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Apresentação

Este livro deriva do trabalho coletivo realizado durante os últimos 
anos no âmbito do Laboratório de Escutas do Social (LabES) e do Grupo de 
Estudos do Texto e do Discurso (GTeDi), ambos sediados na Universidade de 
Franca. Nele encontram-se produções intelectuais de discentes e docentes 
do Programa de Pós-graduação em Linguística, bem como de importantes 
pesquisadores colaboradores de outras instituições de ensino e pesquisa, 
convidados a compartilhar suas reflexões em diferentes oportunidades de 
trabalho e interlocução, em eventos, encontros, palestras, bancas etc. Na 
conjuntura da pandemia e pós-pandemia, o trabalho coletivo favoreceu 
o diálogo de nossos alunos e professores com pesquisadores de outros 
grupos e laboratórios, e contribuiu com a reflexão acadêmica ao estabelecer 
laços de afeto que significam relações sociais e intelectuais em sentidos de 
partilha e colaboração.

Os trabalhos aqui compilados trazem, para o campo de análise, 
ora temáticas que dialogam uma com a outra, ora temáticas que rumam 
por caminhos diferentes; porém, todas elas mobilizam conceitos-chave 
da análise de discurso de vertente pecheutiana e dos estudos discursivos 
foucaultianos, quais sejam, “discurso, sujeito e memória”, para a construção 
dos “efeitos de resistência na história”. Eis a explicação do título deste 
livro, que, não por acaso, constrói-se pelo viés das inquietações, dos 
desassossegos, do incômodo, da indignação, da dor, da perturbação em 
face a práticas discursivas que perpetuam memórias cristalizadas acerca 
das desigualdades, dos preconceitos e da violência contra certos sujeitos e 
saberes, em camadas espessas da história.

Esse quadro mostra a divisão inerente à sociedade, aos seus grupos, 
aos sujeitos que a compõem, às suas linguagens (e línguas), às ideologias, 
às instituições, aos saberes e aos poderes. Enfim, um quadro que coloca o 
político em uma evidência atormentadora, posto que as rupturas, os rasgos, 
as contradições, os embates sócio históricos são colocados sob holofotes de 
luzes intensas por aqueles (e, no que tange a nós, pelos acadêmicos analistas 
de discurso) que se posicionam como sujeitos de denúncia, de resistência e de 
(re)existência,  chacoalhando a memória, de modo a desestabilizar discursos 
que (per)insistem em impor sentidos de ‘verdades’ distantes dos valores da 
igualdade entre todos, das diferenças entre cada um, do respeito, da ética.



Nesses movimentos de resistência, os sujeitos discursivos que 
compõem o cenário desta obra  tecem suas escritas, inquirindo sobre o 
lugar dos sujeitos sem-lugar, dos ditos não-ditos, das vozes silenciadas, 
das memórias apagadas, dos saberes não sabidos, do conhecimento não 
compreendido, de maneira a tecer uma rede de discursos e de sentidos 
que provoca e perturba a ordem das  ideologias dominantes.

No fiar dessa rede, o primeiro artigo propõe-se a uma reflexão 
sobre os modos de resistência e de produção de conhecimento filosófico 
pelas mulheres na Idade Média, recorrendo as autoras, para tanto, a alguns 
recortes de textos preservados de Hildegarda de Bingen e de Christine de 
Pizan, constantes desse período histórico marcado indelével e atrozmente 
pela violência, subjugação, enclausuramento e condenação das mulheres 
ditas “pecadoras”, e em que houve um apagamento das filósofas (na e pela  
História da Filosofia) pela via do silenciamento, dos não-ditos. 

A segunda escrita, com contornos de ensaio, traz para essas 
páginas a discussão de como as tramas do poder e da resistência, respaldadas 
em estudos foucaultianos, atravessam e vão compondo o sujeito mulher 
nas posições de ‘Aia’ (Offred) e de ‘Esposa do Comandante’ (Serena), na 
obra O Conto de Aia. Nessa materialidade simbólico-estética, os processos 
pelos quais as mulheres são revestidas de sentidos se realizam de sorte 
a atualizar uma memória religiosa e patriarcal, cuja arquitetura discursiva 
reforça e emoldura a representação de um imaginário social estruturado na 
misoginia. E é apresentando resistência, aos moldes de desobediência, a 
esse memorável, do qual se investe essa obra ficcional, que o terceiro artigo 
dialoga com o texto que o antecede. Todavia, neste as autoras volvem o olhar 
para os rituais ideológicos e o funcionamento da memória a produzir efeitos 
políticos no campo da linguagem e dos sentidos, a partir da posição-sujeito 
afetada e conformada ideologicamente por uma formação discursiva em 
que predomina o discurso ético e denunciador, na qual se inscreve a autora 
do conto – Margaret Atwood. Nesse direcionamento, segue-se um trajeto 
teórico em que o poético e o político, tal como perpassam as elaborações 
teóricas de Michel Pêcheux e Françoise Gadet (1981), encontram-se, de 
modo a não reduzir a poesia ao “domingo do pensamento”, já que “trava 
um laço com o político”.

No quarto artigo, o autor – incomodado com as reflexões que 
prestigiam o idealismo e o humanismo no fazer crítico-literário de Antonio 
Candido, quando este constrói pontes entre o formal e o social – volta-se 
para o texto A literatura e a vida social, a fim de efetuar movimentos outros 
de leitura/compreensão sobre o funcionamento de efeitos de sentido 



para “autor”. Pautado pelo dispositivo teórico-metodológico da análise 
de discurso de cunho materialista, realiza seus gestos de interpretação, 
salientando a posição legitimada desse renomado crítico de literatura pelo 
Aparelho Ideológico de Estado – instituição acadêmica - na produção de 
discursos e sentidos que ampliam as perspectivas de leitura no campo da 
crítica literária.

No entremeio do gênero literário, da autobiografia e do relato 
histórico, surge o “depoimento testemunhal” na conjuntura da ditadura 
brasileira, em meados da década de 1970. Nesse contexto sócio histórico, 
esse “quase gênero” - constituído por relatos de muitos militantes presos 
ou recém-anistiados – surge em dois livros estritamente relacionados à luta 
pela anistia - Inventário de cicatrizes, de Alex Polari (1978), e Poemas do 
povo da noite, de Pedro Tierra (1979). Neles, os autores - que começaram a 
escrever poesia dentro da prisão - recontaram poeticamente a experiência 
da tortura. Envolvido por uma inquietude desritmada, o autor do quinto 
artigo busca conduzir seu gesto analítico, a partir do recorte de algumas 
poesias, à produção de efeitos de sentido para a ‘tortura’, efeitos esses 
modalizados por tensões léxico-sintáticas que dão vozes à dor, aos silêncios 
e aos não ditos dos presos políticos, reconstruindo discursivamente a 
memória do trauma causado pela violência sofrida.

Sob o mesmo momento histórico e social, o regime ditatorial 
brasileiro, o sexto artigo entrelaça-se ao anterior para um espaço de escuta 
e de análise. Nele, a autora debruça-se sobre o acervo digital do Memorial 
da Resistência de São Paulo e, a partir do recorte de testemunhos de 
mulheres (mãe, companheira, militante...) que narram seus episódios de 
“dor e tortura, solidariedade e busca por desaparecidos” políticos, articula 
a historicidade do arquivo com o conceito de ‘anarquivo’, proposto 
por Seligmann-Silva (2014), para, então, refletir sobre as resistências 
femininas (an)arquivadas que constroem efeitos poéticos e políticos em 
dizeres testemunhais.

As autoras do artigo subsequente - como a produzir efeitos de 
diálogos com os dois textos anteriores no que se refere à dor do ser humano 
posto em reclusão e exclusão, impingidos à violência e ao silenciamento – 
trazem, agora, outras cenas para cujas análises os sentidos da visão e da 
audição são acionados para o ‘sentir’ e o ‘ler/interpretar’: imagens, sons, 
corpos... constantes do documentário Holocausto Brasileiro, o qual delata 
as condições desumanas nas quais viviam os internos do antigo Hospital 
Colônia de Barbacena. Neste texto, são examinadas as condições de 
produção do documentário, que põe em cena uma determinada versão que 



denuncia o genocídio de populações desviantes ocorrido no Colônia, durante 
mais de meio século de seu funcionamento, e que dispõe de saberes sobre 
o funcionamento das práticas psiquiátricas. Esses movimentos analíticos 
suscitam filiações ao posicionamento de revolta perante as bárbaras cenas 
formuladas no Holocausto, acionando um fazer discursivo de resistência a 
práticas ‘inomináveis’ de violência, as quais chegam ao extermínio do (não)
sujeito significado como ‘anormal’. 

Em movimentos de tessitura com pontos de relevo na 
composição de toda essa rede de discursos, a próxima escrita propõe uma 
reflexão acerca dos jogos de linguagem que se deslocam entre formas de 
resistência e formas de repressão, opressão e dominação. Para tanto, a 
autora, pautando-se no dispositivo teórico-metodológico da análise de 
discurso materialista, volta-se para enunciados que emergiram em meio 
ao acontecimento brasileiro “Revolta do Vinagre” onde observa que tanto 
a ressignificação como a reapropriação performativa da linguagem são 
susceptíveis de irromper no cenário político lançando mão do cinismo 
como prática discursiva. 

slogans da atualidade que circularam no Brasil e na França, para 
observar o caráter performativo da linguagem que, por sua vez, “do mesmo 
modo que permite a irrupção de formas de resistências, também propicia 
a incursão de formas de opressão atuando no mesmo campo” social, 
lançando mão do cinismo como funcionamento ideológico e discursivo. 

Por fim, o nono e último artigo desta trama formada por linhas 
diversas e distintas, mas que se cruzam na resistência e na (re)existência, 
convida-nos a olhar para a natureza heterotópica do digital. No tempo 
hodierno, principalmente após a eleição presidencial de 2018, com o 
aumento dos discursos conservadores e nacionalistas, o espaço para o 
debate no sistema educacional parece limitar-se progressivamente; temas 
que emergem da região da sexualidade e da política são cada vez mais 
tabulados e interditados no sistema formal de ensino sob a justificativa de 
ferirem a moral da família cristã/tradicional. Balizadas por essa premissa, 
as autoras revisitam a lógica foucaultiana da ordem do(s) discurso(s) para 
observar o exercício de um poder-saber que age no corpo escolar para, em 
seguida, em um gesto de análise do vídeo Esperança e Imaginação Política, 
proposto pela Drag Queen Rita Von Hunty, observar como a plataforma 
Youtube permite outros modos do fazer e do ser docente. 

Com vistas a dar um encerramento formal a essa apresentação, 
desejamos (eis o desejo falando e significando!) incitar os leitores que 
percorrerão os caminhos apontados nas linhas tracejadas neste lugar 



a inscreverem-se em formações discursivo-ideológicas que produzam 
sentidos de resistência e de re(existência) para os acontecimentos na 
história, nas sociedades, tomando o poema de Cora como materialidade 
para refletir sobre os fatos de discurso que movimentam nossas ‘vidas’:

Não te deixes destruir...
Ajuntando novas pedras
e construindo novos poemas.
Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz
doces. Recomeça.
Faz da tua vida mesquinha
um poema.
E viverás no coração dos jovens
e na memória das gerações que hão de vir.
Esta fonte é para uso de todos os sedentos.
Toma a tua parte.
Vem a estas páginas
e não entraves seu uso aos que têm sede.
Cora Coralina

Cada qual, movido por um fazer ético, que tome sua posição e, a 
partir dela, signifique suas pedras, seus poemas, sua vida, suas memórias, 
sua história, para que o plantio seja de roseiras e não de espinhos, para que 
o cozer traga sabores adocicados e não amargos, para que seus poemas 
deem novos contornos ao existir... Para isso, muita luta!

As organizadoras
Aline Fernandes de Azevedo Bocchi

Luciana Carmona Garcia
Marília Achete Junqueira Garcia

Pâmela Tavares de Carvalho
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FILÓSOFAS NA IDADE MÉDIA: resistência e 
(efeito de) silenciamento

Anna Deyse Rafaela PEINHOPF1

Dantielli Assumpção GARCIA2

Dizeres iniciais: sobre ditos e não-ditos
Neste trabalho3, propomos uma reflexão sobre como filósofas 

da Idade Média resistiram e produziram conhecimento filosófico durante 
um dos períodos históricos em que as mulheres mais foram subjugadas, 
enclausuradas, condenadas como pecadoras, passando por inúmeras 
formas de violência. Considerando o medievo ocidental e as memórias 
que compõem dizeres sobre esse período, nosso corpus se constitui de 
alguns recortes de textos preservados de Hildegarda de Bingen (2013, 
2015), em Libro de las obras divinas, Libro de las causas y remedios de las 
enfermedadas e Scivias, e de Christine de Pizan (1987), em O espelho de 
Cristina. Assim, procuramos compreender como essas mulheres tiveram 
suas produções intelectuais conservadas até os dias atuais, tendo em vista 
as condições de produção do período medieval. 

