suplícios, quando o poder era marcado sobre o corpo, 

em forma de castigos e de punições. 

Durante o período do soberano existe uma garantia de decisão sobre a vida e a morte, 

de modo que essa decisão era exclusivamente voltada para o rei, já que a maioria dos castigos 

eram punidos com a morte pública, utilizada como estratégia de poder, para manter o controle 

diante de qualquer um que pensasse em desobedecer às leis impostas pelo monarca.  Dessa 
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forma, qualquer sujeito condenado pelas mãos do rei tinha uma morte lenta e dolorosa, 

incluindo diferentes formas de tortura, caracterizada pelo suplício. De acordo com Foucault 

(1987), a morte é um suplício quando ela não é simplesmente provação do direito de viver, mas 

uma graduação articulada de sofrimentos.  

Essa forma de poder perdura do final do século XVII a meados do XVIII, quando o 

corpo era castigado brutalmente pelo suplício. Porém, com o passar dos anos, a história é 

marcada por tensões que passam a refletir outras formas de ver e dizer as relações da sociedade. 

Os saberes passam a produzir novas formas de poder e o corpo deixa de ser punido com a morte 

para ser corrigido, o que era mais produtivo no investimento da vida que o castigo pela morte.  

Inicia-se, então, o período para a valorização da vida, enfatizado pelos estudos de 

Foucault (1988) como biopoder, em razão de estabelecer a relação entre a vida e a morte. 

Enquanto no poder soberano o foco era fazer morrer e deixar viver, para o biopoder, essa nova 

forma de poder direcionada à questão biológica, a ordem é fazer viver e deixar morrer.  

Considerando a relevância da vida, esse novo poder se desenvolve em dois polos que estão 

interligados. O primeiro está centrado no corpo como uma máquina, como destaca Foucault 

(1988), no seu adestramento pelos procedimentos de poder caracterizado como poder 

disciplinar. Nesse sentido, Foucault argumenta: 

 
Esse novo tipo de poder, que não pode ser mais transcrito nos termos da 

soberania, é uma das grandes invenções da sociedade burguesa. Ele foi um 

instrumento fundamental para a constituição do capitalismo industrial e a do 

tipo de sociedade que lhe é correspondente; esse poder não soberano, alheio à 

forma da soberania, é o poder disciplinar. (FOUCAULT, 2015c, p. 291). 

 

Nesse entendimento, o poder disciplinar substitui o poder soberano, articulado pelo 

controle e disciplinamento. Esse período é marcado pelo poder centralizador mobilizado pela 

figura do Estado, que intermediado pelas suas instituições buscava obter o controle social. As 

principais formas de manifestação do poder disciplinar estavam em instituições como as 

escolas, os quarteis, as prisões e as igrejas, que estabeleciam ao sujeito uma ordem e um 

controle.  

É por intermédio do poder disciplinar que os corpos sociais são corrigidos, 

disciplinados e controlados pela articulação de técnicas mobilizadas para a docilização desses 

sujeitos. Para Foucault (1987, p. 119), “forma-se então uma política das coerções que são um 

trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus gestos e comportamentos”. Assim, 

pela disciplina se estabelece o adestramento do corpo, mobilizado pelas relações de poder nesse 

processo de controle.   
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Com base em Foucault (2016), a biopolítica mobiliza outro componente estratégico, 

que é a gestão da vida, incidindo não mais sobre os indivíduos, mas sobre a população, a 

espécie. Nesse sentido, a biopolítica lida com a população, em torno de questões relacionadas 

à vida, como o nascimento, a mortalidade, a longevidade o nível de saúde. É uma forma de 

tecnologia de poder, utilizada para controlar estatisticamente a qualidade de vida da sociedade. 

O controle sobre a vida da população se dá a partir de previsões articuladas pelo 

Estado, responsável por manter esses dados atualizados, garantindo uma expectativa de vida 

com números positivos, diante da governamentalidade considerada para Foucault (2015d, p. 

43) como forma de “governo que tem essencialmente como alvo a população e utiliza a 

instrumentalização do saber econômico, corresponderia a uma sociedade controlada por 

dispositivos de segurança”. Essa forma de governo institui estratégias, como campanhas de 

vacinação para crianças, grávidas e idosos, entre outras, que buscam preservar a vida por meio 

de um controle. Em suma, o Estado promove estratégias e técnicas de poder em detrimento do 

interesse pela vida.   

As relações de poder determinadas socialmente articulam relações de forças legitimadas 

em um dado momento marcado na história. Os discursos possuem em sua essência uma força 

que busca o controle do outro, influenciando os sujeitos a aceitarem um determinado 

pressuposto. Foucault (2015b, p. 275), nesse viés, considera que “as relações de poder nas 

sociedades atuais têm essencialmente por base uma relação de força estabelecida, em um 

momento determinável, na guerra e pela guerra”.  

Considerando as relações de poder na sociedade, destaca-se o lugar que os sujeitos 

ocupam na discursivização, visto que sempre enunciam de suas posições institucionalmente 

legitimadas. Desse modo, mobilizam relações de poder marcadas por correlações de força que 

contribuem para a fabricação de uma viva vontade de verdade, inscritos em uma rede de 

memória (SANTOS, 2012).  

Nesta perspectiva, as relações de poder não se exercem como um sistema fechado de 

disciplinas, mas como um conjunto coletivo, em que o poder se articula de forma imaterial, pois 

a dominação nesse processo materializa-se não somente por instituições, mas por toda parte, 

uma vez que ultrapassa os muros dessas organizações. A posição que os sujeitos ocupam na 

enunciação desencadeia relações de poder, pois, como destaca Santos (2012, p. 42), “os sujeitos 

sempre enunciam a partir de um lugar institucionalmente legitimado e fazem funcionar seus 

discursos, ocupando posições sociais porque dinamizam relações de poder e se metem com o 

desejo”.  



44 
 

Nesse ínterim, é percebível a face instável do deslocamento do poder, manifestado por 

meio da constituição de saberes e tecido em diferentes situações sociais. O domínio de saberes 

constrói sujeitos diante de suas vontades de verdade, pois se exerce acerca de um jogo de 

estratégias de poder para docilizar, para corrigir esse corpo. As palavras de Foucault destacam 

que 

 

O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que 

só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos 

de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem.  O poder 

funciona e exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só circulam, 

mas estão sempre em posição de exercer esse poder e de sofrer sua ação; nunca 

são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de transmissão. 
(FOUCAULT, 2015c, p. 284).   

 

Em suma, as relações de poder se estabelecem no cenário discursivo, articuladas por 

saberes que se constituem no espaço social, de modo que esses saberes produzam vontades de 

verdade, exercidas por relações de força na enunciação. Nesse sentido, o poder é fluido, 

disperso, constitui-se em diferentes lugares sociais, onde possui uma face de controlar, de 

disciplinar os sujeitos discursivos. Assim sendo, o poder é legitimado por meio dos saberes, 

dado que se exercem pelas práticas discursivas no processo de normalizar, de disciplinar os 

corpos que se constituem pelas malhas do discurso.  

Com base em toda a discussão, é pertinente considerar como alicerce os pressupostos 

teórico-metodológicos da Análise do Discurso, que acabaram de ser posicionados nesse palco 

teórico-investigativo como peça fundante para investigar nosso objetivo: compreender, a partir 

da produção discursiva, como se dá a construção da subjetividade do sujeito mulher no discurso 

das tirinhas da Mafalda, mediada pelas relações de poder-saber. Para isso é preciso situar nosso 

objeto de estudo em suas condições de produção, assunto para o capítulo seguinte.  
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A verdade não está no discurso, mas somente no efeito que produz. No caso, 

o discurso de informação midiática joga com essa influência, pondo em cena, 

de maneira variável e com consequências diversas, efeitos de autenticidade, 

de verossimilhança e de dramatização.  

 

 

                                                        (Patrick Charaudeau, Discurso das mídias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - AS TIRINHAS DA MAFALDA NO UNIVERSO MIDIÁTICO 
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3.1 AS CONDIÇÕES DE EMERGÊNCIA NO DISCURSO DA MAFALDA ATRAVÉS 

DOS ACONTECIMENTOS  

 

Considerando os discursos produzidos na historicidade, observa-se como essas 

discursividades podem operar diferentes efeitos de sentido. Esse fato pode ser tomado diante 

de Foucault (2012), pois para ele o discurso sempre pode ser outro. Isto posto, os discursos 

constituem-se entorno das condições de possibilidades, como é caso dos enunciados fabricados 

nas tirinhas da Mafalda, disseminados de acordo com o momento histórico que possibilita a 

construção dessa produção discursiva. Nessa perspectiva, é possível compreender porque os 

discursos nas tirinhas da Mafalda foram produzidos, e não outros em lugar deles, em razão dos 

acontecimentos que possibilitaram essa construção discursiva.  

No período de 1960, a América Latina, e em especial a Argentina, vivia um período 

marcado por movimentos políticos, que mantinham a população sob o alicerce da subordinação 

e da obediência, em virtude do domínio governamental, sob a face de uma ditadura militar. 2Na 

Argentina, ocorreram seis golpes de Estado no período entre 1930 e 1976. Nos dois últimos, de 

1966 e 1976, os militares estabeleceram regimes autoritários mais duradouros (25 anos no 

total).  Em 1966 Juan Carlos Organía, comanda a revolução argentina, com o modelo de Estado 

autoritário. Três ditadores se sucederam no poder, até que a pressão popular levou à convocação 

de eleições presidenciais, culminando na vitória de Juan Domingo Perón, em 1973. No ano de 

1976, um novo golpe empossou o general Jorge Rafael Videla, que permaneceu no poder até o 

início da década de 1980, quando se iniciou a redemocratização do país.  

A ditadura militar na Argentina exerceu seu poder por meio da força, visto que essa 

característica de repressão assemelha-se a época do soberano, no entanto no militarismo a 

tortura era realizada em sigilo, abafado, diferentemente do rei que tinha como propósito o 

domínio pelo medo mediante severos castigos guiados para a morte em público. De acordo com 

Capelato (2006), a ditadura militar vigente na Argentina entre 1976 e 1983 deixou marcas 

profundas na sociedade devido à violência extrema posta em prática pelos representantes do 

poder. Considerando o quadro de grandes movimentos políticos e sociais nesse momento da 

história, é interessante ressaltar a produção discursiva das tirinhas da personagem Mafalda, 

destacadas como símbolo de batalha, de luta, em detrimento das injustiças sociais mobilizadas 

a partir desses acontecimentos. 

                                                           
2 As informações relacionadas ao percurso da ditadura militar da Argentina foram pesquisadas a partir do  

  trabalho de Capelato (2006). 
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Bitencourt (2009, p.19) considera a materialidade tirinha como uma “sequência de 

quadrinhos para jornais e revistas, caracterizando-se por criar personagens fictícios, que 

questionam dilemas sociais, políticos e econômicos, de modo que articula uma linguagem de 

fácil acesso”, produzidas por acontecimentos na história. O sujeito Mafalda é discursivizado na 

materialidade das tirinhas, tratada na pesquisa como enunciado. Foucault (2012) destaca que 

sua constituição só é possível quando o enunciado está inserido em uma função enunciativa, 

pois toda função enunciativa conta com a presença de um sujeito, de uma materialidade, bem 

como a relação estabelecida com outros enunciados que os sucedem e antecedem, diante das 

leis de possibilidade que possui. Nesse contexto, ressaltamos a razão de   abordarmos as tirinhas 

da Mafalda como enunciado discursivo. 

A materialidade tirinhas da Mafalda se constitui pelas condições de produção do 

discurso, desenvolvidas pelos estudos de Joaquim Salvador Lavado, mais conhecido como 

Quino. Considerando os pressupostos da AD, o sujeito não é empírico, mas é necessário tratar 

sobre essa questão para marcar o lugar da enunciação do sujeito autor. É por meio dessa 

discussão sobre sujeito autor que é possível compreender as condições de emergência do 

discurso da Mafalda nesse momento histórico.  Nessa perspectiva, o sujeito autor das tirinhas 

da Mafalda nasceu no dia 17 de julho de 1932, na província de Mendonza, Argentina. Recebeu 

o apelido de Quino de seus familiares, para que o diferenciassem de seu tio, grande pintor e 

desenhista que também se chamava Joaquim Tejón e sempre incentivou seu sobrinho, pois 

percebeu que ele tinha muito talento para desenhar.3 

Por volta dos sete anos, Quino ingressa na escola primária. Após alguns anos, perde sua 

mãe, e, posteriormente, seu pai. Depois desses difíceis acontecimentos, decide ir para a Escola 

de Belas Artes de Mendonza. Em 1953, Quino presta serviço militar, momento de grande 

dificuldade para o autor. Quando retorna, no ano seguinte, busca trabalho em todas as redações 

da cidade de Buenos Aires. Apesar de não obter sucesso nessa jornada, não perde a esperança.  

No ano de 1957, Quino alcança sua primeira oportunidade ao publicar seus trabalhos 

em algumas das revistas que considera importante em Buenos Aires. No ano seguinte, 

permanece empenhado em seu oficio de desenhista, de modo que começa a ilustrar campanhas 

publicitárias, iniciando sua entrada no campo discursivo midiático. Em 1958, casa-se e passa a 

lua de mel no Brasil, aproveitando a viagem para entrar em contato com outros sujeitos que 

                                                           
3 As informações referentes à história de vida de Quino até a criação das tirinhas da Mafalda - destacado como 

  seu maior trabalho - e a descrição dos personagens desenvolvidos pelo sujeito autor se apoiam nos livros Toda  

  Mafalda, 10 anos de Mafalda e na Dissertação de Imbriaco (2011).  
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compartilhavam dos mesmos interesses, voltados à arte do desenho, e, assim, estabelece contato 

com as editoras estrangeiras.   

Em 1963, Quino recebeu uma proposta de trabalho para desenvolver uma campanha 

publicitária de eletrodomésticos para a empresa Mansfield. Nessa campanha, deveria ter um 

personagem, cujo nome deveria iniciar com a letra M, para marcar o lugar da empresa. Com a 

proposta aceita, iniciou seu trabalho em busca do objetivo de criar esse personagem. O processo 

de criação durou algum tempo, devido à especificidade da propaganda, e muitos foram os 

esforços do sujeito autor para atender à expectativa do contratante, o que fez com sucesso ao 

criar uma família de classe média, que contava com uma personagem principal batizada com o 

nome de Mafalda. No entanto, a propaganda é cancelada, pois o cliente recusa o plano de 

campanha da agência responsável pela campanha e, desse modo, o público não teve acesso ao 

material produzido.  

Por considerar o trabalho realizado interessante, Quino resolve integrar a produção 

discursiva da personagem Mafalda ao cenário midiático. Publica as tirinhas pela primeira vez 

em 1964, no jornal Primeira Plana, com destaque para aquelas que abordam questões críticas 

e políticas ligadas à Argentina e ao mundo, e busca promover uma reflexão sobre o burburinho 

econômico, social e político do momento. Mantém-se nesse jornal até o ano seguinte, 

produzindo em média 48 tirinhas. 

 Em 1965, elas passam a ser veiculadas no El Mundo, até o fechamento do jornal, em 

1976. Com isso, as tirinhas da Mafalda passam seis meses sem integrar nenhuma publicação, 

regressando à mídia no semanário Siete Dias ilustrado, revista que permanece em circulação 

até o ano de 1973, quando o autor despede- se da personagem Mafalda e decide não publicar 

mais suas tirinhas.  

Quino articula seu trabalho em meio a acontecimentos discursivos que marcam um 

período de efervescência social e política. Sua atividade profissional se constitui em relação à 

sua posição pessoal, de um combatente em relação aos problemas sociais, visto que elabora 

produções discursivas a partir da voz da Mafalda e da sua turma em virtude do anseio de mudar 

uma realidade que o incomoda, por acreditar que a essência dos personagens irá desordenar os 

valores e os costumes estipulados por uma sociedade tradicional. Por isso, é necessário 

conhecer cada personagem a partir do seu lugar social de fala, pois é essa posição que se insere 

no processo de discursivização, que legitima seu discurso como um sujeito autorizado a falar, 

da mesma forma que o constitui.   

A personagem Mafalda é representada por um sujeito criança de seis anos, que faz parte 

de uma família de classe média e apresenta um discurso de crítica ao militarismo, à guerra, à 
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fome, ao racismo, ao preconceito contra a mulher, ou seja, questiona todas os problemas do 

mundo. Assim, a menina é um sujeito que opera um discurso de resistência, de luta, em 

decorrência de sua posição como sujeito que não aceita as formações discursivas que legitimam 

vontades de verdade impostas pelas relações de poder, instituindo parte da sociedade na posição 

de obediência e disciplinamento.  

O pai da personagem é um trabalhador incansável, que batalha todos os dias para manter 

a família. É um grande admirador das plantas e, por isso, suas inimigas são as formigas. É um 

homem calmo, porém apresenta alguns momentos de aflição, principalmente quando é coagido 

por Mafalda com perguntas que o deixam sem respostas.  Nesse sentido, o pai da garotinha 

marca sua posição como um sujeito submisso ao controle social, que não questiona ou se impõe 

como sujeito pensante, fato observável quando é questionado por sua filha, que nunca está 

satisfeita com as questões sociais do mundo.   

A mãe da menina largou os estudos para se dedicar exclusivamente ao lar e à família. 

Sua vida é baseada nos afazeres domésticos, de modo que executa todas as atividades sem 

reclamar, como uma mulher de família, que segue os valores da sociedade da época. Assim, a 

discursividade produzida no momento histórico submete a figura do sujeito mulher 

exclusivamente à base da família, uma vez que tem a função de renunciar a tudo para 

desempenhar o papel de esposa, de dona de casa e de mãe. Nessa perspectiva, a mãe da Mafalda 

marca seu lugar social como um sujeito obediente e Mafalda está sempre criticando a ausência 

de um posicionamento firme da sua mãe, bem como a submissão dela aos padrões sociais.   

Felipe é o melhor amigo de Mafalda e seu vizinho. É um garoto que vive no mundo dos 

sonhos. Romântico e preguiçoso, porém um excelente menino. Sua grande paixão é o cavaleiro 

solitário, que Felipe procurar imitar. Manolito Goreiro é uma criança que não se preocupa com 

os estudos e por isso sempre tira notas baixas. Seu maior sonho é ser dono de uma cadeia de 

supermercados. Assim, Manolito constitui-se como um sujeito discursivo marcado por uma 

ambição, que representa a imagem do capitalismo e a obtenção do lucro.  

Susanita Clotilde é uma personagem que possui a mesma idade da Mafalda, no entanto 

apresenta uma formação discursiva totalmente oposta à de sua amiga. Susanita sonha em se 

casar e ter filhos com um homem rico, para continuar fazendo parte de uma sociedade burguesa 

que preza pelos bons costumes. Esse sujeito destaca-se por sua indiferença com o outro, pelo 

desprezo que tem por pessoas pobres e sua curiosidade pela vida alheia, ocupando uma posição 

de maledicente. Em suma, produz seu discurso a partir de sua posição de sujeito controlado e 

disciplinado pelas discursividades que valorizam a constituição da mulher no modelo de mãe, 

esposa e dona de casa.  
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Miguelito Pitti é definido como um personagem ingênuo, que não detém uma 

capacidade crítica, estabelecida nos outros personagens. Apresenta uma autoestima elevada, 

contribuindo na constituição de um garoto independente, que pontua os passos que deseja 

seguir.  

Guile é o irmão mais novo da Mafalda, personagem esperto e talentoso apesar da pouca 

idade. O menino aprecia as conversas produzidas por sua família. Ele adora pintar paredes e 

chupar o bico, porém não gosta de ser tratado como criança. O garotinho venera Brigitte Bardot 

e a considera como sua musa inspiradora.  

Liberdade é a última personagem a surgir na trama. O sujeito autor a criou para despertar 

a atenção do público, pois a menina é muito pequena em comparação aos outros personagens 

da mesma idade da garotinha. Seu tamanho foi uma característica produzida por Quino 

propositalmente, pois, nessa época, qualquer tipo de liberdade era negada, devido ao 

disciplinamento da população, que não tinha o direito de fazer escolhas relacionadas à política, 

à economia e outras questões do país. Liberdade é um sujeito discursivo que se assemelha à 

Mafalda, pois tem resposta para tudo sem preocupar-se com a opinião de outros, uma vez que 

estabelece uma grande preocupação com questões sociais.  

Nessa perspectiva, Mafalda e sua turma são discursivizados por meio das tirinhas que 

circularam nos jornais argentinos e atuaram como veículos midiáticos. Como foi possível 

observar, cada sujeito discursivo da tirinha é  produzido a partir das discursividades que 

mobilizam vontades de verdade, de modo que alguns se destacam por criticar as mazelas que o 

país enfrenta, com o propósito de estimular uma reação na sociedade e dar o primeiro passo 

para o caminho de uma democracia real, enquanto outros representam a imagem de uma 

sociedade motivada a exercer o preconceito e permanecer ofuscado pela escuridão que se 

operou sobre a consciência e os sentidos da população.  

Assim, os discursos constituídos nas tirinhas da Mafalda são fabricados a partir de 

acontecimentos históricos - que marcam a sociedade no momento que são mobilizados, como 

também pode atingir o campo social em outro momento da historicidade -, pois os discursos 

são retomados pela memória discursiva. Nesse sentido, é oportuno salientar que diante de 

alguns temas articulados na época - e que ainda despertam discussões calorosas, cada vez mais 

intensas - é possível elencar os discursos produzidos sobre a posição que a mulher ocupa 

socialmente, por meio dos estereótipos de esposa, dona de casa e de mãe produzidos na história.  

As discursividades produzidas socialmente prezavam pelos bons costumes, pela moral 

e pela família, de modo que o sujeito mulher era idealizado pelos padrões sociais como mãe, 

esposa e dona de casa. O universo feminino opera-se a partir dessa construção. Em 
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contrapartida, muitas mulheres passam a produzir uma outra formação discursiva, ao defender 

a liberdade que o sujeito mulher possui de estudar e seguir uma carreira profissional, como 

confirmam os discursos constituídos por Mafalda, subjetivada como um sujeito jovem, 

contemporâneo. 

Diante dessa formação discursiva que propaga outros valores, tendo como base uma 

sociedade tocada por transformações e mudanças que disseminam a produção de enunciados, 

observa-se, então, uma outra possibilidade do sujeito mulher ser subjetivado. O campo 

midiático é um espaço que modela e constitui sentidos a partir das vontades de verdade, 

legitimadas pelas relações de poder-saber. Diferentes suportes veiculam informações sobre o 

acontecimento mobilizado - como os jornais citados anteriormente, nos quais a produção 

discursiva das tirinhas da Mafalda se constituíram -, como uma estratégia para denunciar 

problemas de ordem política e social, em oposição à vigência do comando militar na Argentina.  

Observa-se que os jornais são espaços que materializam discursos autorizados a serem 

discursivizados, como também aborda o que foi silenciado, apagado, construindo uma posição 

de denúncia, de resistência. Desse modo, é possível compreender que os discursos produzidos 

nas tirinhas da Mafalda se constituíram no campo discursivo da mídia pelo anseio de mobilizar 

inquietações sociais, que não podem ser ditas no momento histórico.   

Considerando a imersão de novos olhares, novos campos do discurso que propagam a 

produção de sentidos, no tópico seguinte abordaremos o posicionamento da mídia, que se 

determina como um espaço em constante movimento, produzindo diferentes dizibilidades e 

enunciados discursivos com os sentidos que lhe sejam convenientes. Pode-se dizer, então, que 

a mídia é uma fábrica de discursos que se utiliza dos acontecimentos para propagá-los como 

espetáculos.   

 

3.2 DISCURSO MIDIÁTICO E ESTRATÉGIAS DE PODER-SABER 

 

Considerando os diferentes discursos propagados na sociedade, é possível destacar um 

olhar alicerçado em análises que investigam as materialidades produzidas, recobertas por 

efeitos de sentido. Essas materialidades são apresentadas na sociedade como enunciados 

discursivos, que se constituem a partir das condições de possibilidade em que o sujeito da 

enunciação está posto, partindo dos fatores históricos e sociais. 

Portanto, a produção de enunciados possibilita a constituição de acontecimentos no 

campo discursivo, articulando diferentes efeitos de sentido. Assim, a produção enunciativa 

favorece a fabricação do discurso como acontecimento, visto que Foucault considera que: 
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[...] trata-se de um acontecimento estranho por certo: inicialmente por 

que está ligado, de um lado a um gesto de escrita, de outro abre uma 

existência remanescente no campo da memória, ou na materialidade dos 

manuscritos, dos livros e de qualquer forma de registro; em seguida, porque é 

único como todo acontecimento, mas está aberto a repetição, a transformação, 

a reativação; está ligado a enunciados que o precedem e o seguem. 

(FOUCAULT, 2012, p. 34). 
 

Nessa perspectiva, o acontecimento discursivo é pensado como a emergência dos 

enunciados, em razão do entrecruzamento deles, que se estabelece em um determinado 

momento da história, produzindo, assim, efeitos de sentido. Compreende-se, então, que o 

acontecimento se constitui pelos enunciados que se entrelaçam, perpassados pela memória e 

pela historicidade.  

Diante desse pressuposto, a Análise do Discurso passa a dialogar com a nova história, 

abordando conceitos distintos como o acontecimento discursivo, caracterizado como uma 

multiplicidade de produção discursiva. Nessa perspectiva, é interessante ressaltar um fato 

importante para a constituição do acontecimento, a publicação do livro de Michel Pêcheux, em 

1983, Discurso: estrutura ou acontecimento, no qual o autor dialoga sobre o enunciado On a 

gané, materialidade produzida nas partidas de futebol, mas abordada no cenário político. 

Pêcheux (2015, p. 21) considera que essa materialidade discursiva não tem nem forma nem 

estrutura enunciativa de uma palavra de ordem de uma manifestação ou de um comício político.  

O enunciado On a gané é resgatado do cenário esportivo e retomado, ressignificado no 

cenário político na cobertura das eleições de 1981, quando o candidato à presidência da França, 

François Mitterand, é eleito, e o evento discursivizado pela mídia. Desse modo, o fato do 

enunciado On a gané ser produzido em um campo discursivo diferente daquele que o originou 

cria o pressuposto que outros enunciados podem ser retomados a partir dessa enunciação, 

construindo, no entanto, diferentes efeitos de sentido.  

Assim, a Análise do Discurso amplia sua área de investigação, passando a analisar os 

discursos produzidos no cotidiano, pois, antes, a prioridade era dos escritos doutrinários, isto é, 

dos discursos políticos, nos quais a análise estava restrita à estrutura. Nesse caminho, Pêcheux 

(2015, p. 48) considera que, para além da leitura dos grandes textos (da Ciência, do Direito, do 

Estado), deve-se pôr na escuta das circulações cotidianas, tomadas no ordinário do sentido. Para 

o autor, os discursos necessitam de um olhar que ultrapasse a linha estrutural e alcance os 

sentidos operados.      

Nesse contexto, o enunciado On a gané promove o acontecimento da vitória de 

Miterrand, como também proporciona a produção de sentidos nos discursos produzidos 
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socialmente, como no campo midiático, o qual torna-se um dos maiores espações de produção 

de discursos e sentidos. Diante disso, a mídia é um dispositivo responsável pela circulação de 

discursos na sociedade, a partir de saberes que instigam a produção de vontade de verdade, que 

para Foucault (2015a, p. 54) está ligada a sistemas de poder, a efeitos de poder que ela induz e 

que a reproduzem, isto é, o autor trata sobre vontade de verdade, pois não existe verdade 

absoluta, no qual essa vontade é mobilizada por instâncias de poderes, como a mídia. Santos 

diante de seus pressupostos, considera 

 
A mídia realiza um movimento incessante e latente de retomadas e de 

ordenação do que está depositado na memória e, na tentativa de edificar um 

fato da vida comum como acontecimento discursivo, encontra no imaginário 

social o material primeiro necessário, isto é, todas as referências de que precisa 

para discursivizar determinado ponto da história, marcando-o no presente e 

inserindo-o em determinada ordem social. (SANTOS, 2012, p. 60). 

 

A mídia é um veículo de produção e circulação de discursos operados no cotidiano, de 

modo que esses enunciados constituem acontecimentos discursivos resgatados pela memória e 

sobre a base de saberes/poderes. E nesse sentido, Santos (2012, p. 72) destaca que “a mídia 

elabora e refaz suas estratégias, as reformula e as reordena, inscrevendo-as num espaço de 

discursividade fluída ancorada no ponto do desejo e, sobretudo do poder”.   

Partindo desse pressuposto, as práticas midiáticas são constituídas pelas relações 

estabelecidas na sociedade, que operam a veiculação de acontecimentos retomados pelo fio da 

memória, que por sua vez entrelaça a produção da vontade de verdade, das subjetividades e dos 

sentidos. Considerando a constituição dos múltiplos sentidos produzidos a partir de um dado 

acontecimento discursivo, Gregolin argumenta que 

 
[...] a mídia produz sentido por meio de um insistente retorno de figuras, de 

sínteses-narrativas, de representações que constituem o imaginário social. 

Fazendo circular essas figuras, ela constrói uma “história do presente”, 

simulando acontecimentos-em-curso que vêm eivados de signos do passado. 

Se analisarmos o funcionamento discursivo da mídia, podemos entrever esses 

movimentos de resgate da memória e de estabelecimento do imaginário de 

uma identidade social. (GREGOLIN, 2003, p. 96). 

 

A mídia, por meio dos discursos produzidos no cenário social, discursiviza os 

acontecimentos marcados na história, resgatados com o auxílio da memória discursiva, pois os 

sujeitos do discurso enfatizam seu lugar no processo de enunciação, produzindo suas 

subjetividades e considerando a ordem do discurso, isto é, o que pode ser dito ou não no 

processo de discursivização.   
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Com base nas pesquisas de Thompson (2009, p. 24), a mídia faz parte do poder 

simbólico. Essa forma de poder está relacionada à vida social, e os sujeitos são tocados pelos 

meios de comunicação e informação. Considera como: 

 
Na produção de formas simbólicas, os indivíduos se servem destas e de outras 

fontes para realizar ações que possam intervir no curso dos acontecimentos 

com consequências as mais diversas. As ações simbólicas podem provocar 

reações, liderar respostas de determinado teor, sugerir caminhos e decisões, 

induzir a crer e a descrer, apoiar os negócios do estado ou sublevar as massas 

em revolta coletiva. Usarei o termo poder simbólico para me referir a esta 

capacidade de intervir no curso dos acontecimentos, de influenciar as ações 

dos outros e produzir eventos por meio da produção e da transmissão de 

formas simbólicas. (THOMPSON, 2009, p. 24). 

 

Assim, a mídia, intermediada pelos discursos veiculados na sociedade, possui a 

capacidade de fabricar formas simbólicas que atravessam os sujeitos discursivos, levando-os a 

acreditar, a aceitar ou não o que é discursivizado. É um espaço propagador de muita força e 

poder, pois facilmente um discurso passa a ser de conhecimento mundial, de modo a produzir 

formas simbólicas, isto é, diferentes sentidos. Tomando esse pressuposto, destacamos a 

produção discursiva das tirinhas da Mafalda - difundidas no campo midiático na tentativa de 

mobilizar a sociedade a impor-se contra o governo ditatorial, gestão responsável por fabricar 

acontecimentos voltados à docilização da sociedade -, e o enunciado discursivo, que   se 

favorecem da influência que a mídia possui para resistir ao poder instituído.   