Nosso dispositivo teórico-analítico se filia à Análise de Discurso 
pecheuxtiana, perspectiva teorizada por Michel Pêcheux (1969, 1975, 1988), a 
partir da articulação de três regiões do conhecimento científico: o materialismo 
histórico, a linguística e a teoria do discurso, tripé atravessado por uma teoria 
da subjetividade de natureza psicanalítica4. Entendemos, enquanto analistas, 

1  Mestra em Letras na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Professora da 
rede pública estadual do Paraná.

2  Doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (Unesp). Atualmente, é docente no curso de Graduação e de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

3  Este texto surgiu de algumas reflexões apresentadas no X SEAD (UFPE/2021), a partir da 
dissertação Mulheres Filósofas: um silêncio institucionalizado (2020/UNIOESTE).

4  Nas palavras de Pêcheux e Fuchs ([1975] 1997, p. 163-164), “[O quadro epistemológico 
da Análise de Discurso reside na] articulação de três regiões do conhecimento científico: 1. o 
materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas transformações, compreendida 
aí a teoria das ideologias; 2. a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos 
de enunciação ao mesmo tempo; 3. a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica 
dos processos semânticos. Convém explicitar ainda que estas três regiões são, de certo modo, 
atravessadas e articuladas por uma teoria da subjetividade (de natureza psicanalítica)”. 



14

a partir da metodologia pecheuxtiana, que o discurso é opaco, isto é, não 
é transparente e que sentido é, na verdade, um efeito obtido a partir das 
condições de produção históricas em que o dizer foi proferido5. 

Assim, ao invés de termos, como objeto de estudo, a língua 
fechada em si mesma, como na Linguística estruturalista saussuriana, na 
perspectiva pecheuxtiana, consideramos o discurso, tomado como “um 
objeto sócio-histórico em que o linguístico intervém como pressuposto” 
(ORLANDI, 2010, p. 16), inter-relacionando-o com a história e a sociedade. 
Por isso, na Análise de Discurso pecheuxtiana, invertemos a procura de 
o que um texto quer dizer, para como esse texto diz (ORLANDI, 2010), 
passando a considerar os sujeitos pelo e do discurso. 

Para promover um gesto de leitura sobre o corpus que propomos 
analisar, revisitamos alguns conceitos tais como estes são entendidos pela 
teoria discursiva. Começaremos pelas condições de produção, as quais 
Pêcheux ([1969] 1997, p. 75) chama de “‘circunstâncias’ de um discurso”. 
Orlandi (2010) considera-as a partir de dois sentidos: o estrito, em que 
temos as circunstâncias de enunciação, no contexto imediato; e o amplo, 
no qual consideramos o contexto sócio, histórico e ideológico. 

Desse modo, para pensarmos as condições de produção no 
contexto imediato, observamos o momento/lugar/meio de circulação 
em que o discurso é/foi produzido. Já nas condições de produção no 
contexto amplo, consideramos os elementos que derivam da organização 
da sociedade, com suas instituições e normas, isto é, com seus Aparelhos 
Ideológicos e Repressores de Estado, que controlam o sujeito do discurso. 

As condições de produção no contexto imediato que sustentam 
o funcionamento de nosso corpus remetem aos efeitos de sentido 
constituídos a partir de quem foram e são as filósofas estudadas ou não no 
ensino de Filosofia6, ou naquilo que se entende por filosofia e por filósofas/
filósofos. Tais condições de produção, então, apontam para os dizeres que 
circulam no ambiente acadêmico e escolar e que compõem formas de dizer 
dos sujeitos que apreendem sobre filosofia e suas autoras e seus autores.

5  De acordo com Pêcheux (1975), o enlace dos três campos de conhecimentos científicos, 
isto é, do materialismo histórico, da linguística e da teoria do discurso, atravessado pela teoria da 
subjetividade de natureza psicanalítica, leva à reformulação do sujeito como constitutivo de si 
mesmo. Segundo o filósofo, o sujeito se constitui como um efeito que, para se realizar, “é necessário 
que as condições de existência deste efeito estejam dissimuladas para o próprio sujeito” (PÊCHEUX; 
FUCHS [1975], 1997, p. 164).

6  Grafamos com inicial maiúscula quando nos referimos à filosofia enquanto disciplina 
teórica ensinada em Instituições de Ensino.
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Já nas condições de produção em sentido amplo, podemos 
considerar a Formação Ideológica que atravessa os sujeitos, produzindo 
dizeres e efeitos de sentido sobre as mulheres. A manifestação da ideologia, 
então, perpassa os sujeitos do discurso, constituindo uma Formação 
Imaginária de mulheres enquanto objetos a serem dominados e usados. 
Entendemos, tal como Ferreira (2001), que a Formação Imaginária diz 
respeito à imagem que os sujeitos têm de si e dos lugares que ocupam na 
formação social, e com aquilo que pode ser dito e imaginado a partir de 
uma memória discursiva.

Conforme afirma Orlandi (2010), a memória, quando pensada 
em relação ao discurso, é tratada como interdiscurso, ou seja, aquilo que 
fala antes, em outro lugar, independentemente. Nesse sentido, o dito 
torna opaco inúmeros não-ditos na medida em que é constituído por 
um apagamento da memória discursiva, por sentidos já discursivizados 
por alguém, em outros lugares e em outros momentos, mas que foram 
esquecidos. Conforme Orlandi (2010, p. 32), “as palavras [que dizemos] 
não são só nossas. Elas significam pela história e pela língua. O que é dito 
em outro lugar também significa nas ‘nossas’ palavras. O sujeito diz, pensa 
que sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle sobre o modo pelo 
qual os sentidos se constituem nele”. 

Consideramos, a partir de Orlandi (2013), que, ao falar, dizemos 
uma coisa e não outra. Porém, na formulação do que dizemos, há não só o que 
é materializado sintaticamente, como também uma relação interdiscursiva 
de dizeres esquecidos e apagados que sustentam o dizer atual e não-outro. 
Conforme afirma Pêcheux ([1988] 2009, p. 149), “[...] o próprio de toda 
formação discursiva é dissimular, na transparência do sentido que nela se 
forma, a objetividade material contraditória do interdiscurso”. Esse conceito, 
entendido por Pêcheux ([1988] 2009, p. 149) como o “todo complexo com 
dominante das formações discursivas”, funciona a partir de dois tipos de 
esquecimentos inerentes ao discurso:

Concordamos em chamar esquecimento nº 2 ao 
“esquecimento” pelo qual todo sujeito-falante 
“seleciona” no interior da formação discursiva que 
o domina, isto é, no sistema de enunciados, formas 
e sequências que nela se encontram em relação de 
paráfrase – um enunciado, forma ou sequência, e não 
um outro, que, no entanto, está no campo daquilo 
que poderia reformulá-lo na formação discursiva 
considerada. Por outro lado, apelamos para a noção 
de “sistema inconsciente” para caracterizar um outro 
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“esquecimento”, o esquecimento nº I, que dá conta do 
fato de que o sujeito-falante não pode, por definição, 
se encontrar no exterior da formação discursiva que o 
domina. Nesse sentido, o esquecimento nº I remetia, 
por uma analogia com o recalque inconsciente, a esse 
exterior, na medida em que [...] esse exterior determina 
a formação discursiva em questão (PÊCHEUX [1988], 
2009, p. 161-162).

Nesse contexto, consideramos dizeres que compõem essa 
memória discursiva, os quais, filiados a uma formação ideológica da ordem 
do patriarcal, entendem as mulheres como não produtoras de teorias ou 
pensamentos filosóficos. Tais dizeres compõem uma materialidade discursiva 
sobre a relação de mulheres e de homens com o conhecimento intelectual. 
Ao longo dos séculos, assim, uma memória foi sendo constituída, memória 
esta que pode ser percebida na determinação das posições que os sujeitos 
poderiam ocupar a partir de uma suposta “evidência”, ou transparência 
no sentido, que coloca, naturalizadamente7, homens constituindo espaços 
do saber, enquanto mulheres exerceriam espaços de subserviência, seja na 
função de procriar, seja na de cuidar da “prole e do lar”. 

Orlandi (2010) ressalta que um discurso se estabelece na 
relação com outros, naqueles que estão presentes e nos que permanecem 
na memória. Tal noção possibilita percebermos o processo de produção 
dos sentidos, da relação destes com a ideologia e também permite a 
possibilidade de estabelecermos, enquanto analistas, regularidades no 
funcionamento do discurso. Nas palavras da autora:

Tudo o que dizemos tem, pois, um traço ideológico em 
relação a outros traços ideológicos. E isto não está na 
essência das palavras mas na discursividade, isto é, na 
maneira como, no discurso, a ideologia produz seus 
efeitos, materializando-se nele. O estudo do discurso 
explicita a maneira como linguagem e ideologia 
se articulam, se afetam em sua relação recíproca 
(ORLANDI, 2010, p. 43).

Desse modo, segundo Orlandi (2007), a concepção da ideologia 
pelo viés discursivo entende que os sujeitos estão condenados a significar. 

7  Estamos entendendo “naturalizadamente” como aquilo que, por meio do funcionamento 
de uma formação ideológica, é tido como natural, mas que é produzido pelas condições de produção 
na história. Conforme afirma Orlandi (2013, p. 96-97), “A ideologia representa a saturação, o efeito 
de completude que, por sua vez, produz o efeito de ‘evidência’, sustentando-se sobre o já-dito, 
os sentidos institucionalizados, admitidos por todos como ‘natural’. Desse modo, resulta que se 
considera como natural o que é fabricado pela história”.
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Se entendermos essa necessidade de significar, intrínseca ao sujeito, 
como uma capacidade de interpretar, então seguimos com a perspectiva 
orlandiana de que a interpretação é possível a partir de condições de 
produção específicas, que, no entanto, simulam-se como universais e 
eternas. Com isso, além de o sujeito que interpreta ter a ilusão de ser 
autor daquilo que diz, também acredita que seu dizer teria um sentido 
único e verdadeiro. 

 Diferentemente dessa simulação à qual os sujeitos estão 
assujeitados, para a Análise de discurso pecheuxtiana a ideologia é 
entendida como o mecanismo que produz o sentido, sendo este um efeito. 
Isto é, a estrutura da interpelação ideológica, que atravessa os sujeitos, 
produz os efeitos de sentido, e é assegurada materialmente pela existência 
dos Aparelhos Ideológicos de Estado. Isso porque somos atravessados 
ideologicamente, ou seja, a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos:

A modalidade particular do funcionamento da 
instância ideológica quanto à reprodução das relações 
de produção consiste no que se convencionou chamar 
interpelação, ou o assujeitamento do sujeito como 
sujeito ideológico, de tal 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 em uma ou outra das duas classes sociais 
antagonistas do modo de produção (PÊCHEUX; 
FUCHS [1975], 1997, p. 165-166).

Althusser (1974, 1999) define os instrumentos de ação ideológica 
como certo número de realidades que se apresentam ao observador 
imediato sob a forma de instituições distintas e especializadas. Para o 
filósofo, os Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE) têm como objetivo a 
reprodução das relações de produção, isto é, das relações de exploração 
daqueles que estão no poder sob os sujeitos que são subjugados.

Um Aparelho ideológico de Estado é um sistema de 
instituições, organizações e práticas correspondentes, 
definidas. Nas instituições, organizações e práticas 
desse sistema é realizada toda a Ideologia de 
Estado ou uma parte dessa ideologia (em geral, uma 
combinação típica de certos elementos). A ideologia 
realizada em um AIE garante sua unidade de sistema 
“ancorada” em funções materiais, próprias de cada 
AIE, que não são redutíveis a essa ideologia, mas lhe 
servem de “suporte” (ALTHUSSER, 1999, p. 104).
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Considerando a teoria de Althusser (1974, 1999) sobre os 
Aparelhos Ideológicos e Repressivos de Estado, o funcionamento do 
Aparelho Ideológico Igreja, no medievo, atravessava os sujeitos e seus 
dizeres, reproduzindo valores cristãos e temores relacionados à punição 
da carne. Como esta era da ordem do proibido, a repressão da sexualidade 
reverberava nos dizeres sobre as mulheres, sendo-lhes imposta, em geral 
pela via da violência, a obediência, a castidade, o silêncio etc. 

Nesse sentido, propor uma análise sobre a (r)existência das 
mulheres na história da Filosofia, durante a Idade Média, é considerar uma 
presença que se faz pela ausência. Pois, para as mulheres, foi negado, pelas 
condições de produção do período, o reconhecimento de suas possíveis 
e prováveis reflexões intelectuais. Por séculos, não se falou ampla ou 
abertamente sobre mulheres protagonistas na história da Filosofia, seja por 
contribuições intelectuais seja por atos históricos que foram esquecidos, 
silenciados e ignorados. 

A história das mulheres e de sua presença na Filosofia foi 
escrita e conceituada por homens, filósofos, historiadores etc, que, em sua 
maioria, silenciaram sobre a presença de mulheres na produção intelectual 
ou em qualquer outro espaço que não fosse o privado e o doméstico. Tal 
contexto de produção contribuiu para a constituição de uma memória que 
desconsidera a (r)existência de filósofas na história da Filosofia em geral e, 
em particular, no contexto histórico do medievo. 