Tomando os enunciados produzidos na sociedade a partir da discursivização da mídia, 

é possível destacar que essas produções propagam-se por meio de estratégias discursivas 

articuladas na esfera midiática, pois todo discurso passa por um controle e seleção, em razão de 

a mídia produzir e lançar para o público enunciados com efeitos de sentido convenientes aos 

seus interesses, de forma estratégica. Nesse sentido, os discursos constituídos pela mídia se 

apoiam em um saber para estabelecer relações de poder.  

Assim, a mídia utiliza-se dos discursos produzidos em acontecimentos discursivos para 

gerar informações materializadas em diversos suportes, uma vez que usufrui dessa posição para 

produzir informações que considere pertinentes para serem exibidas ao público. Seguindo esse 

viés, a mídia dispõe do controle, da seleção, isto é, os enunciados estão modelados a partir das 

relações de poder-saber, articulados através de uma estratégia. Santos considera que: 

 
O jogo de estratégias discursivas utilizadas pela mídia não corresponde, 

amiúde, a um conjunto de técnicas visivelmente enumeráveis pelo cidadão 

comum, mas funcionam pela linguagem e são materializadas na superfície do 

discurso, concretizando efeitos de sentido e assegurando relações de poder ao 
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ligar-se ao batimento de micro lutas travadas nos mais diversos campos da 

atividade humana. (SANTOS, 2012, p. 66). 

 

Assim, a mídia produz por meio das discursividades estratégias, com o propósito de 

legitimar o poder sob os sujeitos sociais, a partir de um efeito de controle, uma vez que seu 

propósito comunicativo incentiva a seleção dos discursos, visto que possui a capacidade de 

agenciar sentidos de acordo com seus interesses e intercalar, deixar por trás das cortinas, o que 

foge de sua importância.  

Nessa perspectiva, a mídia faz circular discursos produzidos sob um olhar de seleção, 

que determina o que é necessário e importante para ser veiculado, constituindo o efeito de 

controle do sentido, confirmando a fala de Saisi (2006, p.171), que considera a mídia como um 

instrumento de dominação. Desse modo, a mídia pode ser considera como um palco em constate 

movimento, mobilizando a constituição de enunciados atrelados às relações de poder, uma vez 

que articula esse poder por meio do que Foucault vem a chamar de dispositivo:  

 

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 

morais filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos os elementos 

do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses 

elementos. (FOUCAULT, 2015e, p. 364). 

 

Os dispositivos articulados por Foucault se configuram como a constituição de vários 

elementos, que agem socialmente a partir das relações de poder, para impor e estabelecer a 

constituição de formações discursivas, mobilizadas através de saberes. A mídia é uma entre 

diversas instituições que legitimam esses saberes, um campo que emergiu rapidamente e 

ganhou espaço e credibilidade, considerada como uma das principais esferas sociais, 

mobilizada por poderes-saberes, e que apresentam grande influência na população.  

Para Gomes (2003, p. 77), a mídia possui um carácter de disciplinamento diante das 

materialidades divulgadas na esfera social. Considera que os discursos operados nessa instância 

submetem os sujeitos a esse controle. Para a autora, “enquanto mostram, as mídias disciplinam 

pela maneira do mostrar, enquanto mostra ela controla pelo próprio mostrar. É em relação à 

disciplina que se diz que se não passou pelas mídias não há poder de reivindicação”.  

A produção das relações de poder, estabelecidas pelos dispositivos operados 

socialmente, é um processo que ocorre mais naturalmente, por práticas discursivas articuladas 

no cotidiano, pois os sujeitos do discurso, na maioria das vezes, não têm consciência que estão 

sendo controlados por esses dispositivos, que se utilizam de estratégias e técnicas.  Esse fato se 

propaga mediante o fato do poder ser fluido, constitui-se a todo momento em situações diversas. 
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Faz-se oportuno enfatizar as palavras de Foucault (2015c, p. 284), ao considerar que o poder 

“nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como 

uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede”.  

Assim, os dispositivos constituem-se no cenário discursivo, mostrando que sua essência 

é a estratégia, isto é, utilizar-se de técnicas e estratégias para dominar o outro por meio das 

relações de poder apoiados em um saber. Nessa perspectiva, Foucault destaca que: 

O dispositivo, portanto, está sempre inscrito em um jogo de poder, estando 

sempre, no entanto, ligado a uma ou a configurações de saber que dele nascem 

mas que igualmente o condicionam. É isto o dispositivo: estratégias de 

relações de força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por eles. 

(FOUCAULT, 2015e, p. 367).  

 

Dessa forma, o dispositivo configura-se como instrumento que viabiliza a construção 

de uma ponte estabelecida através das relações de dizibilidades propagadas no espaço 

discursivo, sob o enfoque de saberes/poderes. Considerando os múltiplos dispositivos 

articulados no campo social, ressaltamos no estudo proposto a mídia como um dispositivo que 

se destaca por sua face informativa, e a capacidade de gerenciar sentidos, de modo que mobiliza 

a construção de saberes/poderes.  

Portanto, é importante compreender que a mídia desde aquele momento da história era 

um dispositivo utilizado nas décadas de 1960 e 1970, que fez circular o discurso das tirinhas da 

personagem Mafalda como uma estratégia discursiva contestadora da subjetividade do sujeito 

mulher, pois na época seu lugar era à margem da sociedade, sob a influência de valores 

constituídos na história, como a repressão estabelecida pelos dirigentes do país, que 

legitimavam um governo ditatorial.  

Nesse sentido, Mafalda surge como um sujeito que produz uma subjetividade oposta às 

formações vigentes, destacando-se por seu caráter de militante, resistente, que anseia por uma 

nova construção e posição social para a mulher, a qual representa. Assim, a produção midiática 

da época na qual as tirinhas foram produzidas até os dias atuais são permeadas por mecanismo 

de controle, com a finalidade de controlar a produção discursiva, observável em Mafalda, pois 

o uso de uma criança como personagem é uma forma de controle e seleção. O sujeito autor, 

Quino, procura alertar a sociedade sobre problemas graves, através de uma garotinha com ideias 

e posicionamento de adulto. Nesse viés, os discursos são perpassados por mecanismo que 

controlam, selecionam, ordenam. Isso será abordado no tópico seguinte.  
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3.3 OS MECANISMOS DE CONTROLE NO DISCURSO 

 

Considerando as relações de poder-saber produzidas no cenário discursivo, é possível 

compreender que esses jogos se materializam no processo de enunciação pelas correlações de 

força, propagadas em diferentes campos sociais. O sujeito discursivo constitui sua subjetividade 

pelas relações de poder apoiado sobre um saber. 

Em razão das produções constituídas no palco das discursividades, é interessante 

destacar que esses enunciados se propagam no campo discursivo, a partir das condições de 

produção que possibilitam o sujeito enunciador produzir um discurso e não outro, em virtude 

da posição que ocupa na enunciação. Os discursos operam-se através de vontade de verdade, 

mecanismo utilizado na tentativa de controlar o outro por meio das relações de poder, amparado 

em um saber para legitimar essa verdade.  

Ao observar os jogos de produção discursiva, é compreensível que os sujeitos não 

possam produzir o discurso que desejam, pois devem constituir os enunciados do lugar que 

ocupam e considerar as condições nas quais estão inseridos, como questões históricas e sociais, 

pois o discurso está atrelado à história.  Assim, “os discursos são controlados, selecionados, 

organizados e redistribuídos por certos números de procedimentos” (FOUCAULT, 2014, p. 8). 

Nesse sentido, é produzido um sistema de controle para uma organização na produção 

discursiva.  

Assim, a construção do discurso está relacionada ao controle e à seleção, visto que 

Foucault (2014) os classifica em alguns grupos, mediante determinados procedimentos, de 

modo que se caracterizam por mecanismo discursivos que apresentam como efeito a exclusão, 

a sujeição e a rarefação. Com relação ao primeiro grupo de princípios de controle, considerados 

como procedimentos externos, configuram-se como construções discursivas produzidas no 

decorrer da história, que destacam a interdição - aquilo que pode ser dito ou não -, a segregação 

da palavra e as vontades de verdade.  

A interdição é considerada como um espaço interposto, um não dito, determina a 

proibição de se falar algumas palavras, em um discurso produzido em que o sujeito da 

enunciação deve buscar nas entrelinhas, ou seja, não só no que está devidamente exposto como 

também relacionar o discurso às questões referentes ao social, à história, para a produção dos 

sentidos.  Santos afirma que 

[...] o uso da palavra instaura um ritual onde subjetividades são encontradas e 

materializadas não só no que é exposto, no que é exteriorizado no plano 

linguístico, mas no recuo ao passado, nos ecos de uma memória. O “silêncio 
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e as vozes” que aí se fazem presente significam e representam condutas, regras 

do dizer e condicionam as ações dos sujeitos frente à manifestação de seus 

próprios discursos. (SANTOS, 2012, p. 51, grifo do autor). 

 

Assim, é necessário que os sujeitos estejam atentos, com um olhar mais aguçado, para 

compreender as formações discursivas, podendo realizar suas análises baseados não somente 

no que está posto no discurso, mas também através da memória discursiva e no interdiscurso, 

para a produção do sentido.  

 O procedimento de segregação é marcado pelos silêncios instituído pela sociedade, que 

faz uma divisão entre o que considera normal e anormal.  Nesse sentido, é oportuno abordar a 

construção de valor que o discurso do louco representava na sociedade ao longo da história, 

ressaltando a separação estabelecida diante do lugar que ocupava e das formações discursivas 

que vigoravam, destacada por Foucault (2014, p. 11) ao afirmar que “era através de suas 

palavras que se reconhecia a loucura do louco; elas eram onde se exercia a separação; mas não 

eram nunca recolhidas nem escutadas”. 

Percebe-se que o sujeito que ocupava a posição de louco não tinha qualquer 

credibilidade para que seus discursos produzissem verdades, de modo que fazia parte de um 

grupo que estava à margem da sociedade. No entanto, com o passar dos anos e com a produção 

de novos saberes, houve uma mudança considerável na forma de enxergar os discursos desses 

sujeitos, obtendo um valor significativo na aceitação pela sociedade, por parte de instituições, 

porém o muro que separa a razão da loucura permanece. Partindo dessa tese, Foucault (2014, 

p. 12) ressalta que “a palavra do louco não está mais do outro lado da separação; que ela não é 

mais nula e não-aceita; que, ao contrário, ela nos leva à espreita; que nós aí buscamos um 

sentido, ou esboço ou as ruínas de uma obra”.  

Considerando o conceito de segregação abordado nos estudos de Foucault, salienta-se a 

constituição de valor dos discursos dos loucos, os quais simbolizavam uma não verdade e eram 

mal vistos, não aceitos socialmente. Em se tratando desse grupo de sujeitos, que por muito 

tempo não tinham um lugar na sociedade, ressaltamos o sujeito mulher, marcada na 

historicidade como um símbolo de família, produzindo uma subjetividade na história como 

esposa amorosa, mãe e dona de casa, como únicas posições que poderiam ocupar, silenciando 

outros lugares. Desse modo, esses enunciados confrontam-se com outros discursos que 

produzem uma vontade de verdade, uma vez que Foucault (2014, p. 19) considera que “só 

aparece aos nossos olhos uma verdade que seria riqueza, fecundidade, força doce e 
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insidiosamente universal”. Assim, a vontade de verdade está revestida nas discursividades 

fabricadas pelos sujeitos sociais, legitimada pelas relações de poder-saber.  

Isto posto, nota-se que os discursos estabelecem uma relação de força, de acordo com 

as vontades de verdade elencadas pelos enunciados, que se opõem ao sujeito mulher relacionado 

ao estereótipo de mãe, esposa e dona de casa, reivindicada pela formação discursiva da 

personagem Mafalda, destacada como sujeito resistente que constitui, por meio da produção 

discursiva, a vontade de verdade de uma mulher que rompe com todos os preconceitos.  

O segundo grupo dos princípios de controle, denominado por Foucault (2014) como 

procedimentos internos, destacam-se como o comentário, o autor e a disciplina. O comentário 

propicia que os discursos resgatados possam construir um conceito de novo, diante das 

condições de produção que propiciam o deslocamento e a transformação desse enunciado, 

constituindo um discurso que foi esquecido em algum momento da história com o desejo de 

novo. Porém, Foucault (2014) argumenta que não existe o novo entorno das discursividades, 

mas, sim, nos acontecimentos, pois o discurso é descontinuo, sempre pode ser outro em virtude 

das possibilidades dos efeitos de sentido.   

Em se tratando do autor, é possível compreender que se relaciona com a posição que os 

sujeitos ocupam na discursivização. Considerando o lugar que operam seus discursos, 

produzem uma dada subjetividade que pode ser identificada em seu enunciado, que carrega 

desejos, verdades, mobilizadas no processo de discursivização. 

 Assim, os sujeitos sociais articulam por meio desses dispositivos uma forma de 

controlar, selecionar os discursos constituídos através de uma ordem do discurso. Nesse viés, 

Gregolin (2006b, p. 103) determina que “essas características comprovam que há coerções que 

determinam a produção dos sentidos e que a função-autor condiciona o modo de existência, de 

circulação e de funcionamento dos discursos no interior de uma sociedade, e por esse motivo, 

constitui-se um dispositivo de controle”.  

A função-autor se desenvolve como um dispositivo que objetiva controlar os textos que 

circulam na sociedade, a partir da assinatura de seus escritores, que passam a ganhar 

reconhecimento por suas obras. A autoria é determinada como uma marca do autor, cuja 

presença em muitos textos é notável, enquanto que em outros decide permanecer no campo da 

invisibilidade. Nesse sentido, Gregolin (2006a, p. 103) argumenta que “determinados textos 

assumem explicitamente a existência da autoria – com a marca da assinatura, enquanto outros 

a pagam e a dissimula”. Considerando a constituição da função–autor, é oportuno destacar o 

sujeito autor das produções discursivas nas tirinhas da Mafalda, ao tratar de problemas políticos, 

sociais, apresentando na discursividade traços de Quino, que se constitui como o sujeito que 
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apresenta questões como estratégia discursiva para denunciar e criticar os dilemas sociais. 

Assim, a função-autor determina a constituição discursiva e sua circulação no campo social em 

razão de controlar e ordenar.  

A disciplina é o terceiro procedimento interno abordado por Foucault. Estabelece um 

controle do discurso, pela imposição de regras, leis, que os sujeitos da discursivização devem 

seguir. Para Gregolin (2006a, p. 104), “a disciplina é, portanto, um princípio de controle da 

produção do discurso, que lhe fixa os limites por meio de um jogo de reatualização permanente 

de regras”.  

Foucault (2014) enfatiza o terceiro grupo de procedimentos que permite o controle do 

discurso, no qual se dirige à rarefação dos sujeitos que falam, pois os sujeitos discursivos são 

submetidos às suas dizibilidades por regras que abarcam o que chama de ritual, as sociedades 

de discurso, as doutrinas e as apropriações sociais do discurso.  

Diante do ritual, estabelecem-se as circunstâncias e os comportamentos que os 

indivíduos devem possuir ao falar. Nas palavras de Foucault (2014, p. 37), “fixa, enfim, a 

eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito sobre aqueles aos quais se dirigem, os 

limites de seu valor de coerção”.  

Para Foucault (2014) as sociedades de discurso têm a função de conservar, ou constituir 

discursos, visto que devem circular em um espaço fechado, com o propósito de distribui-los 

diante de regras restritas, específicas. As doutrinas apresentam um papel contrário às sociedades 

do discurso, dado que o número de sujeitos que discursivizam tem a tendência de difundir-se, 

diferente da doutrina, pois esta limita o discurso a determinados sujeitos.  

Por fim, Foucault (2014) aborda as apropriações sociais dos discursos, ao referir-se às 

instituições da sociedade que promovem a produção, a circulação e os gerenciamentos das 

apropriações dos discursos. Essas instituições sociais mobilizam por meio dos discursos 

controle, disciplinamento, por intermédio de saberes-poderes. Nesse sentido, Foucault (2014, 

p. 41) cita o sistema educacional como exemplo, ao considerar que “todo sistema de educação 

é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes 

e poderes que eles trazem consigo”.  