De acordo com Orlandi (2010, 2013), o dito possui inúmeros 
não-ditos, que são esquecidos, apagados ou silenciados. Observamos, em 
nossa análise anterior8, que há uma predominância dos textos de autoria 
de homens, escolhidos para representar o que seriam os conteúdos e os 
saberes que a Filosofia, em sua dimensão histórica, ensina. E, a partir disso, 
perguntamo-nos o que não é dito para que haja a predileção de apenas 
autores para constituir o conhecimento filosófico.

Por isso, consideramos que uma das vias do silenciamento das 
filósofas ocorre no apagamento destas pela e na História da Filosofia. 
Conforme afirma Orlandi (2013), geralmente costumamos pensar o 
silêncio como “vazio”, como “falta”, isto é, o concebemos como a 
ausência de sons ou palavras. Porém, a Análise de Discurso desloca esse 
sentido, afirmando que o silêncio é condição da significação, é aquilo 
que está em todas as palavras, ou o que se instala no limiar do sentido. 
Nessa perspectiva, então, entendemos que o silêncio não é a ausência 

8  A partir das pesquisas e orientações para a composição da dissertação Mulheres Filósofas: 
um silêncio institucionalizado (2020/UNIOESTE).
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de palavras, e sim a multiplicidade de sentidos. Por isso, impô-lo não é 
calar o sujeito que fala, mas sim impedi-lo de sustentar outro discurso. 
Segundo Orlandi (2013, p. 102), “em condições dadas, fala-se para não 
dizer (ou não permitir que se digam) coisas que podem causar rupturas 
significativas na relação de sentidos”. 

Orlandi (2013, p. 24), assim, afirma que o silêncio é da ordem 
da contradição constitutiva, situado na relação do “um” com o “múltiplo”, 
aceitando a “reduplicação e o deslocamento que nos deixam ver que 
todo discurso sempre se remete a outro discurso que lhe dá realidade 
significativa”.  Nesse sentido, podemos pensar o silêncio enquanto 
fundador, quando consideramos que ele existe nas palavras, significando 
no não-dito e produzindo recuo no significante para produzir condições 
para existência dos efeitos de sentido. Também podemos pensá-lo a 
partir de um efeito político, que se subdivide em silêncio constitutivo, 
indicando, de acordo com Orlandi (2013, p. 14), que “para dizer é preciso 
não-dizer (uma palavra apaga necessariamente as “outras” palavras)”; e 
silêncio local, referindo-se “à censura propriamente (àquilo que é proibido 
dizer em uma certa conjuntura)”. 

Acreditamos que o silêncio que recai sobre as filósofas é da 
ordem da censura ideológica, não porque impede, por meio do Aparelho 
Ideológico Escola, por exemplo, a existência ou o uso de filósofas e de suas 
produções. Mas sim porque se filia, enquanto uma memória discursiva, a 
dizeres atravessados por uma Formação Ideológica da ordem do patriarcal, 
que entende, histórica e ideologicamente, homens como criadores de 
conhecimento, ocupando espaços públicos, e mulheres como espectadoras, 
ocupando espaços privados.

A censura tal como a definimos é a interdição da 
inscrição do sujeito em formações discursivas 
determinadas, isto é, proíbem-se certos sentidos 
porque se impede o sujeito de ocupar certos lugares, 
certas posições. Se se considera que o dizível se define 
pelo conjunto de formações discursivas em suas 
relações, a censura intervém a cada vez que se impede 
o sujeito de circular em certas regiões determinadas 
pelas suas diferentes posições (ORLANDI, 2013, p. 104).

Podemos problematizar, então, que a memória discursiva que 
entende a existência de apenas filósofos na história da Filosofia não é 
transparente nos dizeres sobre a filosofia e suas autoras e seus autores. 
Ela existe na opacidade do texto, encontrada, por exemplo, na predileção 
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e na indicação dos mesmos filósofos, como também na não-escolha de 
filósofas. Assim, essa memória discursiva é constituída por um não-dito, 
presente em outros dizeres e neles apagados, de que as mulheres não 
teriam produzido conhecimento intelectual na história da filosofia.

1. As filósofas e o ato de resistir para existir
Como mostraremos a partir desta seção do texto, há, por meio 

das condições de produção do período do medievo, uma resistência das 
filósofas, a saber, Hildegarda de Bingen resiste por meio da religião, e 
Christine de Pizan resiste por meio do instrumentário ideológico que 
determinava como mulheres e homens deveriam se portar na sociedade, 
conforme a classe social a qual pertencessem. Os escritos preservados 
de ambas produzem furos em uma Formação Imaginária sobre a vida 
das mulheres no medievo, especialmente sobre a inexistência de filósofas 
nesse período. 

Nas reflexões de Hildegarda, em suas obras, entendemos que o 
furo acontece dentro e por meio do Aparelho Ideológico Igreja:  dentro, 
porque Hildegarda era monja; e por meio dele, pois, graças ao controle 
desse AIE, a filósofa, enquanto líder religiosa, teve suas interpretações 
divinas legitimadas, aceitas e conservadas, o que possibilitou que ela 
se dedicasse à leitura de textos clássicos, bem como abordasse outros 
assuntos filosóficos que não estivessem necessariamente ligados à Igreja 
e à fé cristã. 

Hildegarda de Bingen (Hildegard von Bingen, no original 
alemão) foi uma religiosa beneditina do século XII, pertencente a uma 
família de nobres alemães. Aos oito anos, foi mandada para o mosteiro de 
Disibodenberg. Segundo Pinheiro e Eggert (2016) e Poll (2010), confiada 
à abadessa Jutta de Sponheim, sua primeira mestra e tutora, recebeu 
os ensinamentos básicos de latim por meio dos salmos, posteriormente, 
aprendendo também sobre manipulação de plantas medicinais e cuidados 
com os doentes. 

Tendo revelações divinas desde os três anos de idade, conforme 
relato próprio, escreveu Scivias, sua primeira obra, obedecendo a um 
chamado de Deus recebido durante uma visão. Para a filósofa, seus 
escritos consistiam na transcrição de mensagens divinas e, como tal, eram 
compostos de ensinamentos ortodoxos de caráter doutrinário e profético.

E sucedeu no 1141º ano da encarnação de Jesus Cristo, 
Filho de Deus, quando eu tinha 42 anos e sete meses 
de idade, uma ardente luz de um intenso brilho veio 
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do céu para se pôr por completo em minha mente, 
como uma chama que não queima mas que ilumina. 
Ela me preencheu totalmente, coração e alma, como 
um sol que esquenta algo com seus raios. E mais uma 
vez eu poderia ter o gosto de entender realmente o 
que diziam e o que significavam os Sagrados Livros 
- Os Salmos, os Evangelistas e os demais livros do 
Antigo e Novo Testamento [...] (HILDEGARDA DE 
BINGEN, 2015, p. 96).

Sua aceitação no meio eclesiástico e a fama de profetisa foram 
concedidas porque a filósofa tinha suas visões sempre na presença de 
testemunhas, sendo Volmar, monge amigo e confessor da abadessa, um dos 
primeiros a assegurar a veracidade das revelações. Além disso, ela seguia 
com alguns dos princípios que orientavam à conduta dos sujeitos religiosos, 
como, por exemplo, a estrita humildade, assumindo-se como incapaz de 
escrever ou falar sobre as graças divinas sozinha, sendo, portanto, suas 
escritas e interpretações nada mais do que revelações de Deus. Conforme 
descreve Hildegarda (2015, p. 96), “As visões que tive não foi em sonhos, 
nem dormindo, ou em momentos de delírios, ou pelos olhos do corpo, ou 
pelos ouvidos do corpo, ou em lugares ocultos; recebi-as, pois, estando 
acordada e com a mente clara, com olhos e ouvidos do homem interior, em 
lugares abertos, conforme a vontade de Deus”.

Considerando que o Aparelho Ideológico Igreja determinava o 
contexto medieval e atravessava as produções intelectuais desse período, 
na medida em que Hildegarda se via, e era legitimada por colegas monges, 
como mensageira divina, negar suas interpretações seria também negar 
as veracidade da comunicação entre Deus e os seres humanos. Por meio 
desse AIE e do contexto de produção do período, em que o conhecimento 
viria de Deus e por Ele seria dado em graça, Hildegarda obteve o aval do 
papa Eugênio III, que a reconheceu enquanto intérprete e autorizou suas 
reflexões e escrita.

Assim, conhecendo e utilizando de suas condições de produção, 
Hildegarda usou do sistema eclesiástico para assegurar o direito de pesquisar 
e teorizar sobre os mais diversos assuntos, e pode escrever suas reflexões 
e apontamentos sobre inúmeras problemáticas. A filósofa, ao proceder 
desse modo, encontrou brechas para se colocar na posição de estudiosa e 
de escritora. Tais oportunidades e ações de Hildegarda ressoam em nossas 
análises como um possível efeito de sentido de que há furos na hegemonia 
da história da filosofia, que se filia à ideologia da ordem do patriarcal e 
desconsidera a existência de filósofas no medievo e de suas obras.
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Em outras palavras, consideramos que Hildegarda resiste às 
opressões da época e rompe com o eco do silenciamento à medida que 
utiliza de suas condições de produção, isto é, da dominação do Aparelho 
Ideológico Igreja, para autorizar e legitimar suas obras. Nesse sentido, 
a aprovação papal garantiu à filósofa a veracidade e a possibilidade da 
escrita, mesmo diante da constante dominação dos homens no período. 
Segundo Hildegarda (2015, p. 27), ao ler seus escritos publicamente, o papa 
“protegeu-a da censura a que ela estava fadada por violar as escrituras 
deuteropaulinas sobre o silêncio e a submissão das mulheres”.

De acordo com Costa e Costa (2019), em sua segunda obra, 
chamada Liber divinorum operum, além de tratar de temas como a Trindade, 
a Criação e a Redenção, Hildegarda aborda a relação entre o universo e 
o ser humano, colocando este no centro do cosmos. Nessa obra, então, 
em que Hildegarda apresenta uma concepção antropológico-cósmica, 
temos, como ilustração da 2ª Visão, a iluminura denominada A Roda do 
Firmamento, na qual o homem é colocado no centro do universo. 

No centro desta roda aparece uma imagem de 
homem, cuja cabeça alcança a parte superior e os 
pés a parte inferior de ares denso, branco e luminoso. 
Pelo lado direito, a ponta dos dedos de sua mão 
direita, e pelo lado esquerdo, a ponta dos dedos 
da mão esquerda, estão esticados e chegam até o 
mesmo círculo, tocando-lhe em pontos diferentes da 
circunferência. A razão pela qual a imagem tem os 
braços estendidos é porque na estrutura do mundo 
o homem está no centro, já que é mais poderoso que 
todas as outras criaturas que estão, sem embargo, 
na própria estrutura. Ainda que seja pequeno na 
estrutura, é grande pela energia da alma. Como tem 
a capacidade de mover a cabeça para cima e os pés 
para baixo, alcança tanto os elementos superiores 
como os inferiores e pode movê-los. As obras de 
suas mãos ultrapassam tudo, porque têm, pela 
força do homem interior, a possibilidade de pôr esta 
capacidade em execução. Como o corpo do homem 
supera em tamanho seu coração, assim as forças da 
alma superam o corpo, pois o corpo do homem está 
circundado pelas forças da alma, que se estendem por 
toda redondeza da terra (HILDEGARD DE BINGEN, 
2013, p. 50-51).
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Essa iluminura, que teria sido produzida entre 1163-1174, tem 
grande semelhança com o desenho de Leonardo da Vinci, intitulado 
Homem Vitruviano, terminado em 1490. Apesar da diferença entre as 
datas de publicação, da ordem de três séculos, podemos perceber que 
as duas gravuras retratam o homem, isto é, o ser humano, no centro do 
que seria a representação de um cosmos9. Sem nos aprofundarmos, no 
momento10, encontramos a temática dos seres humanos no centro de uma 
representação do que seria o universo,  sendo abordados por duas pessoas: 
uma delas, o homem, teve sua obra reconhecida e usada como ferramenta 
para difundir a ideia do antropocentrismo; a outra, uma mulher, teve pouco 
ou nenhum reconhecimento, pela história hegemônica, seja da iluminura 
mencionada seja de sua teoria. 

Apesar de teorizar sobre temas teológicos, Hildegarda escreveu 
também sobre diversos outros assuntos, inclusive sobre mulheres e seus 
desejos. Em Libro de las causas y remedios de las enfermedades (2013), a 
filósofa aborda sobre o prazer no ato sexual, dando destaque ao prazer das 
mulheres, no que seria, conforme Costa e Costa (2019), a primeira descrição 
de um orgasmo feminino: 

O prazer na mulher é comparável ao sol que com 
seu calor aquece a terra com doçura, suavidade e 
constância, de sorte que nascem frutos, porque se o sol 
queimasse a terra intensamente prejudicaria os frutos 
mais do que beneficiaria. Assim também o prazer da 
mulher tem um calor agradável e suave, de forma que 
assim concebe e dá a luz a sua prole. Se permanecesse 
sempre ávida por prazer, não seria apta a conceber e 
parir. Quando surge o prazer na mulher, é mais rápido 
do que no homem, porque o fogo não arde nela tão 
forte como no homem (HILDEGARDA DE BINGEN, 
2013, p. 72).

Esse recorte demonstra uma sutileza poética que poucas vezes 
observamos em textos que falam sobre o corpo humano ou sobre as 
mulheres e seus desejos “carnais”. Embora o contexto de produção desses 
escritos seja atravessado por uma ideologia patriarcal, percebemos um 
furo na memória que nos conta que mulheres filósofas não existiriam na 

9  Não podemos afirmar que Da Vinci conhecia a iluminura de Hildegarda, porém, a 
semelhança entre as obras impressiona.

10  Tema a ser abordado em próximos trabalhos.
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Idade Média, em especial, e que mulheres não puderam falar sobre si e 
teorizar acerca de assuntos relacionados ao que de sexual e aprazível 
sentem as mulheres. 

Já ao abordar a temática da procriação, do ato de “gerar” a vida, 
Hildegarda materializa um pensar diferente do que aprendemos ser o dizer 
da época, que entendia os homens como os responsáveis pela “essência” 
dos seres, enquanto as mulheres seriam um receptáculo para receber a 
“semente” da vida. Em seus escritos, Hildegarda (2013, p. 49) direciona 
para um efeito de sentido de que as mulheres seriam mais ativas no ato da 
criação ao entender que “o calor da mulher que tem natureza carnosa supera 
o calor do sêmen do homem, de modo que, muitas vezes, a criança forma 
seu rosto semelhante a elas. Mas as mulheres que são fracas por natureza 
formam uma criança cujo rosto se parece com o do seu pai”. De certa 
forma, tal entendimento de Hildegarda (2013) é o oposto da teoria adotada 
pela Igreja para explicar o surgimento da vida. Isto é, quase como que 
por ironia, a filósofa apontam que seriam as mulheres fracas por natureza 
que produziriam crianças parecidas com o pai, possibilitando um gesto de 
leitura de que homens seriam gerados a partir de uma fraqueza de suas 
mães. A ironia seria por conta de que, segundo a concepção do AIE Igreja, 
mulheres nasceriam a partir de uma fraqueza ou de uma má disposição da 
matéria no sêmen do homem, conforme o assunto é abordado por Tomás 
de Aquino, um dos cânones da Filosofia Medieval:

[...] deve-se dizer que considerando a natureza 
em particular, a mulher é deficiente e falha, pois a 
potência ativa que se encontra no sêmen do macho 
visa produzir alguma coisa que lhe seja semelhante em 
perfeição segundo o sexo masculino; mas, se for gerada 
uma mulher, isso resulta de uma fraqueza da potência 
ativa ou de alguma má disposição da matéria, ou ainda 
de alguma mudança proveniente de fora, por exemplo 
dos ventos do sul, que são úmidos, como está escrito 
no livro da Geração dos animais (TOMÁS DE AQUINO, 
2003, p. 612-613, grifos nossos).

Essa função, isto é, a procriação, é um dos traços que permeia a 
definição de uma Formação Imaginária sobre mulheres e homens, definindo-
os enquanto passivas e ativos. Mesmo que sejam as mulheres a terem a 
possibilidade de gerar outros seres dentro de si, na Idade Média, filósofos 
como o citado, fundamentados em concepções como a de Aristóteles, 
acreditavam que a “fonte” da vida estava nos homens. Em outras palavras, 
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estes teriam o elemento que daria essência à vida, enquanto as mulheres 
seriam o receptáculo desta. 

Além das obras mencionadas, Hildegarda também manifestou 
suas ideias em cerca de 400 epístolas, dirigidas às várias classes de pessoas 
da Alemanha e de outros países. Foi musicista, deixando 77 canções sacras. 
Seu legado ainda inclui diversos outros textos e pequenos tratados sobre 
política, vida cotidiana e os mais variados assuntos. 

Além disso, foi autora de uma espécie de dicionário, chamado 
de Língua desconhecida ou secreta, formada por um alfabeto em que 
lista mais de mil termos por ela inventados, traduzidos para o latim e o 
alemão. Segundo Poll (2010), a filósofa escreveu essa obra para explicar, 
aos seus leitores, as alegorias e metáforas usadas por ela em seus textos, 
e também para falar de assuntos científicos em termos mais comuns à 
população em geral.

Em outra posição, Christine de Pizan utiliza de suas condições 
de produção, nesse caso, a estrutura feudal, para pensar, escrever e 
divulgar suas ideias. Apesar do contexto medieval, é uma das mais (re)
conhecidas filósofas, sendo considerada a mais importante poetisa do 
medievo e a primeira mulher a viver da escrita no Ocidente. Segundo 
Karawejczyk (2016), um breve resumo da vida dessa pensadora nos 
mostra que Pizan nasceu em 1364, em Veneza, e com seis anos se mudou 
para a França acompanhando o pai Thomaz de Pizan, convidado a viver 
na corte de Carlos V. Inclusive, foi seu pai, astrônomo, quem primeiro lhe 
ensinou Latim e Filosofia, disciplinas que não faziam parte da educação 
das mulheres na época. 

Seguindo os costumes do período, casou-se aos 15 anos com 
Etienne Castel, nomeado secretário do rei um ano após o casamento. 
Precocemente, devido ao falecimento de seu pai, em 1386, e de seu marido, 
em 1389, Pizan, então com 25 anos, passou a ser a responsável pelo sustento 
da família: sua mãe, seus dois irmãos e seus três filhos.

Na obra Le Livre des Trois Vertus, publicada no século XV, que 
recebeu, no século XVI, uma versão portuguesa intitulada O Espelho de 
Cristina, a filósofa compôs um manual sobre como as mulheres deveriam se 
comportar para (sobre)viverem mais facilmente, isto é, evitando a extrema 
violência a que eram submetidas, dada as condições de produção em 
que viviam. De acordo com Mendonça (2013), os livros conhecidos como 
“Espelhos”, popularizados na Europa do século XV, direcionavam-se à alta 
sociedade para educá-la, destacando os modelos sociais e religiosos a 
serem seguidos, a partir das concepções políticas e filosóficas da época. 



26

Em um primeiro momento, esses manuais de bons modos e bons 
costumes constituíam a literatura moralizadora destinada a príncipes e reis, 
proeminentes figuras masculinas que deveriam ser os espelhos de virtudes. 
No entanto, a partir do século XV, com a necessidade de uma formação 
feminina com diretrizes próprias e específicas, esses manuais passaram a 
fazer parte da essência da educação das moças e mulheres da corte, dando 
origem aos “Espelhos de Rainhas”.

Em seu texto, então, a filósofa iguala homens e mulheres no 
âmbito da responsabilidade

[...] o estado real dos grandes senhores é levantado 
sobre os estados do mundo, é necessário que aqueles, 
assim homens como mulheres… sejam melhor 
acostumados que outra gente… [...] Que eles possam 
ser, a seus súditos… espelho e exemplo de bons 
costumes… (PIZAN, 1987, p. 164).

Além disso, o manual escrito por Pizan dirige-se não só para as 
senhoras da nobreza, como também às demais mulheres das diferentes 
classes sociais. Porém, considerando a cultura da época, Pizan (1087, p. 
170) afirma que “[...] se endereçará a nossa lição, primeiramente às Rainhas 
e Princesas e outras Senhoras… seguindo de grau em grau… cantaremos 
nossa doutrina em todos os estados das mulheres…”.

Nessa espécie de manual que as mulheres deveriam seguir, 
Pizan (1987) aborda, para Rainhas e Princesas, assuntos direcionados ao 
comportamento e o modo de resolver os conflitos. Os capítulos intitulavam-
se, por exemplo, em Como resistir às tentações; Como conseguir bons 
pensamentos, por amor e temor de Nosso Senhor; O caminho correto de 
uma Princesa temente a Deus; Como a boa Princesa quererá ter todas as 
virtudes; Como conseguir a paz entre o Príncipe e seus vassalos; Como 
relacionar-se com o seu Senhor; Como relacionar-se com os parentes de 
seu marido; Como a princesa deve cuidar do “estado e governança” dos 
filhos; Como ser discreta com aqueles que sabe que não a amam; Como 
comportar-se para ser amada e respeitada pelos súditos; Como deve ter 
“em boa ordenança” as mulheres da sua corte; Modelo de carta a enviar a 
sua senhora, se a souber desencaminhada; entre outros. 

Já no capítulo para Senhoras e Donzelas, Pizan (1987) escreveu, 
entre outros assuntos, Como evitar o vício da inveja; Como evitar maldizer; 
Não é próprio difamar ou dizer mal umas das outras; Como as que vivem 
em quintas devem organizar os seus bens; Conselhos sobre a “soberba” de 
algumas donas. E, para a última parte intitulada Mulheres, a filósofa disserta 
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sobre Mulheres de Estado e burguesas; mulheres de mercadores; mulheres 
viúvas; moças; velhas entre as mancebas; moças entre as velhas; mulheres 
dos mestres; mulheres servas de casa; mulheres da mancebia; mulheres 
honestas e castas; mulheres dos lavradores; pobres (homens e mulheres); etc. 

Desse modo, o texto de Pizan (1987), embora destinado a 
diferentes tipos de mulheres, elabora um manual para que estas se saiam 
bem, isto é, tenham uma vida “melhor”. A filósofa fura com a memória 
advinda de uma história da filosofia na medida em que apresenta um 
sentido outro para a imagem das mulheres, geralmente retratadas como 
pecadoras e inferiores aos homens. Isto é, a partir de seu contexto de 
produção, Pizan elabora sobre si e sobre outras mulheres para outras 
mulheres, materializando, por fim, a resistência dessa filósofa que utilizou 
do reconhecimento que obteve ainda em vida e das oportunidades 
alcançadas graças a classe social mais privilegiada que frequentava e a 
aceitava para escrever e fazer disso seu ofício. 

Como efeito de fim...
Segundo Orlandi (2001, p. 32), “onde está a linguagem está a 

ideologia”. Isto é, onde há produção de dizeres há confronto de sentidos, 
pois a significação não é imóvel, e sim se constitui no processo de interação 
entre o sujeito falante e o sujeito ouvinte. Assim, para Orlandi (2001, p. 
32), “dizer não é apenas informar, nem comunicar, nem inculcar, é também 
reconhecer pelo afrontamento ideológico. Tomar a palavra é um ato dentro 
das relações de um grupo social”. 

Longe de findar as reflexões que aqui trazemos, mas já nos 
encaminhando para o fim deste texto, ao considerar as condições de 
produção da escrita das filósofas aqui apresentadas, pudemos refletir sobre 
a resistência dessas mulheres em seu contexto histórico, o que possibilita a 
abertura para efeitos de sentidos outros, possíveis a partir da materialidade 
de furos em uma memória que já-diz, não-diz e silencia sobre as mulheres 
no medievo e suas vivências intelectuais.

Consideramos, enfim, que, ao analisar breves recortes da escrita 
das filósofas, apresentamos alguns pontos que podem levar à reflexão 
e a um conhecimento outro sobre a resistência dessas mulheres em seu 
contexto histórico. Acreditamos que tais reflexões possam ecoar e produzir 
novos efeitos de sentidos possíveis a partir do conhecimento e da análise 
do contexto de produção, das materialidades produzidas e conservadas, 
bem como do reconhecimento de mulheres do medievo ocupando posições 
diferentes das ligadas à maternidade, ao matrimônio e à subserviência.  
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Introdução 

“Nas duas faces de Eva
A bela e a fera
Um certo sorriso
De quem nada quer...”
(Rita Lee)

“Cor de rosa choque”, da cantora e compositora brasileira Rita 
Lee, foi sucesso consagrado na década de 1980, ao ser lançado como tema 
de abertura de um programa de televisão dedicado às mulheres e aos 
assuntos de seu interesse, sob um ponto de vista inovador. Até os dias 
atuais, continua inspiradora, cantando a beleza do ser mulher, num jogo 
entre garra e espírito de luta versus feminilidade e fragilidade, tantas vezes 
tidas como justificativa para a submissão perante o homem, mas que não 
as definem enquanto sujeito de sua própria história.

Essas palavras trazidas ao mundo distópico de Gilead, de “O 
conto da Aia”, da autora canadense Margareth Atwood (2017), poderiam 
ser utilizadas para se falar a respeito de qualquer uma das personagens 
femininas da estória, mas falaremos de duas especificamente, dentre as 
principais: a Aia Offred e a Esposa do Comandante, Serena. Ambas são 
mulheres que se veem agora oprimidas em e pelos seus corpos, pelo 
novo regime de governo: uma por ser capaz de gerar filhos e, por isso, ser 

1  Agradecimento: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

2  Mestranda em Linguística, pela Universidade de Franca (UNIFRAN), bolsista CAPES/
PROSUP (Processo: 88887.658802/2021-00). Bibliotecária e especialista em Arquivos.

3  Docente no Programa de Pós-graduação em Linguística na Universidade de Franca 
(UNIFRAN), doutora em Linguística pela UNESP campus Araraquara.
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transformada em uma reprodutora oficial, orientada a gerar novos seres 
humanos necessários à continuidade da vida e o futuro do país; a outra por 
ser estéril, porém detentora de um status capaz de lhe conferir a obediência, 
o respeito e o poder perante as outras mulheres (e também homens), em 
sua condição de “Esposa”. 