Nesse contexto, os discursos, ao serem produzidos, passam por um controle, uma 

seleção, de forma a constituir estratégias no jogo discursivo para mobilizar relações de poder, 

amparados em um saber que legitima esse controle, esse disciplinamento. Tais mecanismos de 

controle, na perspectiva de Foucault, apresentam uma grande produtividade para nossa 

pesquisa, visto que utilizaremos alguns desses mecanismos no processo de análise com 

assiduidade, como a interdição, a vontade de verdade, a disciplina, e o autor, para marcar o 
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lugar do sujeito Quino como o criador das produções discursivas das tirinhas da Mafalda. 

Considerando os sujeitos no discurso, cabe-nos compreender como esses sujeitos se constituem 

no campo discursivo, questão abordada no tópico seguinte.  

 

3.4 UM BREVE PERCURSO SOBRE A SUBJETIVIDADE 

 

 

Observa-se que o sujeito ao longo da história apresentou importantes posições para o 

desenvolvimento da sociedade. O sujeito passa a ser ponto central nos estudos de Foucault, em 

uma tentativa de compreender como o sujeito se constitui nas discursividades operadas no jogo 

discursivo. Para Foucault (2003), existem dois significados para a palavra sujeito: a) a ideia de 

sujeito a alguém pelo controle e pela dependência; b) a concepção de sujeito preso a sua própria 

identidade. O autor considera que o sujeito é dividido em seu interior e em relação aos outros. 

Desse modo, é possível entender que a construção do sujeito discursivo está atrelada ao social, 

à história, diante dos saberes e poderes mobilizados.  

Para Foucault, os saberes se promovem pelas práticas discursivas, amparados em algum 

conhecimento articulado na sociedade:  

 
[...] um saber é, também, o espaço em que o sujeito pode tomar posições para 

falar dos objetos de que se ocupa em seu discurso (neste sentido, o saber da 

medicina clínica é o conjunto das funções de observação, interrogação, 

decifração, registro, decisão, que podem ser exercidas pelo sujeito no 

discurso médico). (FOUCAULT, 2012, p.220). 

 

Os saberes possibilitam a constituição dos sujeitos discursivos, em razão de possuírem 

autoridade para produzir determinadas discursividades. Os sujeitos exercem dadas práticas que 

favorecem a sua produção. Um exemplo é a medicina, que legitima alternativas saudáveis de 

vida, como a prática de exercícios, uma boa alimentação, possibilitando a constituição de 

sujeitos saudáveis, uma vez que essas práticas são executadas pelas relações de poder, 

mobilizadas por propagandas, matérias jornalísticas, inserindo-os nesse modelo.  

Os saberes foram surgindo ao longo da história e possibilitando a inclusão de novas 

ideias e pressupostos no campo social, como as pequenas fissuras produzidas sob o machismo 

em relação ao sujeito mulher. Esse sujeito passa a ocupar, então, diferentes lugares sociais, uma 

conquista alcançada devido a diferentes acontecimentos, por exemplo, a abertura do mercado 

de trabalho permite que a mulher atue na profissão que deseja, fugindo das tarefas 

exclusivamente direcionadas ao lar e à família, as quais estava submetida.  Isso possibilita a 

entrada de saberes, como o judiciário, voltado para os direitos da mulher relacionados a sua 
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participação nas diversas áreas de trabalho, como a licença-maternidade e outros benefícios 

adquiridos gradativamente. Assim, o saber mobilizado pelas relações de poder propicia a 

constituição dos sujeitos discursivos.  

Para Foucault (2012), o sujeito pode ocupar diferentes lugares no processo de produção 

discursiva diante das possibilidades que existem. O sujeito constitui-se na história e pela 

história, de maneira que sua subjetividade é produzida pelas práticas que exerce socialmente. 

O sujeito busca seu modo de ser, a constituição de si mesmo, realizando um exercício de 

governo de si.   

Com base em Fernandes (2008, p. 78), “a subjetividade se apresenta como uma 

atividade, uma forma de constituição do sujeito possibilitada por discursos que lhes são 

exteriores”. Diante disso, a subjetividade é produzida entorno dos enunciados produzidos, 

levando em consideração o momento histórico-social no qual se constitui, pois o sujeito fabrica-

se pelos discursos articulados consigo mesmo e com o outro.  

O sujeito é produzido a partir de técnicas e dispositivos articulados em um espaço social. 

O poder disciplinar é um dos muitos dispositivos que contribuem para a constituição desses 

sujeitos, pois age como uma ferramenta para modela-los na história. Assim, é observável que 

os sujeitos do discurso são direcionados por correlações de força para produzir determinadas 

práticas discursivas. Como enfatiza Milanez (2004, p. 183), “cada um não faz o que quer, mas 

aquilo que pode, aquilo que lhe cabe na posição de sujeito que ele ocupa numa determinada 

sociedade”. 

 O sujeito discursivo apresenta marcas de subjetividade, constituídas a partir das práticas 

mobilizadas na discursividade e norteadas por saberes produzidos na história, mobilizado por 

relações de poder. Nesse sentido, destacamos a investigação da subjetividade do sujeito mulher 

nas tirinhas da Mafalda diante das formações discursivas que operam um sujeito silenciado em 

virtude dos valores da família, que preza pelos bons costumes e pela moral, devendo o sujeito 

mulher se submeter ao estereótipo de mãe, de esposa, cristalizados na história, a partir do 

significado de família nesse momento da história. 

Em suma, os discursos que postulam os bons costumes deixam visível o controle 

imposto socialmente, que disciplinava e docilizava os sujeitos fabricados nas relações de poder. 

Nesse sentido, as discursividades produzidas no campo social contribuem para o processo de 

subjetivação dos sujeitos discursivos, a partir das condições sociais e históricas. Seguindo esse 

viés, Mafalda quebra com o discurso de submissão das mulheres com sua imagem de militante, 

que resiste a essas formações, produzindo um novo sujeito, uma outra subjetividade da figura 

feminina.  
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Dito isso, trataremos no capítulo seguinte da análise da construção da subjetividade do 

sujeito mulher investigada a partir da produção discursiva nas tirinhas da personagem Mafalda, 

que retoma lugares sociais marcados na história e ocupados pelo sujeito mulher. Para esse 

processo, iniciamos o capítulo explicitando as lutas feministas, pois articulam acontecimentos 

que favorecem a construção da subjetividade do sujeito mulher. Em seguida realizaremos a 

análise dos enunciados das tirinhas, por meio do trajeto temático: a mulher nos espaços 

doméstico e profissional; a mulher e o cenário político nas relações de poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mulheres às voltas com o espaço e o tempo, com os acontecimentos, 

as guerras, a política, que por muito tempo lhes foram vedados. 

 

                                       (Michelle Perrot, minha história das mulheres) 

  

 

4 – A CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE DO SUJEITO MULHER NO 

DISCURSO DAS TIRINHAS DA MAFALDA 
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4.1 A POSIÇÃO DA MULHER SOB DIFERENTES HORIZONTES: AS LUTAS   

FEMININAS NO CERNE DOS ACONTECIMENTOS 

 

Ao longo dos tempos, ao se observar a produção histórica sobre o sujeito mulher, nota-

se que sua imagem é produzida a partir do seio familiar, no qual articula valores diante da 

cultura estabelecida em cada época. A mulher, desde as primeiras histórias contadas no campo 

social, submete-se ao sexo oposto, ao homem, a quem deve respeito, seja na figura do seu pai - 

autoridade máxima da família - ou na do marido, que desfruta do controle estabelecido sobre 

esse sujeito.  

Recorrendo à historicidade, o discurso religioso caracteriza-se como um exemplo 

interessante na história do assujeitamento das mulheres, marcado pela imagem de Eva, criada 

a partir de uma parte do corpo de Adão, de acordo com os preceitos da bíblia, produzindo o 

cenário da submissão, da obediência, da sujeição, pois sua constituição é dependente do sujeito 

sexo masculino, a quem deve respeito. Com base nos estudos de Perrot, 

 
Eva é infeliz e maldita em todo o seu sexo. E, a título de consolação: cabe às 

mulheres lembra-se de sua origem; não vangloriar-se de sua beleza e pensar, 

afinal, que têm sua origem num osso acessório cuja beleza se limita à que 

Deus houve por lhe conferir. (PERROT, 2015, p. 23). 

 

O sexo feminino, a partir da criação de Eva, foi um ponto-chave de referência para a 

produção do preconceito mobilizado sobre o sujeito mulher ao longo da história, pois sua 

criação é vista como fator crucial para a fabricação de enunciados que legitimam a sujeição da 

mulher ao homem. Esses discursos atravessam o tempo e são marcados na historicidade. A 

mulher constitui-se sob o palco da obediência, do silêncio, no qual o apagamento desses sujeitos 

é uma forma de castigo, de repressão, pois, como destaca Perrot (2015, p. 17), “primeiro foi 

formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu 

em transgressão. Elas devem pagar por sua falta num silêncio eterno”.  

No decorrer da história, a mulher produzia sua identidade sob as sombras do desejo, da 

ordem e do poder do homem, que simbolizava o respeito, os bons costumes e a moral. Todos 

os seus atos e práticas mobilizadas em seu cotidiano deviam seguir os preceitos determinados 

pelas discursividades defendidas pela sociedade ao considerar o lugar da mulher na posição de 

assujeitamento. A imagem do pai operava uma subjetividade de protetor, um sujeito que 

valorizava o sobrenome da família, zelando pela honra de suas filhas até a chegada do 

casamento, caracterizado como o caminho da certeza que toda mulher virtuosa deveria seguir.   
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As mulheres deviam manter-se puras para o casamento, para preservar o nome de sua 

família, para que o progenitor familiar pudesse escolher um bom noivo que atendesse às 

expectativas que considerava importantes. Caso contrário, o nome da mulher e de sua família 

seriam motivo de vergonha, e ela seria recusada por qualquer homem de bem, que zelasse pelos 

bons costumes e pela moral. De acordo com Pinsky, 

 
As moças de famílias eram as que se portavam corretamente, de modo a não 

ficarem mal faladas. Tinham gestos contidos, respeitavam os pais, 

preparavam-se adequadamente para o casamento, conservavam sua 

inocência sexual e não se deixavam levar por intimidades físicas com os 

rapazes. Eram aconselhadas a comportarem-se de acordo com os princípios 

morais aceitos pela sociedade, mantendo-se virgens até o matrimônio. 

(PINSKY, 2015, p.610). 

 

Nesse sentido, as mulheres deviam se preservar, cuidar da pureza, seu bem maior, pois 

era o caminho de um bom casamento, na medida que a virgindade significava sua joia de mais 

valor. Durante um longo período, o casamento se estabelecia pelas mãos do pai, visto que o 

amor era um sentimento negado, e a união do casal se dava por meio de acordos com famílias 

da mesma classe social e com os mesmos interesses. Desse modo, a mulher era totalmente 

assujeitada à figura de seu gerador a quem devia respeito, e depois de casada ao marido, que 

usufrui de toda autoridade sobre esse sujeito que disciplina e dociliza.  

Tomando o pressuposto abordado, sobre os casamentos mobilizados a partir do anseio 

dos chefes de família, Perrot afirma que: 

 
O casamento, “arranjado” pelas famílias e atendendo a seus interesses, 

pretende ser a aliança antes de ser amor – desejável, mas não indispensável. 

Os pais desconfiam da paixão, destruidora, passageira, contrária às boas 

relações, às uniões duráveis que fundam as famílias estáveis. (PERROT, 2015, 

p. 46). 

 

Nessa perspectiva, o sujeito mulher se mantém sob o controle do homem, pois utiliza a 

posição que ocupa para estabelecer relações de poder, determinando como esse sujeito deve se 

portar socialmente. O sujeito homem tem o poder de ordenar, de disciplinar a mulher, visto que 

esse sujeito mulher opera uma subjetividade de obediência, de servidão e de sujeição. Foucault 

(2015, p. 274) destaca que “o poder é o que reprime a natureza, os indivíduos, os instintos, uma 

classe”.  

As mulheres eram mantidas sob o controle da figura masculina, considerada como 

imagem divina que detinha todos os saberes, com um pulso firme, o que caracteriza a 

construção desse sujeito homem. O direito do saber foi por muitos séculos negado à mulher, o 

que é ressaltado pelas palavras de Perrot, 
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O saber é contrário à feminilidade. Como é sagrado, o saber é o apanágio de 

Deus e do homem, seu representante sobre a terra. É por isso que Eva cometeu 

o pecado supremo. Ela, mulher queria saber; sucumbiu à tentação do diabo e 

foi punida por isso. (PERROT, 2015, p. 91). 

 

Assim, a mulher é subjetivada sob a escuridão dos silêncios, apagados por uma 

sociedade que a considera invisível, pois os enunciados discursivizados por elas não constituem 

qualquer valor. Tavares (2012, p. 43) ratifica essa posição e argumenta que a mulher é “um 

sujeito que deveria zelar pelo bem-estar do marido, dos filhos, da família e que não deveria 

trazer grandes ambições de realizações que não fosse a do casamento, a da constituição 

familiar”.   

Nessa perspectiva, a mulher é guiada a seguir uma vida de subordinação, com práticas 

impostas pelos discursos que circulavam na sociedade. Tais práticas se davam pela imposição 

do casamento, configurando o sonho de vida de qualquer jovem, que passa toda adolescência 

idealizando o momento que a conduzirá ao mesmo caminho de sua mãe, ou seja, ser genitora e 

esposa.  

O sujeito mulher constrói seu mundo baseado nos valores da família, de modo que sua 

única preocupação, durante décadas, estava voltada para os cuidados do lar, das tarefas 

domésticas e do conforto dos filhos e do marido. Perrot (2015, p. 48) enfatiza que “essas 

mulheres, muito ocupadas, podem encontrar a felicidade no cumprimento de suas tarefas e na 

harmonia de seu lar”. Assim, a mulher tem sua subjetividade marcada a partir do estereótipo de 

mãe, dona de casa e esposa, lugares sociais que determinam a constituição desses sujeitos, uma 

vez que essa construção está a cada dia mais viva e presente no mundo contemporâneo.  

A diferença estabelecida entre homens e mulheres, consideradas como uma classe 

inferior, mobiliza o surgimento de manifestações, movimentos na luta contra a opressão e pela 

liberdade das mulheres, conhecidas como “movimentos feministas”, nas quais buscam por 

direitos iguais, na tentativa de quebrar o preconceito produzido ao longo dos anos. Sobre isso, 

Perrot diz: 

 
O feminismo age em movimentos súbitos, em ondas. É intermitente, 

sincopado, mas ressurgente, porque não se baseia em organizações estáveis 

capazes de capitalizá-lo. É um movimento e não um partido – apesar de 

algumas tentativas frustradas – que se apoia em personalidades, grupos 

efêmeros, associações frágeis. (PERROT, 2015, p. 155). 

 

O feminismo determina-se pela constituição de um grupo de mulheres que saem nas 

ruas para protestar contra as práticas de desrespeito e preconceito estabelecidos no campo das 

dizibilidades, em defesa do lugar que o sujeito mulher pode ocupar, de profissional, 



68 
 

independente, que participa efetivamente das discussões da família. O sujeito mulher encontrou 

nesses movimentos de ruas uma forma de gritar para a humanidade que não podem ser julgadas 

como incapazes e inferiores aos homens, pois são sujeitos capazes de realizar as mesmas tarefas 

que os sujeitos do sexo oposto realizam.  

Esse movimento articulado por sujeitos do sexo feminino destaca a luta de uma equipe 

em busca pelos mesmos interesses, unidas por uma cooperação de força e de determinação. 

Com base nos estudos de Garcia (2015), esse movimento é marcado em três épocas, também 

chamadas de “ondas”.  

A primeira onda se estabelece entre o século XIX e o início do século XX. Esse período 

marca a luta da mulher por direitos iguais, pois não dispõe de qualquer autoridade sobre si, visto 

que a escolha de um marido não depende da sua vontade e, depois do casamento, totalmente 

obediente ao marido, assim como seus filhos. Época na qual vigora a luta para que o sujeito 

mulher tenha o direito de administrar bens materiais, sejam eles herdados ou adquiridos. 