[...] a escritora adaptou os acontecimentos históricos, 
transpondo-os para os Estados Unidos de sua época. 
Em seguida, Atwood arquitetou a retirada de todos os 
direitos adquiridos pelas mulheres ao longo da história, 
resultando na escravização de corpos em sua obra, 
seja como aias, seja como esposas dos Comandantes. 
(SILVA; KOHBRAUSCH, 2021, p. 266).

Embora diametralmente opostas diante desse poder que oprime 
e controla, através da indiferença e da despersonalização, num sistema 
alheio às necessidades de comunicação, convivência ou qualquer tipo 
de afeto - um sistema que ora as reduz à insignificância, ora as torna 
protagonistas ou as faz sofrerem em meio a um cotidiano de obediência 
ao regime de governo - Offred e Serena, demonstram seu poder dentro de 
um campo de batalhas quase invisível (mas nem por isso menos perigoso), 
que precisam enfrentar diariamente para conseguirem sobreviver. 

Narrado por June (a Offred), integrante da primeira geração de 
Aias, o conto nos apresenta o período que antecipou a era de prosperidade 
que se seguiria, graças à ação de uma seita radical que conseguiu substituir 
a Constituição dos Estados Unidos pela sua interpretação particular dos 
textos bíblicos e assim, consequentemente, impor um novo modelo de 
sociedade. Como citado nas escrituras bíblicas, às Aias caberia dar à luz, 
quando não fosse possível às Esposas. 

Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacob, 
teve Raquel inveja da sua irmã, e disse a Jacob: Dá-
me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira 
de Jacob contra Raquel e disse: Estou eu no lugar 
de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela 
lhe disse: Eis aqui a minha serva, Bilha; entra nela 
para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu, 
assim, receba filhos por ela. (GÊNESIS, 30:1-3 apud 
ATWOOD, 2017, p. 2).

A esperança que cada uma das personagens carrega reside 
em lugares opostos no tempo. Em Offred, está no passado, diante das 
lembranças de tudo que vivera até então, dos sonhos bons e ruins que 
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ainda é capaz de carregar, dos sentimentos que pulsam tão vivos e da 
ideia incessante de reaver sua filha, sequestrada quando foi obrigada a 
tornar-se uma Aia. Já em Serena, a esperança é o futuro, que lhe garantiria 
uma criança, um fruto de seu sagrado casamento, na confirmação de 
tudo que acreditara e ainda acredita conseguir através da sua fé, para ter 
como recompensa o milagre tão esperado e somente possível através do 
corpo de Offred.

1. A nova vida, em Gilead
Gilead nasceu como uma proposta, diante do início das 

guerras entre seitas religiosas que se organizaram em torno de soluções 
necessárias para a garantia de um futuro digno para a sociedade norte-
americana. A esterilidade, reconhecida e enfrentada há alguns anos, teria 
sido, então, consequência da vida moderna permissiva e desregrada das 
mulheres, por não cuidarem de sua alimentação e saúde, por seu apego às 
futilidades, por perderem tempo querendo trabalhar como os homens, por 
não cuidarem de seus filhos para se dedicarem a outros compromissos da 
vida profissional, por estudarem mais que o necessário, por quererem mais 
que o necessário, por terem seus corpos, sua pele, suas bocas à mostra, 
por serem prostitutas ou adúlteras, por se permitirem o prazer. O golpe 
se fez sentir em primeiro lugar sobre elas, com o bloqueio de suas contas 
bancárias. A partir de então, tudo ficou sob a administração dos homens 
mais próximos, cônjuges ou familiares; depois, todas as mulheres foram 
demitidas e passaram a depender deles. 

Uma passeata de protesto foi organizada, como demonstração da 
revolta e indignação, reunindo não só mulheres, mas todos que se sentiram 
atingidos igualmente. Em resposta vem à tona uma onda de repressão 
armada e violenta, sem nenhum receio de ferir ou de matar qualquer um 
daqueles participantes. Tudo estava muito diferente, jamais haviam visto 
algo assim, não havia como reagir. 

A tomada do governo pelos Filhos de Jacó, grupo por trás do 
regime, não foi pacífica, mas teria sido um pouco mais difícil, se não tivesse 
se iniciado aos poucos, de modo quase imperceptível, num movimento que 
acontecia de maneira cuidadosamente articulada e silenciosa, em meio à 
agitada vida urbana, semeando ódio aos valores de consumo e de cultura 
desprovidos, segundo eles, de moral e respeito.

Por não ter sido percebido de imediato, esse movimento 
rapidamente se instalou, dominou as instâncias superiores, assassinando 
o presidente e colocando toda a culpa em terroristas. Quando a maior 
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parte das pessoas começou a prestar atenção, tentando compreender 
o que estava acontecendo, a Constituição já havia sido substituída, os 
direitos negados e uma nova ordem social se impunha, protegida por um 
aparelho com poder de polícia, ditador e belicamente abastecido, ao qual 
todos estavam submetidos. Pouco se pôde fazer contra a violência que 
se impunha diariamente, cada vez mais forte e estruturada, e de antemão 
autorizada por muitos de seus fiéis seguidores.

Gilead foi fundamentada em princípios religiosos, para os quais 
o pecado deveria ser punido com rigor, a fim de inibir qualquer tentativa de 
transgressão ao regime ou à moral e bons costumes. A violência é brutal e 
amplamente utilizada para o controle e a manutenção da ordem diária. A 
morte tem sua face colocada à mostra diariamente, em corpos enforcados, 
com suas cabeças inertes envoltas num saco branco, pendurados num 
muro e expostos em meio à passagem dos pedestres, quantos dias fosse 
preciso, para servir como exemplo, ou ainda em comemorações coletivas 
de punição, sempre justificadas, “sob o Olho Dele”.  

As mulheres são peças fundamentais dessa nova engrenagem 
de governo. Escolhidas por sua vida pregressa, são julgadas de acordo 
com o padrão de mulher aceito a partir de então, e pelas novas regras, 
podem ser punidas, expulsas ou capturadas para cumprirem sua missão 
perante um ideal “maior”. É na Bíblia Sagrada (c2009) que podemos 
encontrar os fundamentos que a ordem dos Filhos de Jacó resgatam, para 
definir os deveres e o futuro das mulheres, sempre submissas aos homens, 
em nome do “Senhor”.

9 Semelhantemente, recomendo que as mulheres se 
vistam com decência, modéstia e discrição, não com 
tranças; nem com ouro ou pérolas, nem com roupas 
muito caras, 10 mas que se vistam de boas obras, como 
convém a mulheres que professam servir ao Senhor. 
11 A mulher deve aprender em silêncio, com toda a 
reverência. 12 E não permito que a mulher ensine, nem 
exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, 
em silêncio. 13 Porque Adão foi criado primeiro, e 
Eva depois. 14 E mais, Adão não foi enganado; mas a 
mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. 15 
Contudo, a mulher será restaurada dando à luz filhos, 
desde que permaneçam na fé, no amor e na santidade, 
com bom senso. (BÍBLIA, c2009).

Além das Aias, que servirão aos propósitos de manutenção 
da espécie por possuírem raros úteros saudáveis, e das Esposas dos 
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Comandantes, que garantem a manutenção do casamento “até que a 
morte os separe”, existem outras mulheres também importantes nessa 
engrenagem, como as Marthas, que trabalham em funções fixas de confiança, 
diretamente subordinadas às Esposas e que, consequentemente, cuidarão 
da casa e da família dos que estão à frente do novo governo e seus filhos; 
há as mais idosas, que serão instaladas nas lavouras ou em outros serviços 
necessários, e as que fazem de tudo um pouco, as Econoesposas, casadas 
com homens mais pobres. Há ainda as viúvas e também aquelas que não 
se encaixam nas novas regras, mas que servem aos instintos masculinos 
(longe dos olhos das esposas) e as não-mulheres, punidas por serem 
adeptas de um comportamento tido como reprovável ou proibido - aquelas 
que devem ficar longe das vistas de todos, trabalhando nas colônias de lixo 
tóxico até morrerem. Na base de sustentação e manutenção dessa ordem 
social existem ainda as Tias, responsáveis pelo treinamento das que serão 
tornadas Aias. A elas cabe fazerem-nas compreender o quão importante é 
estar nessa condição, como dizia Tia Lydia: “Pensem em si próprias como 
sendo sementes” (ATWOOD, 2017, p. 26). 

O ato sexual, praticado pelo Comandante com a Aia aos pés da 
Esposa, uma vez ao mês durante o seu período fértil, faz parte de uma 
Cerimônia cuidadosamente organizada e para a qual as Aias são submetidas 
após rigoroso período de treinamento em regime de internato no “Salão 
Vermelho”, comandado pelas Tias - uma espécie de quartel general, onde 
recebem todas as instruções sobre como devem se comportar dali em 
diante. Se obtiverem sucesso, serão agraciadas com recompensas, mas, 
se falharem após algumas tentativas, terão como destino as colônias de 
trabalho forçado e a morte inevitável.

Uma Aia não tem nome pessoal, é apenas um número. Ao 
chegar em um novo endereço, recebe o nome de seu Comandante, ao qual 
deverá se submeter durante o período mais propício e do qual se torna 
posse, até que cumpra a sua função: a de oferecer seu corpo para que “O 
Divino” opere um milagre, naqueles tempos de infertilidade, e uma criança 
saudável possa ser gerada em seu ventre, como representante do sucesso 
e da prosperidade da nova nação.

Incapazes de conseguir engravidar, as esposas organizam e 
comandam as atividades das Tias. Quando uma gravidez acontece e chega 
a termo, organizam uma recepção requintada às esposas, convidadas para 
apoiar o momento tão especial. Uma representação teatral é montada para 
simular as sensações na Esposa, que passa a entrar em trabalho de parto, 
enquanto outras Aias acompanham de perto, em outro local, aquela que 
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vai, realmente, dar à luz um bebê, sob os cuidados e orientação das Tias. 
O parto é um momento reservado somente às mulheres, naturalmente 
preparadas para tal, não havendo necessidade de médicos; eles só serão 
chamados diante de alguma complicação. A Esposa passa a sentir as dores 
das contrações e a respirar de acordo com elas, a sentir o cansaço ou o 
alívio do nascimento ao se posicionar no lugar e tempo exatos. Mas, não... 
não é ela quem está parindo, é a Aia quem tem um milagre saindo de 
suas entranhas, é a Aia a mulher reprodutora. À esposa cabe segurar o 
bebê já limpo e alimentado, após o nascimento. À esposa cabe ter como 
seu, o filho gerado numa concepção obrigatoriamente arranjada de seu 
marido com outra mulher, e por meses ainda vai conviver com aquela Aia-
mãe que alimenta e é indispensável ao bebê. Aquela presença que ainda 
permanece e que, apesar de toda violência física e psicológica, tornada 
ainda mais assustadora por ser consentida e compartilhada como única 
alternativa encontrada para sobrevivência da comunidade, ainda é capaz 
de gerar vidas.

Entre todas essas mulheres os jogos de cumplicidade, de 
subordinação ou de poder são exercitados a cada instante. Não há 
demonstrações explícitas de amizade ou outro contato que possa sugerir 
intimidade, nem mesmo entre as esposas e seus maridos. À maioria delas 
não é permitido exercer atividades alheias à função definida. Não há 
qualquer remuneração, não há dinheiro em circulação. Todas vestem roupas 
do mesmo modelo e com as mesmas cores, conforme o seu estatuto social, 
assim são facilmente reconhecidas. As Esposas vestem azul, as Aias vestem 
vermelho, para estas ainda se acrescentam as abas brancas, cobrindo quase 
que totalmente o rosto, para não verem, nem serem vistas, mas de modo a 
terem percebidos quaisquer movimentos suspeitos. 

As universidades e escolas foram fechadas, livros e revistas 
queimados, por se tornarem desnecessários e inúteis, pois é proibido 
ler ou estudar. Placas de sinalização foram retiradas das ruas, letreiros 
substituídos por imagens e não há acesso a qualquer meio de 
comunicação. O tempo passou a ser marcado pelas badaladas do sino, os 
compromissos também. O silêncio impera, o perigo e a ameaça espiam 
por toda parte, e o medo se impõe nos pequenos detalhes cotidianos ou 
em grandes atos de subjugação.

Serena havia tomado parte na idealização desse plano. Desde 
jovem ela participava da “Hora dos Evangelhos das Almas em Crescimento”, 
um programa de tv transmitido aos domingos, porém, aos poucos a 
finalidade das ações de evangelização foi se configurando em um modo 
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de gestão social preocupado em retomar a tradição dos antepassados 
bíblicos e o culto aos seus valores morais para, assim, frear o consumismo 
desnecessário, o capitalismo e a poluição provocada pela industrialização, 
que tornou inférteis as terras e também as mulheres. Ela costumava fazer 
discursos sobre a importância de as mulheres cultuarem a santidade do 
lar e se dedicarem a ele e à família. Sob o seu ponto de vista, o governo 
que se preparava seria bom para elas, pois passariam a ser valorizadas 
novamente, assim como o casamento e o sagrado “Fruto” que dele viesse. 
Mas, ao concretizarem a ideia, apenas os homens passaram a coordenar 
tal execução e, então, uma vez colocado em prática, o lugar de Serena 
restringiu-se ao de “Esposa”, mantenedora do lar.

Aos homens, nesse roteiro, coube um papel conhecido: não se 
distanciaram dos estereótipos de masculinidade diretamente ligados ao 
comando, às ações violentas necessárias para a manutenção da segurança, 
ao provimento da família e, o mais importante, à garantia da reprodução, 
da geração dos filhos de Gilead. O poder masculino se concretiza, então, 
nas funções de Comandante dos Fiéis, ou de Guardiões da Fé, de Anjos ou 
mesmo de Olhos ocultos, infiltrados para vigiar a tudo e a todos. A presença 
deles, no entanto, está subordinada ao protagonismo delas. Suas ações no 
desenrolar dos acontecimentos, ou a violência que praticam, decorre em 
consequência, quase sempre, do comportamento de alguma mulher ou de 
alguém em relação a alguma delas ou ainda sobre o papel que se espera 
delas, de modo que os homens cumprem ordens. Mesmo os Comandantes, 
algumas vezes, se veem obrigados a equilibrar forças com suas esposas, 
pois elas têm o poder de julgá-los e puni-los, perante os Olhos d’Ele, caso 
não cumpram as regras conforme preconizam os mandamentos. 

Agora andamos pela mesma rua, aos pares de 
vermelho, e homem nenhum grita obscenidades para 
nós, fala conosco, toca em nós. Ninguém assobia. 
Existe mais de um tipo de liberdade, dizia tia Lydia. 
Liberdade para: a faculdade de fazer ou não fazer 
qualquer coisa, e liberdade de: que significa estar livre 
de alguma coisa. Nos tempos da anarquia, era liberdade 
para. Agora a vocês está sendo concedida a liberdade. 
Não a subestimem. [...] Nós parecíamos capazes de 
escolher naquela época. Éramos uma sociedade que 
estava morrendo, dizia tia Lydia, de um excesso de 
escolhas. [...] Isso pode não parecer costumeiro para 
vocês agora, mas depois de algum tempo será. Irá se 
tornar costumeiro. (ATWOOD, 2017, p. 34-5, 47).
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Nesse novo tempo-lugar, as mulheres são respeitadas e 
protegidas pelo sistema, que tudo vê e tudo provê. A vaidade não existe, 
nem o desejo ou qualquer sentimento que derive dele. Assim, não há o que 
querer, e ninguém irá desejar aquilo que não pode ter. Não há assédio ou 
outras improbidades morais entre homens e mulheres, ou entre pessoas do 
mesmo sexo - estes últimos, “traidores de gênero”, quando descobertos, 
são punidos com a morte exemplar. O sexo é para fins de reprodução, não 
de prazer. Os homens não têm permissão de conviver com as mulheres, 
nem de tocá-las, a menos que possuam alguma patente oficial ou condição 
que os autorize a isso. Os espaços são ocupados de acordo com as regras 
bíblicas, às quais todos estão subordinados e são assujeitados. O amor seria 
desnecessário para a geração de novos seres humanos, basta a garantia de 
reprodução, de alimento e segurança, e assim o futuro estaria preservado. 

2. Refletindo, com Michel Foucault, sobre o poder entre as mulheres 
de Gilead

A ficção de Margareth Atwood, autora também de outros 
trabalhos escritos sob a ótica feminista, nos toca particularmente porque 
poderia fazer parte de uma trama bastante atual - algo acontecendo nos 
submundos do poder em algum lugar do planeta, neste exato momento. 
Suas personagens parecem residir em algum lugar conhecido.

Vivemos em meio a governos ditatoriais que tentam ressurgir, 
como produtos mal embalados por notícias falsas. Dados de milhares de 
pessoas são coletados a todo momento, durante atividades rotineiras, sem 
uma explicação muito clara a respeito de sua finalidade, e então, de vez 
em quando, se descobre que foram comercializados de maneira ilícita, sem 
dizerem o que ou sobre quem, muito menos o que será feito diante disso.

Vemos todos os dias se repetirem, em meio a tantos outros 
crimes, alguma manchete sobre mulheres que continuam sendo vítimas 
de violência por parte de seus companheiros ou mesmo de suas famílias, 
apenas por serem mulheres, ou ainda de crianças, que não são poupadas 
do sofrimento ou da morte. 

Parece iminente uma época em que a religião será utilizada 
como arma de dominação de muitos, sob o risco de ser colocada nas 
mãos de poucos, como recentemente o mundo assistiu, com perplexidade, 
acontecer no Afeganistão. 

Então, diante desse cenário, não nos parece difícil imaginar 
um golpe semelhante ao da ficção de Atwood, no mundo real. Há algo 
de assustador nos sinais que parecemos reconhecer, algo familiar que nos 
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leva a antecipar uma imagem de futuro, no qual as conquistas advindas do 
conhecimento e do desenvolvimento científico e tecnológico se tornarão 
motivo de desgraça para toda a humanidade

Em “O sujeito e o poder”, de Foucault (2009), encontramos 
definições que nos ajudam a enxergar o jogo de poder por trás das ações 
necessárias para a sobrevivência das mulheres em Gilead, principalmente 
nas relações entre Offred e Serena, em suas posições de oposição 
claramente definidas. 

Um gesto de interpretação nos é sugerido a partir desse olhar 
foucaultiano, pelo qual identificamos a existência de um poder pastoral que 
submete a todos e, dentro dele, uma articulação de poderes entre ambas, 
com seus ataques e recuos, como peças sobre um jogo de tabuleiro. É um 
exercício que nos leva a pensar sobre esses sujeitos e o poder que legitima 
suas ações, bem como as suas estratégias de resistência.

As regras que se estabelecem em Gilead identificam os 
indivíduos de acordo com suas escolhas pessoais, e a partir delas, como 
modo de submissão, lhes impõe uma nova “lei de verdade”, que todos 
os demais devem reconhecer e respeitar. Todos são transformados em 
sujeitos, submetidos a um controle para o bem comum, e reféns de sua 
própria identidade. O grupo religioso dominante oprime, organiza e 
mantém a sociedade sob controle, com um poder de Estado e o completo 
domínio de seus aparelhos ideológicos de repressão, mas também através 
da legitimidade de um poder que consegue se justificar e ser aceito por 
sua pretensão de “salvar o rebanho”. Usa o seu conhecimento sobre a 
comunidade (e sobre cada um dos sujeitos em seus pecados mais íntimos), 
os quais manipula de modo a obter os meios de se perpetuar no controle, 
para o bem comum. 

O exercício do poder pode perfeitamente suscitar 
tanta aceitação quanto se queira: pode acumular 
as mortes e abrigar-se sob todas as ameaças que 
ele possa imaginar. Ele não é em si mesmo uma 
violência que, às vezes, se esconderia, ou um 
consentimento que, implicitamente, se reconduziria. 
Ele é um conjunto de ações possíveis; ele opera 
sobre o campo de possibilidade onde se inscreve 
o comportamento dos sujeitos ativos; ele incita, 
induz, desvia, facilita ou torna mais difícil, amplia 
ou limita, torna mais ou menos provável; no limite, 
ele coage ou impede absolutamente, mas é sempre 
uma maneira de agir sobre um ou vários sujeitos 
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ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis de 
agir. (FOUCAULT, 2009, p. 243).

No centro das relações entre Offred e Serena não existe uma 
relação de violência propriamente dita (embora ela seja utilizada em alguns 
momentos, para delimitar territórios) - essa prática existe, sistematicamente, 
fora do ambiente doméstico e submete a todos. O que existe entre ambas, 
conforme Foucault, é uma relação de poder entre Aias e Esposas, que 
dividem a convivência na mesma casa e em torno do mesmo homem. 

Acima de mim, em direção à cabeceira da cama, Serena 
Joy está posicionada, estendida. Suas pernas estão 
abertas, deito-me entre elas, minha cabeça sobre seu 
estômago, seu osso púbico sob a base de meu crânio, 
suas coxas uma de cada lado de mim. Ela também está 
completamente vestida. Meus braços estão levantados; 
ela segura minhas mãos, cada uma das minhas numa 
das dela. Isso deveria significar que somos uma mesma 
carne, um mesmo ser. O que realmente significa é 
que ela está no controle do processo e, portanto, do 
produto. Se houver algum. (ATWOOD, 2017, p. 117).

Elas se reconhecem o tempo todo em lados opostos, avaliam 
ações e reações e percebem os efeitos de seus atos, em pequenas ou 
grandes perdas e ganhos - o poder de ação de uma depende do poder de 
ação da outra. Como Foucault (2009) comenta, são relações de poder, em 
que cada uma se torna indispensável e necessária à articulação de ambas. 
Serena e Offred conseguem, assim, manter o movimento do jogo, dentro 
das possibilidades que cada uma possui, próprias de suas posições sociais, 
mas também fundamentalmente ligadas aos seus desejos, que no fundo, 
as motivam a resistir e a sobreviver.

Uma relação de violência age sobre um corpo, sobre as 
coisas; ela força, ela submete, ela quebra, ela destrói; 
ela fecha todas as possibilidades; não tem, portanto, 
junto de si, outro polo senão aquele da passividade; e, 
se encontra uma resistência, a única escolha é tentar 
reduzi-la. Uma relação de poder, ao contrário, se articula 
sobre dois elementos que lhe são indispensáveis por 
ser exatamente uma relação de poder: que “o outro” 
(aquele sobre o qual ela se exerce” seja inteiramente 
reconhecido e mantido até o fim como sujeito de 
ação; e que se abra, diante da relação de poder, todo 
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um campo de respostas, reações, efeitos, invenções 
possíveis. (FOUCAULT, 2009, p. 243).

Offred, embora seja uma Aia, possui mais intimidade do que 
Serena, junto ao seu Comandante, uma intimidade que não existe em 
função do ato sexual praticado, como se poderia imaginar, mas que vem se 
construindo aos poucos, com a oportunidade que ela teve de ser vista e, 
consequentemente, de ser tratada com dignidade fora do ato da Cerimônia, 
em lugares e em momentos não permitidos à própria Esposa. A Aia se 
configura como a personificação de uma mulher que já não se vê, que já 
não se tem, que já não se pode ter naqueles tempos: o Comandante confia 
em Offred e a ela expõe suas fraquezas.

O casamento, respeitado e mantido até a morte dentro dos 
preceitos religiosos, estabelece o modo de vida dentro dos padrões e regras 
tidas como ideais, mas não garante tranquilidade na vida de uma Esposa. 
Para alguns comandantes sempre haverá uma exceção e um motivo para 
cair em tentação, diante da luxúria colocada dentro de sua casa, por ela 
própria, na figura de uma Aia (essa se tornou a chance de Offred, que a 
explora o quanto pode). O poder da Aia-mulher se estabelece ao passo que 
se impõe a ausência da Esposa-mulher, que foi transformada em um ser 
desprovido de qualquer sinal de atração, impedida de satisfazer aos desejos 
dele ou dela própria, pela moral religiosa imposta, e ao mesmo tempo 
imperfeita dentro desses mesmos mandamentos, devido à incapacidade 
de gerar filhos. 

A hipocrisia daquela sociedade - mais tarde revelada como 
um ideal a ser mantido para fins comerciais - põe abaixo o compromisso 
evangélico idealizado por Serena, com o qual ela precisou conviver e 
manter, mas não antes de se dar conta de que o poder masculino poderia 
ser contornado também, desde que mantidas as aparências. “A estratégia 
se define então pela escolha das soluções ‘vencedoras’.” (FOUCAULT, 2009, 
p. 248). Em um gesto de superioridade e enfrentamento às regras, mas ao 
mesmo tempo de reconhecimento à sua Aia, como parceira indispensável na 
concretização de seus planos, Serena organiza um ato sexual entre Offred 
e um outro homem, seu subordinado, no momento propício à Cerimônia, 
por suspeitar que, na verdade, o Comandante poderia ser estéril e aquelas 
sessões insuportáveis, totalmente infrutíferas. 

[...] Os holofotes estão apagados, o que não é 
comum. Deve estar faltando eletricidade ou Serena 
arranjou isso. [...] Ela chega à meia-noite, como disse 
que chegaria. Posso ouvi-la, uma ligeira cadência de 
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batidas, um ligeiro movimento arrastado abafado 
pelo tapete do corredor, antes que soe seu leve bater 
à porta. Não digo nada, mas sigo-a de volta pelo 
corredor e descendo a escada. Ela pode andar mais 
depressa, é mais forte do que eu havia imaginado. 
A mão esquerda aperta o corrimão, com dor talvez, 
mas se sustentando, firmando-a. Penso: ela está 
mordendo o lábio, está sofrendo. Ela o quer mesmo, 
quer de verdade, este bebê. Vejo nós duas, uma forma 
azul, uma forma vermelha, no breve olho de vidro do 
espelho enquanto descemos. Eu, meu anverso. [...] - 
Não vou sair com você - sussurra ela. Estranho, ouvi-
la sussurrando, como se fosse uma de nós. Em geral 
as Esposas não baixam a voz. - Saia pela porta e vire 
à direita. Há outra porta, está aberta. Suba a escada 
e bata, ele está esperando por você. Ninguém a verá. 
Ficarei sentada aqui. (ATWOOD, 2017, p. 321).