Também se destaca por um momento em que a mulher exige sua participação na política, com 

o propósito de conseguir o direito ao voto, concedido apenas aos homens.  

A segunda onda ocorre entre os anos 1960 e 1980. O foco central é a igualdade dos 

gêneros, e o fim do preconceito contra a mulher, seja em suas próprias casas, ou em ambientes 

públicos. Continuavam reivindicando, por meio de protestos, a igualdade no campo político, 

que legitimavam as relações de poder, instituindo a mulher, exclusivamente, no lugar das 

práticas domésticas.   

Com base em Garcia (2015), a terceira fase/onda inicia-se nos anos 1990, e perdura até 

os dias atuais. Procura manter todas as conquistas adquiridas pelas mulheres em um longo 

período de conflito, além de lutar por novas questões, referentes ao combate à violência contra 

a mulher, direitos trabalhistas, entre outros direitos que a mulher reivindica.   

No quadro das lutas feministas travadas para a conquista de um maior espaço social, é 

importante ressaltar o período da revolução industrial, acontecimento que favoreceu a abertura 

do mercado de trabalho para a mulher, pois o trabalho nas fábricas passa a ser realizado pelas 

mulheres em decorrência da guerra. Partindo desse pressuposto, Perrot afirma que: 

 
A primeira guerra mundial muda muita coisa: na França e na Inglaterra as 

mulheres substituem, na retaguarda, os homens que foram mobilizados para a 

frente de batalha. A chegada maciça das “municionetes” (aproximadamente 

trezentas mil, na França) obriga as fábricas a acelerar a divisão do trabalho e 

a reorganizar seu espaço, com a criação de locais para aleitamento e a 

introdução de superintendentes mulheres cujos relatórios constituem um 

precioso testemunho sobre as mulheres na fábrica. (PERROT, 2015, p. 120, 

grifo do autor). 



69 
 

 

A mulher, gradativamente, passa a ganhar um lugar significativo, visto que esses 

movimentos possibilitam a produção de acontecimentos, marcados na história. Tavares (2012, 

p. 46) destaca que “para a mulher, o trabalho é uma forma de ser inserida na sociedade e ser 

reconhecida por ela”. Considerando o anseio em produzir seu lugar na sociedade, como um 

sujeito que merece respeito, a mulher começa a buscar por uma elevação em seu nível de 

instrução, com a perspectiva de se profissionalizar e atuar em qualquer área dos saberes 

considerada importante. 

É observável pelas discursividades como as mulheres passam a se impor, na busca por 

uma posição diferente ao do lar, a da família. Esses discursos do sujeito mulher sempre 

encontram resistências daqueles que consideram absurdo a mulher trabalhar, seguir uma 

profissão e ser independente. Essas formações discursivas priorizam o modelo familiar, pois a 

mulher é considerada como símbolo maior da família, que deve encarregar-se das tarefas 

domésticas, cuidar dos filhos e do marido. Tomando os discursos de oposição à liberdade do 

sujeito mulher, é relevante destacar as manifestações feministas produzidas no decorrer da 

história, as quais buscaram mobilizar direitos igualitários entre homens e mulheres.  

Considerando as conquistas obtidas a partir dos movimentos feministas, é possível 

enfatizar a entrada da mulher na política ao adquirir o direito ao voto, momento que abriu o 

caminho de novas possiblidades para o sujeito mulher, permitindo-lhe ocupar outras posições 

sociais além de mãe, esposa e dona de casa, como determinado pelas formações discursivas, 

apesar das resistências e da construção de valores da sociedade. A mulher, com muita 

dificuldade, ganha o direito ao saber, passa a ter a oportunidade de frequentar instituições de 

nível superior, sendo está uma das principais reivindicações desses sujeitos. Como salienta 

Perrot (2015, p. 159), “o direito ao saber, não somente à educação, mas à instrução, é certamente 

a mais antiga, a mais largamente compartilhada das reivindicações”.  

Nesse ínterim, o sujeito mulher começa a fazer parte, mas com restrições, desse mundo 

de trabalho, destinado somente aos homens, impondo sua presença e suas convicções por meio 

de práticas articuladas no cenário discursivo. Passa a contribuir para a economia por meio do 

trabalho que desempenha, apesar de usufruir de salários inferiores. Nesse sentido, é possível 

perceber o jogo de interesses mobilizado pelo capitalismo, que usa o anseio por independência 

da mulher para crescer economicamente, já que esses sujeitos representam mão de obra barata. 

Esse fato também ocorre diante da necessidade que esses sujeitos possuem, visto que fazem 

parte da classe mais baixa ao exercer funções no setor industrial, mostrando como a sociedade 

é perpassada pela divisão social. É preciso destacar que as mulheres eram disciplinadas, pois a 
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indústria se destaca como um dos diversos locais que promove a dominação, a administração, 

pelo controle desses corpos, com o objetivo de docilizar e domesticar esses sujeitos, tornando-

se corpos produtivos que atuavam no campo social, com o pensamento que sua imersão no 

cenário econômico, social e político, seria uma forma de constatar uma melhor qualidade de 

vida. Nesse sentido, Foucault (1987, p. 110) considera que “a disciplina fabrica assim corpos 

submissos e exercidos, corpos dóceis”.  

Nessa perspectiva, a mulher tem sua subjetividade marcada pelo lugar que ocupava, a 

partir das práticas discursivas mobilizadas no campo das dizibilidades. Cada momento no 

decorrer da história constitui uma mulher, com uma identidade marcada pelos discursos 

produzidos por relações de poder-saber na sociedade, fato que será retomado nas análises. 

O sujeito mulher na historicidade foi ao longo dos anos marcada por sofrer com a 

imposição das discursividades que a coloca na posição de mãe, esposa e dona de casa, como 

lugares exclusivos, apagando possibilidades de atuar em outras áreas, como no campo 

profissional. A participação do sujeito mulher no mercado de trabalho dispõe de pequenas 

conquistas alcançadas com muita persistência, mobilizada por acontecimentos que provem esse 

deslocamento, observado anteriormente, quando abordamos os movimentos feministas.  

Por conseguinte, o sujeito mulher constitui sua subjetividade de acordo com as 

discursividades produzidas diante do lugar que se estabelece. Essa constituição do sujeito 

mulher, investigado nos discursos fabricados nas tirinhas da Mafalda, segue o trajeto temático 

o sujeito mulher entre o espaço doméstico e profissional, mulher e o cenário político nas 

relações de poder, visto que esse trajeto norteias as análises desenvolvidas a partir do tópico 

seguinte. 

 

4.2 O SUJEITO MULHER ENTRE O ESPAÇO DOMÉSTICO E O PROFISSIONAL  

 

Tomando a constituição da mulher marcada pela historicidade, a pesquisa se propõe a 

analisar a construção da subjetividade do sujeito mulher produzida pelos enunciados operados 

nas tirinhas da Mafalda. O discurso de Mafalda caracteriza-se por romper com as convicções e 

valores, pois as formações discursivas tradicionais naquele momento da história priorizam a 

mulher como modelo de família, pelo princípio do casamento, dos filhos e do marido como 

projeto de vida.  

Nesse sentido, a produção discursiva na tirinha constrói um sujeito representado pela 

personagem Mafalda, vista como contemporânea, crítica e irônica, por se impor às 

discursividades que mobilizam o estereótipo da mulher voltada a tarefas domésticas, como as 
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únicas funções que deve realizar. Desse modo, a produção de subjetividade do sujeito mulher 

está relacionada ao seio familiar, representada pela própria mãe do sujeito Mafalda, pois se 

subjetiva como um sujeito disciplinado, subordinado, em decorrências de suas escolhas, que 

priorizaram a família como opção de vida, apagando outras possibilidades.  

Considerando a construção da subjetividade do sujeito mulher, daremos início ao 

processo de análise, a partir dos discursos produzidos nas tirinhas da personagem Mafalda, de 

modo que essa materialidade nos permitirá investigar a construção do sujeito mulher. O sujeito 

Mafalda na produção discursiva das tirinhas ressignifica o sujeito mulher, resgatada pela 

memória discursiva, em virtude das discursividades que norteiam esses sujeitos, pelo 

disciplinamento e pelo controle, docilizando esses corpos. Para esse processo de construção da 

subjetividade do sujeito mulher, mobilizaremos conceitos articuladas nos estudos de Michel 

Pêcheux e Michel Foucault, como o discurso, o sentido, a formação discursiva, a memória 

discursiva, as condições de produção, o interdiscurso, o sujeito, a vontade de verdade e as 

relações de poder-saber. Essas categorias serão utilizadas como uma base de apoio da análise 

da construção da subjetividade no discurso.  

Como primeiro trajeto temático a ser analisado no discurso das tirinhas da Mafalda, 

ressaltamos a participação da mulher no espaço doméstico, cenário muito comum, pois a 

imagem da mulher está atravessada pelo fio que toca a função de progenitora, a dama que cuida 

de seu lar, dos seus filhos e do seu marido, como determina a formação discursiva da maior 

parte da população nesse momento histórico, articulada sob o palco de tensões de ordem política 

que mantém a sociedade sob seu poder. Sobre essa questão do espaço doméstico, iremos 

analisar o discurso da tirinha materializado na figura a seguir.  

 

                  Figura 2 - A mulher nos espaços doméstico e profissional 

 

Fonte: Quino (2010) 

A produção discursiva do enunciado da tirinha possibilita perceber o resgate de duas 

formações discursivas. Uma Formação discursiva retoma a preocupação diante da posição que 
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a mulher ocupa socialmente, como estipulado pela personagem Mafalda ao influenciar a classe 

feminina a estudar e trilhar os caminhos para uma futura profissão de sucesso, visto que a 

posição da Mafalda possibilita na constituição da mulher que ultrapassa o campo doméstico, 

através do estudo. A outra Formação discursiva presente está na discursividade resgatada pela 

posição social de grupos que constituem o governo vigente, como grande parte da população, 

que permanece conformada com as vontades de verdades que legitimam a posição da mulher 

na base familiar. Nessa perspectiva, percebem-se duas formas do sujeito mulher se subjetivar 

no discurso da tirinha: uma representada na figura da mãe, que marca o lugar relacionado ao 

espaço doméstico, e a outra marcada pela posição discursiva da Mafalda, que transgride esse 

espaço doméstico em busca de formação profissional.  

Esse fato pode ser observado quando a menina transmite, de forma irônica e 

contestadora - marcas que caracterizam Mafalda -, a preocupação que sua mãe está sentindo, 

devido ao início da vida sua acadêmica. Como uma boa genitora, deve tomar todas as 

providências cabíveis para que sua filha esteja de acordo com os padrões exigidos. Nas palavras 

da menina, coitada da mamãe! Está preocupada porque amanhã vou começar o jardim – de – 

infância e ela tem medo que eu não goste, é possível compreender essa questão. 

Diante do discurso produzido pelo sujeito Mafalda, é possível retomar por meio da 

memória discursiva a preocupação enfatizada por sua mãe, que resgata sentidos cristalizados 

socialmente, considerando que um número considerável de mulheres permanecia em busca de 

uma formação acadêmica e profissional, em razão do momento histórico marcado por impor à 

mulher o lugar de mãe, de dona de casa e de esposa. O enunciado da Mafalda apresenta marcas 

de ironia, ao considerar que sua mãe é um dos muitos sujeitos disciplinados por essas 

discursividades, que abdicaram um futuro que compreende questões relacionadas à educação e 

ao trabalho, a partir das convicções de valores materializadas nas formações discursivas.   

Observamos na produção da tirinha em análise o posicionamento da mãe da 

personagem, já que está praticando uma atividade doméstica que durante muitos anos 

destinava-se exclusivamente ao sexo feminino. A atividade da costura, observada a partir da 

imagem da mãe segurando a roupa, costurando-a, também é produtora de sentidos, de memória 

social.  A costura é uma prática estabelecida há séculos, constituindo o pressuposto que deve 

ser exercido pela mulher, que desde muito pequena deve começar a aprender o ofício para ser 

uma jovem com várias qualidades e, então, conseguir um bom casamento, e dessa forma poder 

zelar por seu marido e seus filhos. A imagem oportuniza em compreender a preocupação que a 

mãe tem a respeito da filha.  
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Nesse sentido, é interessante destacar as palavras de Perrot (2015, p. 93), ao enfatizar 

que “é preciso, pois, educar as meninas e não exatamente instruí-las. Ou instruí-las apenas no 

que é necessário para torná-las agradáveis. Formá-las para seus papeis futuros de mulher, de 

dona de casa, de esposa e mãe”. Seguindo esse viés, percebe-se a presença do poder disciplinar 

em torno desse sujeito, já que a educação para as mulheres partia de um controle estabelecido 

pela dominação, determinando o que era necessário para a aprendizagem e docilizando esses 

corpos discursivos. Assim, a mãe do sujeito Mafalda ocupa essa posição discursiva de sujeito 

mulher que está nesse espaço doméstico, observado pelas práticas realizadas, as quais se 

destinam unicamente às mulheres, porém apagadas pela ausência de oportunidade para ocupar 

outros lugares sociais, marcadas pelo silenciamento.  

Os discursos produzidos na tirinha retomam pela memória discursiva enunciados 

constituídos no palco das dizibilidades, isto é, resgatam pelo interdiscurso a produção de dizeres 

que já foram produzidos em um momento na história, retomados na atualidade. Nessa 

perspectiva, o enunciado operado pelo sujeito Mafalda retoma pelo interdiscurso o fato de a 

mulher poder ocupar múltiplos lugares sociais, além da posição de mãe e de esposa, a partir do 

caminho do estudo, como a personagem deixa evidente em seu discurso, quando conforta a sua 

mãe, ao pronunciar que possui um grande desejo em seguir uma carreira acadêmica, destacando 

Estou com vontade de ir ao jardim – de – infância, depois para o primeiro grau, o colegial, a 

universidade, etc. 

A discursividade produzida na tirinha possibilita o percurso estabelecido para a 

legitimação de uma carreira profissional, que exige vários anos de estudo e dedicação para a 

obtenção de uma boa formação intelectual e profissional. Nesse viés, é possível retomar pelo 

discurso da menina o efeito de sentido do trabalho, a importância da profissão para vida do 

sujeito mulher, que sempre foi alvo de preconceito e de resistências através das relações de 

poder articulada pela sociedade que durante anos proibiu a mulher de exercer qualquer trabalho, 

pois, como destaca Foucault (2015, p. 274), “o poder reprime os indivíduos, uma classe”. Essas 

relações de poder se propagam pelas vontades de verdade produzidas na enunciação.   

 O trabalho da mulher, por muito tempo, era voltado exclusivamente ao espaço 

doméstico, sem nenhum reconhecimento, como destaca Tavares (2012, p. 57), “as mulheres 

sem o direito ao trabalho (que não fosse o doméstico) ou aos estudos, ficava com as atividades 

restritas ao lar”. Logo, o trabalho feminino é marcado ao longo da história como uma prática 

sem valor, e, em virtude de propagar-se no espaço doméstico, passa despercebido aos olhos da 

sociedade.   
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O trabalho contém uma grande carga significativa, explicitada por Foucault (2015f, p. 

253) nas palavras “se o homem trabalha, se o corpo humano é uma força produtiva, é porque o 

homem é obrigado a trabalhar. E ele é obrigado porque é investido por forças políticas, porque 

é capturado nos mecanismos de poder”. Logo, as atividades do trabalho destinadas ao sexo 

feminino se produzem por correlações de força, propagadas pelos discursos que determinam o 

lugar da mulher nos estereótipos legitimados na história como mãe, esposa e dona de casa.  

 A partir do trabalho, o sujeito discursivo marca o lugar que ocupa na sociedade, pois 

essa posição produz uma identidade do sujeito, isto é, constitui sua subjetividade diante das 

práticas discursivas. Nessa perspectiva, o sujeito Mafalda opera uma subjetividade 

completamente adversa às formações discursivas as quais mobilizam vontade de verdade sob o 

olhar dos valores referentes à mulher no lar, a mãe, a esposa, como representado na tirinha pela 

personagem da mãe da Mafalda. Esse sujeito apresenta marcas de disciplinamento em razão de 

ocupar exclusivamente a posição materna, sendo uma boa esposa e dona de casa, por meio das 

atividades desempenhadas (cozinha, limpar, costurar), que promovem essa docilização.  

 Observa-se pelos discursos produzidos na tirinha da Mafalda um efeito de sentido de 

crítica, diante da desvalorização e do não reconhecimento da mulher, pois ao longo da história 

o espaço disponibilizado para elas destina-se a lugar de dona de casa, de mãe e de esposa, 

atravessadas pelo fio da obediência e da sujeição, articuladas pelas discursividades que 

instituem as relações de poder-saber, contribuindo para a construção de sujeitos disciplinados. 

O discurso do sujeito Mafalda voltado à vida acadêmica destaca a constituição de uma nova 

mulher na contemporaneidade, que ganha espaço na sociedade ao ocupar a posição de militante, 

sobre as discursividades que favorecem a figura masculina, a partir da liberdade que possuem 

para ocupar diferentes posições profissionais, e, desse modo, contribuem para a constituição de 

uma nova subjetividade da mulher.   

Tomando a posição discursiva do sujeito Mafalda, é possível observar em seu 

enunciado, um efeito de sentido irônico atravessado pelo fio do humor, em virtude da vontade 

de confortar, quando acalma a mãe, que se mostra preocupada com a entrada da filha no mundo 

dos livros. Também se nota um efeito de sentido de preocupada no discurso da mãe do sujeito 

Mafalda, preocupação que se refere ao efeito do poder disciplinar que ela exerce sobre a filha, 

no vestir, no limpar, no arrumar, de acordo com a higiene exigida para frequentar a escola. Essa 

preocupação reforça a posição da subjetividade do sujeito mãe, dona de casa.  

O sujeito Mafalda, de uma forma irônica, crítica as discursividades ao defender o 

pressuposto que a mulher para desempenhar seu trabalho não necessita ir à escola, pois as 

tarefas domésticas se praticam em casa. O fato de a mãe da menina se manter calada ajuda na 
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construção da subjetividade de um sujeito silenciado, apagado pela formação discursiva que o 

condiciona na posição de sujeito afetado unicamente pelas atividades domésticas. A ausência 

de voz da mãe da Mafalda é resultado do poder que os discursos nesse momento histórico 

estabelecem, disciplinando os sujeitos, mantendo-os em seus espaços, sem direito à 

contestação. 

O efeito de sentido crítico é observado quando Mafalda se dirige à sua mãe e afirma: 

Sabe, mamãe, eu quero ir para o jardim – de – infância e estudar bastante. Assim, mais tarde, 

não vou ser uma mulher frustrada e medíocre como você. O discurso da menina denuncia os 

sentidos produzidos ao longo da história, em razão desses enunciados produzidos na sociedade 

serem marcados pelo preconceito em relação ao sexo feminino, resgatados no intradiscurso 

pelas palavras frustrada e medíocre. 

O discurso do sujeito Mafalda coloca em questão a definição de uma mulher frustrada, 

medíocre, em referência a sua constituição como sujeito, intermediado pelo lugar social que 

ocupa. O sentimento de frustração abordado no enunciado da Mafalda trata-se, ironicamente, 

dá falta de atitude por parte da sociedade, pois permite que a desigualdade entre o sexo feminino 

e o masculino continue. A personagem Mafalda mostra seu descontentamento, em virtude do 

sujeito mulher passar a maior parte da história à mercê do olhar de repressão, do domínio, e da 

tirania dos discursos que carregavam uma vontade de verdade norteada pelos bons costumes e 

a moral, que a coloca no lugar de dona de casa, de mãe e de esposa.   

Essas marcas de sujeição podem ser observadas através da posição do sujeito mãe, pois 

representa várias mulheres que se subjetivam nessa produção discursiva do espaço doméstico, 

o qual não tem a valorização social devida. Assim, o enunciado  frustrada, utilizado pelo sujeito 

Mafalda, produz um efeito de sentido de insatisfação referente à posição do sujeito mãe, ao 

ocupar o lugar de esposa, dona de casa e de mãe, conforme as formações discursivas do 

momento histórico. Para Rago (2015), “o trabalho fora de casa destruiria a família, tornaria os 

laços familiares mais frouxos e debilitaria a raça, pois as crianças cresceriam mais soltas”. 

A mediocridade salientada no discurso do sujeito Mafalda gera um efeito de sentido de 

apagamento, de inferioridade, estabelecida sobre a mãe da personagem Mafalda, pois não 

apresenta um olhar crítico e contestador a respeito dos discursos que produziam vontade de 

verdade em relação à posição da mulher, incitada pelos estereótipos de esposa, de mãe e de 

dona de casa, como os únicos lugares que esse sujeito poderia ocupar, silenciando outras 

posições passíveis de ocupação pelo sujeito mulher. Nesse viés, o discurso da Mafalda deixa 

em evidência a posição de invisibilidade da mulher, segregada da sociedade e disseminada por 

seu apagamento. 
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 O discurso em análise produz um efeito de sentido crítico, de modo que seu enunciado 

é discursivizado através de uma criança de seis anos, que apesar de pouca idade possui grande 

capacidade para elencar questões de teor tão complicado. O uso de uma criança para abordar 

problemas de ordem social é uma estratégia discursiva que produz um efeito de sentido de 

controle discursivo, pois os enunciados são selecionados em virtude de que nem tudo pode ser 

dito de qualquer forma, ou em qualquer lugar e, considerando as condições de produção do 

discurso, naquele momento histórico marcado pela ditadura militar, seria inviável que um 

sujeito, em especial o sujeito mulher, tivesse permissão para operar essa formação discursiva. 

No entanto, uma criança fala exageradamente, extrapola o limite da verdade e, nesse sentido, é 

utilizada como estratégia diante desse silenciamento.  

A imagem e o discurso de criança são observadas como uma estratégia discursiva 

utilizada no período, abordada no cenário midiático, para denunciar o desrespeito à mulher, 

pois a sociedade vivenciava um momento de efervescência política, no qual reprimiam qualquer 

manifestação que fosse contrária às vontades de verdade articuladas sob o olhar do regime 

militar argentino, pois, de acordo com Capelato (2006, p. 62), “no referido período a sociedade 

argentina se viu envolvida num clima de repressão extrema que resultou no desaparecimento 

de milhares de pessoas”. Nesse sentido, o enunciado do sujeito Mafalda produzido na tirinha é 

uma estratégia para resgatar os discursos que não poderiam ser ditos, em virtude dos 

silenciamentos e apagamentos impostos pelo governo ditatorial, que estabelecia o controle 

discursivo 

É possível observar que o discurso da Mafalda, uma criança é utilizado como estratégia 

da função autor para denunciar os problemas sociais. Esse sujeito é marcada pela crítica e pela 

contestação, como verificamos em seu enunciado, é tão bom confortar a mãe da gente, no qual 

demonstra satisfação ao deixar sua mãe mais tranquila. Esse enunciado do sujeito Mafalda 

produz um efeito de sentido de ironia, através da expressão que seu discurso e a imagem produz 

de sentir-se aliviada em confortar sua progenitora, ao afirmar o desejo de vencer na vida. Esse 

desejo está relacionado ao sujeito mulher que constrói uma subjetividade voltada para outros 

espaços sociais, além das posições de mãe, esposa e dona de casa, assumindo uma carreira 

profissional, pois a mulher é capaz e pode ocupar diferentes lugares.  

Nessa perspectiva, o discurso da Mafalda constitui-se a partir de estratégias discursivas 

que produzem efeitos de sentido atrelados à vontade de verdade constituída no campo 

profissional, pois a personagem Mafalda acredita que o sujeito mulher pode ocupar diferentes 

lugares na sociedade, na medida que a posição assumida na discursivização possibilita que esse 

sujeito produza sua subjetividade. O discurso de criança do sujeito Mafalda se configura por 
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sua inocência e pureza, utilizado como uma estratégia no jogo das discursividades, com o anseio 

de despertar um posicionamento crítico na sociedade diante dos estereótipos cristalizados na 

história sobre o sujeito mulher, atravessado pelos valores estabelecidos ao determinar que os 

únicos lugares aos quais a mulher pertence estão exclusivamente no campo doméstico, familiar.  

Assim, compreende-se que discurso do sujeito Mafalda não trata do sujeito individual, 

mas de uma formação discursiva de oposição ao lugar da mulher, restrito ao ambiente 

doméstico. É utilizada como uma estratégia de resistência às discursividades que se opõem à 

participação da mulher em diferentes lugares sociais, pois o efeito de sentido é enfatizado pelo 

discurso de inocência e ressaltado pela falta de posicionamento da sociedade, que não se 

mobiliza para mudar a realidade sobre o preconceito em relação ao sujeito mulher.  

Desse modo, a utilização do discurso de uma criança é uma estratégia discursiva, visto 

que a mídia se determina como produtora de discursos - um dos maiores campos propagadores 

de poderes no palco das práticas discursivas -, utilizada para veicular enunciados que 

possibilitam novas formas de discursivizar o sujeito mulher, nos diferentes lugares sociais que 

elas podem ocupar.  

No enunciado da tirinha em análise, notamos o sentimento de tristeza e decepção 

observado pela mãe do sujeito Mafalda, quando a filha a coloca na posição de frustrada e 

medíocre, pois na juventude decidiu abandonar os estudos e uma possível profissão para se 

dedicar exclusivamente às atividades do lar, ao marido e aos filhos. Mafalda considera essa 

decisão um erro, pois seu discurso produz a vontade de verdade do direito, da igualdade dos 

gêneros e, principalmente, a liberdade de falar e sair das sombras do apagamento, de poder 

ocupar outras posições de sujeito mulher e viver sem medo das opressões e incertezas.   

O sujeito mulher destacado no discurso da personagem Mafalda faz emergir uma 

subjetividade de lutadora, guerreira, militante e resistente às discursividades marcadas na 

história, que impõe às mulheres o lugar de subordinação, intermediada por uma disciplinaridade 

que ordena e determina quem esses sujeitos devem ser. Assim, Mafalda emerge como um  

sujeito jovem, que possui uma concepção de futuro que se opõe ao que sua mãe representa, 

produzindo a subjetividade de um sujeito moderno, independente, que respeita as diferenças 

constituídas no campo social. Essa subjetividade é construída por meio dos diferentes 

acontecimentos propagados no cenário do discurso, como os movimentos feministas que 

reivindicaram a participação da mulher no campo político, social, possibilitando a ela 

desempenhar diferentes papeis sociais.  

 A participação feminina era vista em diversos cenários como um fato sem muito valor, 

na medida que seu posicionamento não merecia muita atenção, como na área política, um dos 
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maiores espaços que produz relações de poder na sociedade, principalmente naquele momento 

da história em razão da sociedade está controlada por uma ditadura. Nesse sentido, Perrot 

considera (2015, p. 93) que “as mulheres que se gabam de saber ler e escrever não são aquelas 

que melhor sabem amar. Que há escândalos e discórdia num lar quando a mulher sabe tanto ou 

mais do marido”. Desse modo, a mulher tem sua presença negada em outras áreas que não 

sejam o lar, a família, em virtude da intolerância e discriminação da sociedade. 

Considerando a produção discursiva na tirinha da Mafalda, o sujeito subjetiva-se em 

meio as práticas sociais e políticas, pois, como um sujeito que ocupa um lugar na sociedade, é 

atingido pelas discursividades produzidas no campo social. Esse fato será abordado no tópico 

a seguir. Ainda dentro do trajeto temático mulher, espaços doméstico e profissional, será 

analisada mais uma materialidade apresentada abaixo.   

Figura 3 – A rotina do sujeito mulher 

Fonte: QUINO (2010) 

 

Considerando o discurso produzido na tirinha, é possível retomar pela memória 

discursiva a constituição de dois sujeitos o sujeito mãe, ao ocupar uma posição de mulher 

disciplinada pelas formações discursivas que determinam seu lugar voltada às tarefas do lar, ao 

marido e aos filhos, anulando qualquer capacidade para atuar em uma área profissional. Como 

destaca Pinsky (2015, p. 609) “ser mãe, esposa e dona de casa era considerado o destino natural 

das mulheres”. Assim, o sujeito mulher, desde seu nascimento, já estava destinado a constituir 

uma família, apagando outras possibilidades. 

Mafalda produz uma nova construção de sujeito, pois na tirinha é observável seus 

primeiros passos para seguir uma vida diferente de sua mãe, não se detendo apenas a 

constituição de uma família. Esse fato é percebível na produção discursiva pela presença da 

Mafalda na escola, com o objetivo de iniciar uma vida educacional, fato observado na tirinha 
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anterior, e agora como sujeito participante do mundo das letras, destacando um provável futuro 

profissional. O interesse de mudar a imagem sobre o sujeito mulher em relação ao estereótipo 

de mãe, esposa e dona de casa é atravessado na fala da Mafalda, quando sua mãe lhe questiona: 

Como foi hoje na escola Mafalda?, e a menina esclarece: “ Bem! Aprendemos um monte de 

coisas novas. O entusiasmo nas palavras do sujeito Mafalda em aprender reflete o desejo, a 

busca de ocupar posições que vão além do lugar da mulher nesse círculo fechado de anfitriã 

familiar.  

Nessa perspectiva, o ensino para a mulher era algo que ainda possuía algumas barreiras, 

devido ao pensamento cristalizado ao longo da história, que prende, amarra o sujeito mulher ao 

discurso de mãe e esposa como posições únicas. A educação para a mulher encontra obstáculos, 

pois, como destaca Louro (2015, p. 446), “não havia por que mobiliar a cabeça da mulher com 

informações ou conhecimentos, já que seu destino primordial – como esposa e mãe – exigiria, 

acima de tudo, uma moral sólida e bons princípios”. Assim, é notável pelo discurso na tirinha, 

os conflitos geracionais entre Mafalda e sua mãe em relação aos estudos, pois o sujeito Mafalda 

considera que somente através da educação o sujeito mulher pode ocupar diferentes posições, 

fato que não se aplica a sua mãe.  

A educação para as mulheres, por um longo período, esteve voltada para os afazeres 

domésticos, funções destinadas exclusivamente a mulher, pois sua reponsabilidade de esposa, 

dona de casa e mãe eram tarefas suficientes para ela, conforme os princípios e moral da época. 

Os serviços do lar podem ser observados por Mafalda na imagem da tirinha que mostra o 

aspirador de pó, a vassoura, o espanador e várias roupas passadas, ao destacar como a casa foi 

bem cuidada por sua mãe, pois realiza da melhor forma as tarefas domesticas. Para Perrot (2015, 

p.116), isso ocorre porque “a mulher tem a responsabilidade de zelar pela família e de manter 

a casa em ordem: arrumação e limpeza da casa ou apartamento, lavagem e repassagem de 

roupas, elaboração dos cardápios das refeições, cuidados e educação das crianças”.  

A subjetividade do sujeito mulher constitui-se, assim, em torno do disciplinamento e da 

docilização, representados pelo sujeito mãe, ao silenciar outras oportunidades, em campos além 

do lar, da família, nos quais poderia conquistar seu espaço profissional e sua liberdade 

financeira, possibilitando dessa forma uma vida com mais satisfação ao fazer parte do mercado 

de trabalho, como Mafalda sempre destaca. No entanto, a construção desse sujeito mulher é 

contrariada. Como enfatiza Perrot (2015, p. 625), “ o bem-estar do marido era tomado como 

ponto de referência para a medida da felicidade conjugal, a felicidade da esposa viria como 

consequência de um marido satisfeito”. A mulher estava totalmente sujeita aos discursos que a 
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colocava no lugar de esposa atenciosa, mãe dedicada, deixando no plano do esquecimento 

outras posições.  