Se confirmada a gravidez, enfim, Serena satisfaria sua vontade 
de ter uma criança nascendo em sua casa e, ao mesmo tempo, Offred 
teria uma chance de não ser enviada às colônias, após três anos de 
tentativas em vão. 

O que Serena não desconfia, porém, é que a gravidez pode não 
ser fruto somente daquele encontro friamente calculado com ele, mas 
também de outros, às escondidas. Encontros arriscados a ambos, mas 
repletos de paixão e entrega - sentimentos tão incompatíveis e quase 
totalmente esquecidos (ou evitados) naqueles tempos de escuridão, mas 
tão reais em seus corpos ali presentes e cheios de vida.  

Pois, se é verdade que no centro das relações de 
poder e como condição permanente de sua existência, 
há uma “insubmissão” e liberdades essencialmente 
renitentes, não há relação de poder sem resistência, 
sem escapatória ou fuga, sem inversão eventual; toda 
relação de poder implica, então, pelo menos de modo 
virtual, uma estratégia de luta, sem que para tanto 
venham a se superpor, a perder sua especificidade e 
finalmente a se confundir. [...] De fato, entre relação 
de poder e estratégia de luta, existe atração recíproca, 
encadeamento indefinido e inversão perpétua. 
(FOUCAULT, 2009, p. 248).

Ao dominar sua mente e seus pensamentos, para não se deixar 
levar pela derrota de um pensamento suicida, Offred demonstra aproveitar 
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cada oportunidade de se manter lúcida para agir - não sem medo, não 
sem pagar pelas consequências, mas de modo a enfrentar os riscos para 
continuar a ser uma mulher que deseja, que ama e que resiste com força 
e com coragem, enquanto pode acreditar na vida e, assim, continuar a 
acumular pequenas e grandes vitórias. 
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ANATOMIA E DESTINO NA FICÇÃO 
LITERÁRIA: sentidos do feminino nas 
tramas da memória

Aline Fernandes de Azevedo BOCCHI1

Evelyn Stefani Toniato da SILVA2

Primeiras palavras

É a história habitual, as histórias habituais. Deus para 
Adão, Deus para Noé. Frutificai e multiplicai-vos, enchei 
abundantemente a terra. Então vem aquele negócio velho e 
bolorento da Raquel e da Lea que nos martelaram na cabeça 
no Centro. Dá-me filhos, ou senão eu morro. Estou eu no 
lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela lhe 
disse: Eis aqui a minha serva, Bilha; Entra nela para que tenha 
filhos sobre os meus joelhos, e eu, assim, receba os filhos por 
ela. (ATWOOD, 2017, p. 109 – grifo da autora) 

Neste texto, inscrevemos um gesto de leitura do romance 
distópico O conto da Aia, de Margaret Atwood (2017), traçando para ele um 
percurso de compreensão que torne visíveis os efeitos de deslocamento, 
transgressões e reorganizações acerca do feminino constituídos em seu 
processo narrativo ficcional. Consideramos que essa materialidade estética, 
produzida em determinadas condições históricas, diz respeito, sobretudo, 
a uma tomada de posição do sujeito a partir de um exercício ético, no 
qual se implicam os rituais ideológicos e o funcionamento da memória a 
produzir efeitos políticos no campo da linguagem e dos sentidos. 

Essa tomada de posição se produz, no romance de Atwood, por 
meio de um jogo de temporalidades, no qual o funcionamento da memória 
discursiva produz um efeito de justaposição entre presente, passado 
e futuro apreensível, sobretudo, no modo de caracterização de duas 
personagens femininas particulares: a Esposa e sua Aia. Enquanto ficção 
distópica, O conto da Aia projeta um modelo societal em que as mazelas 

1  Psicanalista, Doutora em Linguística pela UNICAMP. Docente do Programa de Pós-
graduação em Linguística UNIFRAN. Coordenadora do LabES – Laboratório Escutas do Social.

2  Graduanda em Psicologia e pesquisadora de Iniciação Científica UNIFRAN. Bolsista PIBIC/
CNPq.
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sociais e econômicas tomam proporções catastróficas, resultando em um 
golpe de Estado que instaura um regime de poder teocrático e masculino. 
Nesse cenário, a narrativização das personagens atualiza uma memória 
de opressão ao feminino, intensificada na dualidade dessas duas posições 
femininas que estruturam a sociedade distópica de Gileade.

Nosso ponto de partida teórico é o encontro contingente e 
necessário entre o poético e o político que perpassa as elaborações teóricas 
de Michel Pêcheux e Françoise Gadet (1981), autores para os quais a poesia 
não pode ser reduzida ao “domingo do pensamento”, na medida em que 
trava um laço com o político. Trata-se, sobretudo, de mobilizar o jogo da 
metáfora a transferir sentidos, na cedência incessante do significante, lá 
onde o poético se produz em equívocos ao deslocar evidências. Equívocos 
tramados no inesperado da obra, em sua costura entre o provável e o 
improvável, o possível e o impossível, constitutivos do encontro entre 
língua e história, que na ficção romanesca se dá ao sabor de memórias 
entrecruzadas, memórias do e sobre o feminino revisitadas na ficção, a 
diluírem sua fronteira com a realidade. 

Na perspectiva discursiva, a memória faz parte de um processo 
histórico resultante de uma disputa de interpretações, da qual uma versão 
para os acontecimentos se torna dominante, segundo Mariani (1996). 
Entretanto, ela se atualiza no momento da enunciação, com um efeito de 
esquecimento correspondente, podendo deslocar-se a cada retomada, a 
depender das condições de produção dos discursos. Como os discursos 
se constituem por meio de processos de significação que se fazem pela 
linguagem na história, a memória vem reestabelecer os implícitos; ela 
recupera do interdiscurso dizeres já pronunciados, sentidos estabelecidos 
em outros lugares, que são atualizados na enunciação.

Trata-se de uma noção que não se confunde com a memória 
psicológica, com a lembrança de fatos passados por um sujeito particular. 
De acordo com Pêcheux ([1983] 1999), p. 152), ela não é individual, embora 
também não seja produto da coletividade ou do historiador, pois, diante de 
um texto a ser lido, a memória discursiva “vem reestabelecer os implícitos 
(quer dizer mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados 
e relatados, discursos transversos etc.) de que sua leitura necessita: a 
condição do legível em relação ao próprio legível.”

Em O conto da Aia, os processos de significação reveladores 
de sentidos para as mulheres dão a ver a atualização de uma memória 
religiosa e patriarcal, cujos sentidos resultantes de sua atualização 
estabelecem um consenso social sobre a representação de um imaginário 
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calcado na misoginia. Em outras palavras, esse imaginário é efeito de 
memória produzido dentro de uma formação discursiva machista que se 
pretende hegemônica na sociedade ficcional de Gileade. Entretanto, esse 
processo não se dá sem resistências. Assim, conforme Bocchi (2017, p. 129), 
“os sentidos se sedimentam historicamente como memória discursiva e 
se apresentam estratificados e desnivelados pelas relações de força que 
determinam ideologicamente o discurso”.

Analisamos, então, como a caracterização das personagens 
femininas presentes em O conto da Aia atualizam memórias das/e sobre 
as mulheres, permitindo críticas e questionamentos sobre suas condições 
de existência. Examinamos, também, gestos de resistência inscritos na 
materialidade do romance por meio do efeito poético, nos quais se destaca a 
potência transgressiva das pequenas subversões como lugares fortemente 
marcados pelo debate/combate em torno da sexualidade e do gênero na 
sociedade contemporânea. Essas pequenas subversões são observáveis na 
sedução e no riso, gestos tidos como obscenos na sociedade patriarcal 
de Gileade, e que interpretamos como insubmissão e desobediência. As 
análises permitem conjecturar que a escrita ficcional inscreve no espaço 
equívoco da literatura, no jogo da língua atravessada pela história, posições 
de resistência e revolta que permeiam a ordem simbólica e os processos de 
produção de sentidos.

1. O conto da Aia
Publicado em 1985, o romance distópico de Margaret Atwood 

ganhou repercussão nos Estados Unidos após a eleição de Donald Trump. 
A tradução brasileira é de 2017 e angariou leitores em um momento 
histórico de avanço das frentes conservadoras representadas pela bancada 
evangélica no Congresso, bem como por organizações políticas como o 
MBL - Movimento Brasil Livre, materializado em propostas que endossam 
uma interpretação biologista e religiosa dos gêneros. 

É sempre bom lembrar, conforme enfatizou Kehl (2016, p. 
24), que, embora ‘homem’ e ‘mulher’ sejam construções datadas, 
contingentes e, portanto, mutantes, a constante retomada de políticas 
de opressão e violência contra as mulheres e populações não binárias 
confirma que jamais estaremos livres do passado. Assim, a narrativa 
ficcional de O conto da Aia marca uma passagem do não-sentido ao 
sentido: se, na sociedade distópica de Gileade, as relações de gênero 
e sexualidade são tecidas pela via do insólito e do absurdo, é possível, 
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entretanto, reconhecer nelas a sombra de uma verdade aterradora, um 
laço com o real do sujeito e da história. 

Temos, portanto, condições históricas de produção e circulação 
(ORLANDI, 2005) nas quais o romance adquire sentidos de resistência à 
opressão, lembrando que a Análise de Discurso trabalha, também, com as 
condições imediatas de enunciação e com as posições-sujeito estabelecidas 
na materialidade linguística, que, neste caso, é o texto literário. Observamos, 
assim, que a escritora inscreve em seu gesto autoral uma posição-sujeito que 
resiste à dominação masculina e à interpelação ideológica que determina 
o destino das mulheres a partir da anatomia, da aptidão biológica para 
gerar (ou não) crianças. Margaret Atwood produz, com sua escrita, um furo 
na hegemonia do discurso do Outro sobre as mulheres, mostrando que as 
posições por elas ocupadas (da inocência ou do pecado, da castidade ou 
da onipotência, da sexualidade desenfreada ou ameaçadora que deve ser 
submetida aos freios do despudor e da castidade) dependem, em última 
instância, de práticas históricas e discursivas.

A ficção distópica desnuda a fantasia que estrutura as identidades 
sexuais nas sociedades ocidentais, revelando a satisfação libidinal e as 
relações opressoras e desiguais que ela engendra. Entretanto, embora 
funcione pelo/no desnudamento de uma dada realidade sócio-histórica, 
no romance um enigma acerca do feminino se conserva, mostrando que 
a literatura opera sobre um sintoma que não cessa de se impor ao sujeito. 
Assim, se a ficção, especialmente a literatura romanesca, faz uso do 
imaginário, no romance distópico ela trabalha na fronteira entre imaginário 
e real, pois revela algo que é da ordem do sintoma e, portanto, do corpo; o 
extremo paródico de O conto da Aia, ao escancarar o fantasma da identidade, 
subverte a suposta normalidade de suas categorias, especialmente 
articuladas em torno “d’A mulher”, essa invenção sintomática de um sujeito 
preso ao modelo paterno. Seja a santa, a mãe ou a puta, as identidades, 
sempre referidas a ideais sexuais, são incapazes de inscrever o enigma do 
feminino, embora digam daquilo que uma sociedade almeja e despreza em 
relação às mulheres.

2. Anatomia e destino
No romance, diferentes versões para o feminino se tecem a partir 

dos modos de caracterização das personagens, os quais determinam seus 
lugares sociais e os confrontos, muitas vezes silenciosos e velados, que 
constituem os percursos narrativos em Gileade. São personagens cujas 
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identidades de gênero encontram-se estruturadas por relações sociais 
rígidas e desiguais, definidas a partir de critérios religiosos e biológicos. 

No topo da hierarquia feminina estão as Esposas, finamente 
vestidas em seus trajes azuis “aguados de aquarela” (ATWOOD, 2017, p. 
241), mulheres que obtiveram sua pequena e miserável dose de poder 
através do casamento com homens que integram o alto comando desse 
sistema de governo em que o poder político se encontra fundamentado no 
poder religioso. São defensoras da família e dos mandamentos religiosos, 
embora estéreis e impossibilitadas de transmitir às gerações futuras, por 
meio da procriação, suas posições sociais privilegiadas. 

“Em geral, as Esposas não baixam a voz” (ATWOOD, 2017, p. 308), 
são altivas e alimentam uma inveja brutal de suas Aias. Suportadas como 
estrangeiras, as Aias simbolizam um conflito subjetivo para as Esposas: se, 
por um lado, sua fertilidade sinaliza a esperança de alcançar a tão desejada 
maternidade, por outro, elas são o signo de sua própria impotência, pois as 
confrontam permanentemente com sua incapacidade anatômica, sua falha 
constitutiva, produzindo sobre elas um efeito mortificador. 

Devido à esterilidade, as Esposas se encontram impossibilitadas 
de ascender ao ideal de feminilidade apregoado pela tradição, incapacitadas 
de ocupar uma posição feminina capaz de sustentar a virilidade de seus 
homens. Submissas aos desmandos de seus Comandantes e à ideia de uma 
vida predestinada ao casamento, carregam sozinhas a culpa pelo fracasso 
da família nuclear, embora os Comandantes também sejam, em grande 
parte, estéreis como suas Esposas. As Esposas renunciaram à autonomia e 
à liberdade para apoiar a construção da sociedade teocrática de Gileade, 
submetendo-se à domesticidade. 