Percebe-se pela produção discursiva na tirinha que o sujeito Mafalda, depois de observar 

todas as tarefas domésticas executadas por sua mãe, questiona-a: E você, mamãe? Como foi 

aqui nesse antro de rotina?. A fala da menina produz um efeito de sentido irônico, pois Mafalda 

é um sujeito resistente às produções discursivas que legitimam o lugar da mulher no papel de 

esposa, dona de casa e de mãe, mobilizadas pelas relações de poder. Assim, Mafalda busca por 

um novo caminho, novas oportunidades para a mulher, pois possui capacidade para construir 

uma família e ser uma grande profissional. O discurso da tirinha retoma pelo interdiscurso a 

questão de as mulheres estarem submetidas ao espaço fechado da família, quando a fala da 

Mafalda aborda o enunciado antro de rotina, resgatando o fato de que as mulheres, todos os 

dias, fazem a mesma coisa em suas casas: limpam, passam, arrumam e perdem o direito de 

conhecer algo novo, diferente, que possa contribuir com sua formação de sujeito.  

Assim, a mãe do sujeito Mafalda apresenta marcas de subjetividade de obediência, 

sujeição. É um sujeito disciplinado pelos discursos produzidos no campo discursivo, diante das 

condições que a posiciona no lugar de mãe, dona de casa e esposa, deixando invisíveis outras 

possiblidades, apagadas por essa docilização e por esse controle. Nesse sentido, Fernandes 

(2012, p. 76) considera que “uma subjetividade produzida pela exterioridade, uma vez que 

revela a inscrição do sujeito enunciador em determinado lugar e momento social e 

historicamente produzidos”.  

Em contrapartida, o sujeito Mafalda propicia uma construção subjetiva de sujeito forte, 

resistente às discursividades que determinam os lugares devidamente adequados para as 

mulheres, direcionando-as para a família, o marido e os filhos. Assim, Mafalda é subjetivada 

como um novo sujeito, contemporâneo, observado por seu desejo de mudar o papel 

historicamente destinado às mulheres. A menina rompe com essa construção da imagem 

feminina, moldada pela historicidade, atravessada pelos estereótipos de dona de casa, mãe e 

esposa, ao ocupar o lugar de estudante, com o direito ao conhecimento, que Mafalda considera 

como o caminho para grandes vitórias, isto é, a forma para o sujeito mulher mostrar à sociedade 

sua competência para ocupar lugares além da família. Mafalda, ao ocupar um espaço na sala de 

aula, marca a entrada da mulher na produção do conhecimento; e sua posição na área da 

aprendizagem, da escola, possibilita a construção subjetiva de um sujeito mulher inteligente e 

capacitado.  

Observa-se também que Mafalda não se intimida ao denunciar questões de ordem social, 

no caso a intolerância e a hostilidade acerca da mulher durante um longo na história. Suas 
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palavras, ao questionar a mãe sobre como foi seu dia, deixam visíveis as faces irônica e 

contestadora da menina. Assim, Mafalda destaca-se por tornar públicas questões deixadas no 

plano do silenciamento no período militar, marcado pela ordem e controle. Nesse sentido, o 

sujeito Mafalda está sempre disposto a construir diferentes vontades de verdade. 

É observado na materialidade analisada, como nas tirinhas anteriores que a mãe do 

sujeito Mafalda desempenha um trabalho braçal, através das tarefas domésticas sempre 

repetitivas, diferentemente de sua filha Mafalda que propõe que o trabalho da mulher possa ir 

além das questões do lar, mediado pela educação, para assim exercer um trabalho intelectual.  

Considerando o compromisso da verdade observado no enunciado do sujeito Mafalda, 

ao perguntar à mãe, E como foi aqui nesse antro de rotina?, que expõe o sujeito mulher preso 

ao estereótipo esposa - dona de casa – mãe, trazemos a noção de verdade para Foucault (2010, 

p. 42), tratada pelo conceito de parrésia, “palavra grega em que seu significado é dizer tudo, 

mas na verdade ela é traduzida, com muito mais frequência, por fala franca, liberdade de 

palavra”. Nesse viés, o sujeito Mafalda é marcado pela parrésia, por não ter medo de dizer a 

verdade, sobretudo diante de um momento histórico marcado por um governo ditatorial, que 

mobiliza fortes relações de poder. No entanto, o sujeito Mafalda não se deixa abater com as 

imposições estabelecidas no campo social, destacando-se pela coragem de falar a verdade e a 

maneira como essa verdade é dita. Como ressalta Foucault (2010), para haver a parrésia é 

preciso que o dizer-a-verdade mobilize situações de risco para o sujeito discursivo, diante das 

condições em que se inserem, pois essa verdade é dita de maneira violenta, abrupta.  

Tratando-se da subjetividade do sujeito mulher na produção discursiva da tirinha, a 

partir das discursividades nos campos social e político, duas materialidades norteadas pelo 

trajeto temático mulher e o cenário político serão investigadas a seguir.  

 

4.3 A MULHER E O CENÁRIO POLÍTICO NAS RELAÇÕES DE PODER 

 

Considerando o percurso em que o sujeito mulher estabeleceu na história, é interessante 

enfatizar a sua constituição em uma sociedade mobilizada por questões de ordem política, sendo 

esse um dos lugares sociais que mais articulam relações de poder-saber.  

Nesse sentido, a mulher foi considerada historicamente como alguém que pertence a 

uma classe inferior, submissa à sociedade machista, uma vez que sua subjetividade é construída 

a partir das formações discursivas nas quais articulam poderes e saberes estabelecidos pelas 

relações sociais no decorrer da história. O movimento feminista mobilizado na primeira fase 

(onda) representa bem a imposição desses discursos de sujeição ao sujeito mulher, pois 



82 
 

reivindicam o direito ao voto, a participação da mulher na política, partindo da premissa que 

homens e mulheres possuem direitos iguais.  

O enunciado discursivo da tirinha, analisada nesse tópico, contempla o espaço dentro 

da política, campo esse relacionado ao tempo passado, visto que nega à mulher o direito de 

ocupar cargos públicos, legitimando o lugar do sujeito mulher no lar, na família. Esse fato é 

resgatado pela produção discursiva na tirinha, que coloca Mafalda na posição de presidente, 

ressaltando que a mulher não tinha voz para opinar ou questionar, principalmente sobre 

questões políticas. No entanto, tais questões estavam sempre presentes nas discussões sociais, 

favorecendo, assim, a construção da subjetividade do sujeito mulher que, apesar de pertencer a 

uma classe desvalorizada, é parte constituinte da comunidade. 

Figura 4 - A mulher e o cenário político nas relações de poder 

Fonte: QUINO (2010) 

 

Pela memória discursiva, a produção na tirinha   acima resgata a constituição do governo 

militar argentino, na década de 1960 a 1970, e a forma como administrava o país nesse período, 

sustentadas sob a face do militarismo, que controlava a sociedade pela opressão, como uma 

estratégia de permanecer no poder, a partir do viés do controle e da disciplina. Considerando a 

constituição do enunciado governo discursivizado na tirinha, o ato de governar é destacado, 

representado na materialidade pela responsabilidade depositada em um sujeito, no caso 

Mafalda, pois a autoridade máxima do país - o presidente - conduz, controla e rege os interesses 

sociais para o bem comum.   

Nas palavras do pai da garotinha, é observável a crítica estabelecida ao regime, quando 

por meio de uma pergunta enfatiza, Quer dizer que as crianças formaram um governo?. O 

discurso do pai do sujeito Mafalda, como a expressão de riso articulado na tirinha, opera um 

efeito de sentido crítico, produzido através da atuação política dos governantes, que é falha e 
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negligencia a sociedade. Desse modo, o riso possibilita a constituição do humor acerca dos 

dirigentes do país, uma vez que, para Possenti (2013, p. 74), “o efeito de humor deriva da 

sacada, da construção surpreendente de tais correspondências (e de sua descoberta pelo 

leitor/ouvinte claro) ”.  

O termo governo, destacado no discurso do pai da menina, ressalta a responsabilidade 

que os dirigentes do país possuem de legitimar os direitos da população, pois sua atuação na 

sociedade é fator primordial para a construção de um país democrático. Assim, o ato de 

governar representa a constituição do sujeito que detém o poder de ordem, pois deve proteger 

a população, proporcionando-lhe benefícios, respeito, igualdade e liberdade de expressão, o que 

não se cumpre no enunciado mobilizado na tirinha no que concerne aos governantes do país.   

Nota-se que o sujeito do discurso se constitui a partir do lugar que discursiviza. Sua 

posição lhe permite produzir um dado discurso, norteado pelo controle e pela seleção. Assim, 

a produção discursiva na tirinha enfatiza a posição de autoridade máxima de um país, 

representado pela figura do presidente, o qual é autorizado a falar devido à posição que ocupa. 

Nessa perspectiva, Santos (2012, p. 36) destaca que “os sujeitos ocupam posições por que fazem 

funcionar suas práticas discursivas, estabelecem relações de poder porque enunciam de lugares 

sociais distintos”.  

A fala da mãe do sujeito Mafalda, dessa forma, destaca o poder estabelecido por uma 

posição social de prestigio, ao responder ao questionamento do marido, afirmando: É, e a 

Mafalda é o presidente. Observa-se no enunciado da tirinha um efeito de sentido de oposição 

aos padrões vigentes pelo fato da mulher ocupar a posição de presidente, no caso Mafalda, de 

modo que essa oposição também se dá pela velocidade com que as crianças desenvolvem as 

atividades no governo. Isto posto, o lugar de presidente simboliza um cargo de alto nível, 

superior, ocupado por uma mulher, constituída socialmente como subalterna e incapaz de 

preencher um espaço que não o campo familiar, como destaca Pinsky (2015, p. 608), “a mulher 

ideal era definida a partir dos papéis femininos tradicionais – ocupações domésticas e o cuidado 

dos filhos e do marido”.  

Assim, o discurso produzido produz um efeito de sentido irônico em relação à formação 

discursiva propagada no cenário político, que desacredita a atuação feminina além dos muros 

do espaço doméstico. Essas discursividades constituem-se em virtude das condições de 

produção em que o sujeito mulher está inserido, pois a mulher estava relacionada à imagem de 

submissão e os discursos se produzem a partir de questões históricas e sociais. 

Nesse sentido, a tirinha é veiculada no campo midiático como uma estratégia discursiva, 

no anseio de denunciar o desrespeito produzido no espaço político à imagem feminina, 
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articulada através dos valores da moral e ética produzidos no tempo, em que o sujeito mulher 

não tinha voz nas questões políticas, assunto de interesse exclusivo do homem. Logo, a mulher 

não poderia ocupar uma posição de presidente por ser mulher, como também não 

desempenharia a função de governante, pois quem governa é posto como autoridade que 

controla, que rege.  

Tomando o sujeito mulher sob o olhar do campo político, observa-se na imagem que a 

mãe do sujeito Mafalda se subjetiva como obediente, submissa, abordada na tirinha sempre 

realizando alguma atividade doméstica, como a prática da costura, como na materialidade 

analisada anteriormente. O pai do sujeito Mafalda na imagem apresenta uma posição tranquila, 

um homem razoavelmente bem vestido: calça, camisa, suéter, gravata, tipicamente um bom 

sujeito de classe média. O consumo do cigarro pelo pai da personagem retoma pela memória 

discursiva a prática de fumar, na época associada ao charme, à elegância e ao poder, por 

influência da mídia. De acordo com o saber da medicina naquele momento histórico, o cigarro 

não oferecia tantos prejuízos à saúde, como é sabido na contemporaneidade. O fato dos 

malefícios do cigarro não atingirem apenas a ele, mas também todos a seu redor, não fazia parte 

daquele momento histórico. Com base no saber da medicina da atualidade é que 

compreendemos isso. Portanto, se a tirinha fosse produzida nos dias de hoje, o pai não estaria 

fumando, pois um bom progenitor jamais daria um mau exemplo à filha ou colocaria a saúde 

da família em perigo.  

O discurso na tirinha oportuniza na compressão à crítica dirigida aos governantes do 

país, pois deveriam exercer uma atuação firme no que se refere ao bem-estar social, uma vez 

que o país necessita de um equilíbrio econômico, político, melhor educação, saúde, dentre 

outras questões que são de responsabilidade do comando. Desse modo, o enunciado retoma 

pelo interdiscurso a lentidão do governo ao tratar de assuntos que beneficiam o bem comum, 

observada no movimento do sujeito Mafalda, que representa a rapidez com que as atividades 

no governo das crianças são resolvidas. Na brincadeira de governar, passam correndo 

rapidamente por seus pais, e isso promove uma constatação do pai da Mafalda, tenho a 

impressão que agora estão brincando de outra coisa. Assim, por meio da retomado do 

interdiscurso no campo político, é possível resgatar a lentidão articulada para se resolver os 

problemas públicos, retomando pela memória discursiva, em razão dos líderes políticos não 

possuírem esse caráter de rapidez para solucionar os embates constituídos na sociedade.  

Considerando a falta de posicionamento do governo para resolver questões sociais da 

população, a partir do intradiscurso, é possível compreender a construção de sentido que a 

expressão brincar de governo opera. O enunciado produz um efeito de sentido irônico, 

despertando o riso como uma estratégia para mostrar à sociedade o menosprezo e a indiferença 



85 
 

que o governo estabelece na sua relação com seu povo. Esse fato é compreensível, tendo em 

vista que a palavra brincar representa uma prática articulada por crianças e que elas não 

possuem estrutura para lhe dar com questões complexas como, por exemplo, a administração 

de um país. Assim, o enunciado brincar de governo refere-se à maneira como a maioria dos 

regimes conduzem a sociedade, a partir da vontade de verdade, isto é, dos saberes que 

mobilizam as relações de poder.  

A constituição do sujeito mulher a partir da sua posição nas discursividades, que é 

perpassada por poderes-saberes, deve-se ao controle e à disciplinaridade, que legitimam sujeitos 

dóceis, negando a esses sujeitos o direito de se constituírem por suas próprias verdades. Em 

contrapartida, o sujeito mulher representado por Mafalda subjetiva-se diante das relações de 

poder, como resistente e militante, assumindo sua posição discursiva na figura do presidente, 

autoridade máxima do país. O discurso da personagem Mafalda produz a vontade de verdade 

na participação da mulher na política, ocupando cargos de prestígio como o de presidente. Essa 

vontade de verdade demorou décadas para se legitimar, e se deu pela intermediação de 

acontecimentos discursivos que promoveram esse deslocamento, em que o sujeito mulher 

conquista seu lugar na política e na sociedade, como, por exemplo, Cristina Kirchner, eleita 

presidente da Argentina em 2007. A política presenciou outras mulheres alcançarem a posição 

de presidente, como o próprio Brasil, ao eleger Dilma Roussef, em 2010, marcando na 

historicidade essa quebra na desigualdade de gêneros. 

Tomando a subjetividade do sujeito mulher nos discursos das tirinhas da Mafalda, 

norteados pelos enunciados produzidos no campo político e social, em razão de possibilitarem 

a constituição desses sujeitos, será investigada, a seguir, mais uma materialidade.  

 

Figura 5 – O campo político e o sujeito mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: QUINO (2010) 

O discurso produzido na tirinha possibilita, via memória discursiva, a observação das 

marcas do período da ditadura militar na Argentina, e em outros países da América latina que 

vivenciaram esse sistema de governo repressor. Essa retomada do discurso sobre a época dos 
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militares ocorre por meio do enunciado sopa, sempre utilizado na tirinha de forma irônica, pois 

Quino, sujeito militante, faz uso da sua posição de autor das tirinhas para se opor à tirania do 

governo, e, assim, associa a sopa à ditadura, sempre deixando pistas no discurso para que essa 

relação seja compreendida e o sentido produzido, diante dos acontecimentos ocorridos nesse 

momento histórico que apresenta marcas tão profundas. Nesse viés, o enunciado sopa retoma 

o militarismo, pois, apesar de estar implícito no discurso, os acontecimentos mobilizados 

deixam em evidência que a sopa utilizada por Mafalda, conhecida por denunciar problemas 

sociais, refere-se ao sistema de governo em vigor. Observa-se no discurso da tirinha a 

repugnância que o sujeito Mafalda sente ao tomar sopa, destacado quando sua mãe a questiona: 

Terminou toda a sopa, Mafalda?, e com uma expressão de nojo e reprovação responde, 

Puàágh! Terminei!. Assim, ela deixa claro o quanto detesta sopa, isto é, o governo vigente, pela 

razão de manter a sociedade aprisionada pelos enunciados atravessados por relações de poder.  

Nessa perspectiva, o termo sopa é abordado na tirinha como uma metáfora do sistema 

de governo da época, devido ao momento histórico ser marcado pelos silenciamentos, em razão 

do que não era permitido ser dito, pois os discursos passavam por um controle e por uma 

seleção, como destaca Foucault (2014). O discurso produzido na tirinha é uma forma de 

estratégia discursiva usada para alertar a sociedade, para incentivar os sujeitos a se 

posicionarem e deixarem de ser submissos às formações discursivas nesse momento histórico, 

que promove relações poder.  

 É percebível na produção discursiva as relações de poder articuladas pelas práticas do 

regime de governo, ao manter a população sob controle, quando os condiciona a ficarem 

silenciados, ocupando posições atravessados pela obediência, observada no sujeito mãe, que 

aceitou viver apenas para a família, excluindo outras possibilidades, e também no sujeito 

homem, pai da Mafalda, ao permanecer realizando todas as atividades cotidianas, sem 

demonstrar preocupação com a situação do momento histórico. Essa relação de poder é 

observada no discurso na tirinha. No entanto, o sujeito mãe considera a sopa apenas no sentido 

de uma comida ao comentar Terminou a que ficou no prato, mas não a que ficou no rosto! 

Limpe-se!. Em contrapartida, o discurso da personagem Mafalda trata das relações de poder 

quando esclarece, Vai ser pior quando um psicanalista tiver que limpar a que vai ficar no meu 

subconsciente. Assim, a menina evidencia os efeitos das relações de poder do período vigente, 

estabelecido pelas práticas de governo, ao afirmar a necessidade de um psicanalista para limpar 

a influência, isto é, o controle articulado no pensamento da sociedade pelos discursos que 

docilizam a população.   
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Nessa perspectiva, o sujeito Mafalda resgata pelo interdiscurso o disciplinamento da 

sociedade por meio das relações de poder-saber. O discurso na tirinha constitui um efeito de 

sentido crítico, pois Mafalda ironiza ao abordar a presença de um sujeito psicanalista, que 

possui o saber da medicina, e, portanto, tem autoridade para falar. Como enfatiza Revel (2005, 

p.77), “o saber está essencialmente ligado à questão do poder”. O psicanalista destaca-se por 

seu conhecimento médico, por tratar a mente das pessoas, parte do corpo humano em que 

mobiliza todas as decisões a respeito da vida desse sujeito. Assim, Mafalda, por meio do 

discurso na tirinha, critica o governo ditatorial por deixar fortes marcas na mente da população, 

propagadas pelas relações de poder.  

Tomando o discurso produzido na tirinha, é possível destacar a construção de dois 

sujeitos discursivos: a mãe e Mafalda. O sujeito mãe representa a imagem da sociedade nesse 

momento histórico, atravessada pelos saberes e poderes articulados pelas discursividades, de 

modo que estabelecem o lugar social de cada sujeito, como por exemplo, as mulheres, marcadas 

na historicidade como segregadas, destinadas a permanecer à margem da sociedade. A mãe da 

Mafalda constitui o sujeito mulher do período, que aceita pacificamente o discurso que impõe 

a ela um lugar atrelado ao marido, à casa e aos filhos, e impede sua posição em outros campos, 

como a política, algo inaceitável na época. Como relata Perrot (2015, p. 93), “uma mulher poeta 

é uma monstruosidade moral e literária, da mesma forma que um soberano mulher é uma 

monstruosidade política”.   

Nesse sentido, o sujeito Mãe constitui sua subjetividade norteada pela obediência, pelo 

controle e pela sujeição nas discursividades que instituem sua posição como esposa, dona de 

casa e mãe. Isso é observado na tirinha, quando ela serve a sopa para Mafalda, ato 

compreendido como uma forma de aceitar, de concordar com os discursos em vigor e, desse 

modo, promovendo o apagamento de eventuais possibilidades de ocupar lugares distintos. 

Assim, a mãe do sujeito Mafalda se subjetiva pelo controle e pelo disciplinamento, pois, de 

acordo com Fernandes (2012, p. 78), “ a subjetividade é pautada na relação com o discurso e 

mostra sempre o exterior como determinante do interior, como constitutivo da subjetividade”.  

O sujeito Mafalda, em oposição, produz uma subjetividade de resistência aos discursos 

operados pelo governo opressor. A construção da subjetividade do sujeito mulher aparece em 

Mafalda como um modelo inovador de mulher, um sujeito que não se intimida frente à repressão 

imposta à sociedade pelo governo nesse momento histórico, reivindicando os direitos da 

população - e  especialmente os direitos das mulheres, pois estiveram por muito anos na 

condição de submissas e assujeitadas a uma sociedade masculina, na qual apenas os homens 

eram vistos como sujeitos merecedores de cargos de prestígios, enquanto as mulheres se 
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dirigiam aos afazeres domésticos. Nessa perspectiva, o sujeito Mafalda destaca-se quando se 

opõe ao discurso que preza pela mulher fora de qualquer ambiente não relacionado com a 

questão doméstica, resistindo a essas relações de poder. Sua fala apresenta marcas da parrésia, 

abordada nos estudos de Foucault (2010). Trata-se de produzir um discurso verdadeiro, isto é, 

o sujeito comprometido em dizer a verdade sem medo desse ato, como observado em Mafalda, 

pois produz uma subjetividade do sujeito mulher que busca ocupar diferentes posições na 

sociedade.   
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O conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, 

pois, a sabedoria. Armazena suavidade para o amanhã. 

                                                                                  (Leonardo da Vinci) 
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Considerando o estudo realizado no decorrer da pesquisa, buscamos chegar ao fim desse 

percurso, que não tem um ponto final. A construção da subjetividade do sujeito mulher na 

produção discursiva tirinhas da Mafalda norteou o foco do estudo, uma vez que a mulher ocupa 

diferentes posições discursivas, com destaque para os lugares de mãe, esposa e dona de casa, 

determinado pela sociedade como os únicos lugares destinado ao sexo feminino, em virtude 

dos valores da família e dos bons costumes. Assim, é possível ressaltar os desafios dispostos 

no caminho das mulheres, que desejavam ocupar outros lugares além de esposa, de reprodutora, 

assumindo o papel de sujeito resistente, com sua imersão no mercado de trabalho entorno dos 

deslocamentos discursivos.  

Com relação aos lugares sociais do sujeito mulher, que implicam em sua construção 

subjetiva, buscamos compreender como esse sujeito se produz mediado pela memória 

discursiva, que possibilita resgatá-la pela historicidade. Desse modo, é por intermédio da 

memória discursiva que procuramos entender a inquietação articulada em nossa questão de 

pesquisa: como se constituí a subjetividade do sujeito mulher no discurso das tirinhas da 

Mafalda, mediado pelas relações de poder-saber? A imagem do sujeito Mafalda na tirinha 

retoma a constituição de um novo sujeito contemporâneo, jovem, resistente e militante acerca 

das discursividades que legitimam a mulher no estereótipo de mãe, dona de casa e esposa, 

resgatado pela mãe do sujeito Mafalda, destacando-se por seu disciplinamento na posição de 

boa mãe, esposa dedicada e uma dona de casa brilhante, mobilizado pelas relações de poder-

saber da sociedade.  

Nesse sentido, foi observado por meio das análises a relação de poder instituída sob o 

sujeito mulher, que foi mantida presa ao discurso da obediência por longos períodos da história. 

Com base em Pinsky (2015, p. 609), “a vocação prioritária para a maternidade e a vida 

doméstica seriam marcas da feminilidade, enquanto a iniciativa, a participação no mercado, e 

espirito de aventura definiriam a masculinidade”. Assim, é possível destacar como as relações 

de poder sustentaram o sujeito mulher durante anos na posição doméstica da família. Os sujeitos 

discursivos são mobilizados pelo controle das relações de poder-saber, colocando-os na posição 

de sujeitos docilizados. Em contrapartida, também é produzido na tirinha um discurso de 

oposição à mulher submissa, na posição discursiva ocupada pelo sujeito Mafalda, que resiste e 

luta por mudanças sociais para a classe feminina.  

A posição firme e de perseverança da Mafalda articula-se pelo discurso produzido na 

tirinha, veiculado pela mídia como uma estratégia discursiva com o propósito de alertar a 

sociedade, para que se liberte do controle, da ordem e do disciplinamento, em virtude do período 

ser marcado pelo regime militar, momento das interdições, em que os discursos passavam por 
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uma seleção, pois não podiam ser ditos em qualquer lugar e de qualquer forma diante dos 

poderes que legitimavam esse controle.    

Assim, a mídia teve um papel de grande importância nesse contexto, pois possibilitou a 

circulação dos discursos produzidos nas tirinhas, que foram veiculados como uma estratégia de 

resistência às discursividades norteadas pelo desejo de controlar toda a sociedade. Esse fato é 

percebível, pois a mídia tornou-se um dos principais campos para mobilizar as relações de 

poder, pois estabelece um domínio sobre a população, uma vez que as materialidades 

constituídas no campo midiático passaram a ter influência na vida da população. O jogo de 

estratégias discursivas pela mídia funciona pela linguagem e são materializadas na superfície 

do discurso, concretizando efeitos de sentido e assegurando relações de poder como enfatizado 

por Santos (2012, p.66).  

Buscando um caminho que possibilitasse a descrição/interpretação da construção da 

subjetividade do sujeito mulher no discurso das tirinhas da Mafalda, seguimos um trajeto 

temático que conduziu a pesquisa e a delimitação do corpus selecionado para a investigação 

destacado como “a mulher nos campos doméstico e profissional” e “a mulher e o cenário 

político nas relações de poder”.  Considerando o trajeto mobilizado, deparamo-nos com as 

produções discursivas que, resgatadas pela memória discursiva, permitiram-nos compreender, 

através das marcas e pistas no discurso, a segregação e exclusão do sujeito mulher na 

historicidade, um sujeito que passou a maior parte da vida lutando para extinguir o estereótipo 

de esposa, mãe e dona de casa, os únicos lugares sociais destinados aos sujeitos do sexo 

feminino, silenciando e apagando outras posições que poderiam ocupar. 

Nesse sentido, é observado no discurso das tirinhas da Mafalda uma mulher obediente, 

submetida e disciplinada, representada por sua mãe. A mãe de Mafalda constituiu uma família 

e se dedicava, exclusivamente, às tarefas do lar, única alternativa de vida, fato atentado em 

todas as imagens ao estar sempre fazendo alguma tarefa doméstica, assumindo a posição 

legitimada como correta, adequada pela sociedade. Para Pinsky (2015, p. 624), esse fato ocorre 

porque “trabalhando, a mulher deixaria de lado seus afazeres domésticos e suas atenções e 

cuidados para com o marido: ameaça não só a organização doméstica como também à 

estabilidade do matrimônio”. Assim, as mulheres viveram longos períodos no papel de esposa 

dedicada, mãe adorável e boa dona de casa, uma vez que sua presença em outros lugares poderia 

desestabilizar toda a família, como bem ressalta a autora, e esse fato geraria um desequilíbrio 

social, pois o lar possui um valor imensurável. Nesse viés, o sujeito mãe é subjetivado como 

submissa, docilizada e controlada pelas relações de poder e saber, a partir das discursividades 

que mantêm a mulher nos lugares relacionados ao âmbito doméstico, solidificados na história.  
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A partir da materialidade investigada, foi observada a construção discursiva de um outro 

sujeito mulher representado pela personagem Mafalda. A produção de subjetividade por meio 

do discurso da Mafalda exalta o desejo de mudança, de transformação na vida das mulheres, 

presas aos valores familiares como única alternativa de existência. O sujeito Mafalda é visto 

como a construção de uma nova mulher, resistente, militante, ao ocupar posições além do lugar 

de esposa, mãe e dona de casa instituídos na historicidade.  

Mafalda produz sua subjetividade com um discurso de resistência, opondo-se à imagem 

feminina atrelada exclusivamente ao lar, em razão de não poderem participar de outros campos 

importantes, como a política, área de grande concentração de poderes na sociedade. A 

subjetividade de militante faz o sujeito Mafalda se impor à intolerância e ao desrespeito acerca 

da mulher, operados nas discursividades que as definem como incapazes e inferiores. “A 

política é o centro da decisão e do poder, era considerada o apanágio e o negócio dos homens”, 

conforme explicita Perrot (2015, p.151). Essa visão cristalizada na história é tratada pelo sujeito 

Mafalda de forma crítica e contestadora, tanto na sua fala como na posição ocupada pela 

personagem em uma das tirinhas, na qual é presidente do país, e promove um deslocamento 

discursivo, em que o sujeito mulher possui autonomia para ocupar diferentes lugares sociais.  

Assim, com base na materialidade analisada, o sujeito mulher constituído por meio da 

posição discursiva da Mafalda produz uma subjetividade de persistência, de obstinação e de 

militância. Um sujeito capaz de participar de diferentes campos sociais, pois possui os mesmos 

direitos do sexo masculino de estudar, de trabalhar, de construir uma vida profissional de 

sucesso. Destaca-se por sua coragem de falar a verdade, resistindo às relações de poder 

instituídas pelas discursividades, bravura tratada por Foucault (2010) como parrésia. A 

constituição do discurso do sujeito Mafalda na produção discursiva proporciona à sociedade a 

oportunidade de modificar essa situação de constrangimento e humilhação a que o sujeito 

mulher é submetida, estabelecida pelo silenciamento na historicidade.  

Nesse sentido, a busca para ocupar lugares sociais além do campo familiar exigiu muita 

luta para enfrentar os poderes e saberes que legitimavam a construção feminina diante do que 

consideravam como família, moral e ética. Percebemos que essa resistência  mobiliza-se em 

outros momentos da história, como no período que se iniciam as manifestações do movimento 

feminista, marcados como acontecimentos na historicidade por reivindicarem direitos iguais 

para homens e mulheres. As conquistas foram obtidas lentamente na história, mas essa luta 

perdura na atualidade com o propósito de estabelecer a igualdade de gêneros dentro e fora das 

famílias.  
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Pode-se constatar, então, a constituição de dois sujeitos mulheres nas tirinhas, Mafalda 

com uma subjetividade de mulher moderna, que além do lar pode exercer qualquer profissão 

que deseje. Sua mãe, subjetiva-se como a esposa, mãe, disciplinada e docilizada, que permanece 

ocupando apenas esses lugares sociais. Com base nos estudos em Fernandes (2012, p. 74), “ 

não se trata, seguramente de pontos fixos característicos dos sujeitos, trata-se de movências, de 

deslocamentos na transformação constante na constituição dos sujeitos e na produção da 

subjetividade pelos discursos”. Desse modo, observa-se, pelos discursos presentes na 

materialidade, a construção do sujeito mãe, disciplinado, obediente - a partir da posição de dona 

de casa, esposa, mãe -, controlado pelos efeitos do poder disciplinar, que apaga outros possíveis 

lugares discursivos. Em oposição a sua mãe, Mafalda constitui-se como sujeito forte, resistente, 

determinado, características que evidenciam o deslocamento, a movência desse novo sujeito 

discursivo, capaz de ocupar diferentes posições, perceptível por meio da inserção da 

personagem no mundo dos estudos, considerado pela personagem como o caminho para uma 

vida de sucesso profissional e glória, no qual o sujeito mulher rompe com os estereótipos 

cristalizados na história.  
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