As Aias, por sua vez, ocupam uma função social reprodutiva. 
Caracterizadas como “matrizes parideiras”, são mulheres que, por terem 
suas capacidades procriadoras preservadas, são interpeladas a assumir 
o dever de “gerar filhos para a nação”. No modelo erigido para edificar 
as relações sociais na sociedade distópica de Gileade, elas simbolizam a 
fertilidade, aptas a suturar a falha que ameaça uma organização social. 
Marcadas como gado com uma tatuagem no tornozelo (ATWOOD, 2017, p. 
302), vestem um longo vestido vermelho: “tudo, exceto a touca de grandes 
abas ao redor de minha cabeça, é vermelho: da cor do sangue, que nos 
define”, relata Offred. 

As vestes são rodadas, longas e em compridas mangas. “As 
toucas brancas também seguem o modelo padronizado; são destinadas 
a nos impedir de ver e também de sermos vistas”, narra a protagonista. 
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Interpeladas a assumirem uma verdade sobre si mesmas, a da anatomia 
como destino, admitem uma posição à qual foram “naturalmente 
predestinadas”, coagidas a abandonar seus nomes próprios e identidades 
jurídicas na assunção de um nome outro, o qual indica sua posição de 
oblação e sacrifício ao Outro. O conflito entre liberdade e coação frente à 
interpelação é descrito por Offred nas palavras que se seguem:

Minha saia vermelha é puxada para cima até 
minha cintura, mas não acima disso. Abaixo dela o 
Comandante está fodendo. O que ele está fodendo é 
a parte inferior do meu corpo. Não digo fazendo amor, 
porque não é o que ele está fazendo. Copular também 
seria inadequado porque teria como pressuposto 
duas pessoas e apenas uma está envolvida. Tampouco 
estupro descreve o ato: nada está acontecendo aqui 
que eu não tenha concordado formalmente em fazer. 
Não havia muita escolha, mas havia alguma, e foi isso 
que escolhi. (ATWOOD, 2017, p. 115)

Procurando preservar sua ilusão de autonomia frente às 
contingências que determinam seu lugar social como Aia em Gileade, 
Offred não pode nomear o ato sexual a que fora repetidamente submetida 
como estupro, o que confirma a força com que a violência é naturalizada 
pelo funcionamento da ideologia. Sua “livre” escolha a impede de admitir 
a violência sexual, que no trecho analisado é linguisticamente formulada 
pela negação: “nada está acontecendo aqui que eu não tenha concordado 
formalmente em fazer.” 

O ritual ideológico a interpela na relação com seu corpo, 
modificando a forma de vivenciar sua intimidade, tecendo para ele sentidos 
outros, que a confrontam com sua condição:

Minha nudez já é estranha para mim. Meu corpo parece 
fora de época. Será que realmente usei trajes de banho, 
na praia? Usei, sem pensar, entre homens, sem me 
importar que minhas pernas e meus braços, minhas 
coxas e costas estivessem à mostra, pudessem ser 
vistas. Vergonhoso, impudico. Evito olhar para baixo, 
para meu corpo, não tanto porque seja vergonhoso 
ou impudico mas porque não quero vê-lo. Não 
quero olhar para alguma coisa que me determina tão 
completamente. (ATWOOD, 2017, p. 78 – grifo nosso)

A partir das formulações inscritas nas caracterizações das 
personagens, é possível reconhecer, na escrita ficcional de Margaret Atwood, 
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que o “traço poético”, embora não localizável, articula-se ao processo 
revolucionário, na medida em que interroga uma memória de feminilidade 
que remonta à cultura europeia dos séculos XVIII e XIX. Constituída por 
particularidades corporais e capacidade procriadora definidoras, essa 
versão do feminino estabilizou-se historicamente, cerzindo os fios de uma 
memória que se incrustou nos modos de vida ocidental, de forma que ainda 
hoje seus vestígios revisitam insistentemente grande parte dos discursos 
sobre o feminino na contemporaneidade.

O deslocamento ideológico surge, então, no romance de Atwood, 
como processo metafórico em que uma versão do feminino é denunciada 
enquanto efeito de um processo ideológico-religioso, diluindo, assim, 
a fronteira que marca a passagem da ficção à realidade. Deste modo, o 
absurdo construído pela/na narrativa distópica confronta nossa realidade 
social, revelando os resquícios memoriais que ainda hoje determinam uma 
relação natural e evidente entre maternidade e feminilidade. Nesta versão 
do feminino, a fim de corresponder ao que se espera das mulheres, pede-se 
que ostentem as virtudes próprias da feminilidade: “o recato, a docilidade, 
uma receptividade passiva em relação aos desejos e às necessidades dos 
homens e, a seguir, dos filhos” (KEHL, 2016, p. 40). 

A ideia de que as mulheres formariam um “conjunto de sujeitos 
definidos a partir de sua natureza, ou seja, da anatomia e suas vicissitudes” 
se constitui, segundo Kehl (2016), em uma “aparente contradição com 
outra ideia, bastante corrente, de que a natureza feminina precisa ser 
domada pela sociedade e pela educação para que as mulheres pudessem 
cumprir o destino ao qual estariam naturalmente designadas” (KEHL, 2016, 
p. 40). Em O conto da Aia, essa necessidade de catequese é expressa por 
meio da repetição de preces com as quais essas mulheres são severamente 
doutrinadas no Centro Vermelho, em momentos ritualísticos nos quais as 
Aias reproduzem em uníssono a força da palavra religiosa interpelando-
as à devoção, à obediência e à domesticidade: “Ó Deus, Rei do universo, 
obrigada por não me ter criado homem. Ó Deus, oblitera-me. Torna-
me fecunda. Mortifica minha carne; para que eu possa ser multiplicada. 
Permita-me ser preenchida...” (ATWOOD, 2017, p. 232).

3. Mulheres desejáveis e indesejáveis
Além das Esposas e das Aias, as Tias ocupam um lugar específico 

na hierarquia social de Gileade. Devotas à teocracia, acreditam piamente 
nos fundamentos absurdos que a estruturam. Gozam do poder que exercem 
junto às Aias, aplicando a elas castigos severos, punições e sentenças 



50

de morte. Embora sejam “mulheres”, não participam dos sentidos de 
feminilidade consensualmente hegemônicos nesse imaginário: não podem 
ter filhos ou se dedicar à família; a dedicação das Tias é exclusivamente 
voltada ao Aparelho de Estado que tem no Centro Vermelho um espaço 
de realização de práticas ideológicas e repressivas, ou seja, que funcionam 
tanto pela ideologia quanto pela violência repressora. Assumem, portanto, 
uma posição ideológica de aliança e conivência com os sentidos fornecidos 
pela Formação Discursiva teocrática.

Já as Marthas são serviçais que se ocupam do trabalho doméstico, 
com seus “vestidos verde desbotados como um traje cirúrgico dos tempos 
anteriores” (ATWOOD, 2017, p. 18). Embora devam usar toucas brancas e 
véu para saírem à rua, “ninguém se importa muito com quem vê o rosto de 
uma Martha” (p. 18). Há ainda as mulheres que portam 

vestidos listrados, de vermelho, azul e verde, ordinários 
e feitos com pouco tecido, que são típicos das mulheres 
de homens mais pobres. Econoesposas, é como são 
chamadas. Essas mulheres não estão divididas segundo 
funções a desempenhar. Elas têm que fazer de tudo; se 
puderem. Por vezes há uma mulher toda de preto, uma 
viúva. Costumava haver um número maior delas, mas 
parecem estar diminuindo. (ATWOOD, 2017, p. 35)

As demais, como as “mulheres idosas”, “as estéreis” ou as “Aias 
que estragaram suas oportunidades” (p. 295), por não se encaixarem nesses 
perfis previamente prescritos, são consideradas “Não mulheres” e enviadas 
para as Colônias “para morrer de fome e Deus sabe o que mais” (p. 18). 
“Descartáveis” (p. 295), dedicam-se à limpeza de cadáveres decompostos 
nos guetos das cidades ou são enviadas para lidar com depósitos de lixo 
tóxico e radiação. Entretanto, nas Colônias não há apenas mulheres; cerca 
de um quarto das pessoas que as integram são homens, os gays, pederastas 
e efeminados: “Nem todos aqueles Traidores de Gênero acabam no muro”, 
enforcados e exibidos como num espetáculo sádico, de modo a não deixar 
dúvidas sobre o destino dos que se rebelam contra a naturalidade dos 
gêneros definidos por caracteres estritamente biológicos. 

Eis o esboço da cartografia visível da sociedade distópica narrada 
no romance de Margaret Atwood. Entretanto, fora dos espaços visíveis dessa 
cidade fictícia milimetricamente esquadrinhada por relações de gênero e 
poder, nas quais às mulheres fora reservado o espaço da casa e interditada 
qualquer vivência no espaço público, salvo para curtos passeios e compras 
domésticas, tem lugar uma outra cena, encoberta pela penumbra da noite 
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e pelo silêncio daqueles que dela gozam. A “casa de Jezebel” abriga as 
meretrizes e prostitutas, mulheres estéreis que “escolheram” ali permanecer 
para não serem enviadas à morte nas Colônias. Sua permanência na cidade, 
ainda que restrita à penumbra dos lugares proibidos, se deve aos serviços 
sexuais que, embora ilegais, prestam aos homens poderosos.

4. A sedução e as pequenas desobediências
Conforme Kehl (2016), mesmo que a feminilidade seja uma 

construção discursiva produzida a partir da posição masculina, a 
participação das mulheres nem sempre acontece de modo passivo. Muito 
pelo contrário, ela não se dá a despeito de pequenas desobediências e 
contravenções, explicitadas, no romance ficcional, em modos de resistência 
ao sistema político-religioso, dentre os quais destaca-se a sedução. Para 
Kehl, a sedução é um dos principais apanágios do feminino: “o ajuste das 
mulheres à feminilidade nunca é perfeito, muito menos se dá sem conflito” 
(2016, p. 56), afirma a autora.

Ao devolver meu passe, o Guardião do bigode cor de 
pêssego inclina a cabeça para tentar dar uma olhadela 
no meu rosto. Levanto um pouco a cabeça, para ajudá-
lo, e ele vê meus olhos e vejo os dele, e ele enrubesce. 
[...] penso em pôr minha mão nela, naquela face 
exposta. É ele quem vira o rosto para o outro lado.
É um acontecimento, um pequeno desafio às regras, tão 
pequeno a ponto de ser indetectável, mas momentos 
como esse são as recompensas que guardo para mim 
mesma, como as balas que juntava e escondia, quando 
criança, no fundo de uma gaveta. Momentos como 
esse são possibilidades, minúsculos olhos mágicos.
[...]
O de bigode abre o pequeno portão de pedestres para 
nós e recua um bocado, postando-se bem longe de 
nosso caminho, e passamos. Enquanto nos afastamos 
sei que estão nos observando, esses dois homens 
que ainda não têm sequer permissão para tocar em 
mulheres. Eles tocam com os olhos, e eu remexo um 
pouco os quadris, sentindo a saia vermelha rodada 
balançar ao meu redor. É como dar uma banana quando 
se está atrás de uma cerca ou atiçar um cachorro 
com um osso mantido fora do alcance, e sinto-me 
envergonhada de meu comportamento, porque nada 
disso é culpa desses homens, são jovens demais.
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Então descubro que afinal não estou envergonhada. 
Aprecio o poder; o poder de um osso de cachorro, 
passivo mas presente. E espero que fiquem de pau 
duro ao nos verem e que tenham que se esfregar 
contra barreiras pintadas, às escondidas. Eles sofrerão, 
mais tarde, à noite, em suas camas de regimento. 
Agora não dispõem mais de quaisquer meios 
para dar vazão, exceto por si próprios, e isso é um 
sacrilégio. Não existem mais revistas, não existem 
mais filmes, não existem mais substitutos; só eu e 
minha sombra se afastando dos dois homens, que se 
perfilam, rigidamente, junto a uma barreira de estrada, 
impedindo um caminho, observando nossas formas 
que se distanciam. (ATWOOD, 2017, p. 32- 33)

A Aia ocupa um lugar privilegiado na fantasia dos homens, essas 
mulheres vestidas de vermelho, sexualizadas por sua condição biológica e 
pela feminilidade envolta em seus corpos, suas vestimentas e seus gestos. 
Ciente desse seu lugar, ela não se curva à domesticação que procura limitar 
seus desejos para que não destruam a ordem social e familiar. Ela não se 
submete ao pudor; não se sente envergonhada e exerce seu poder pela via 
da sedução, do olhar e do movimento de seu corpo ao caminhar.

No romance, um outro modo de exercer a sedução é o jogo de 
palavra, o que nos faz pensar a relação entre o erótico, o poético e o político. 
Interditadas de ler ou escrever, as Aias não podem falar por si próprias, pois 
encontram-se impedidas de se apropriarem de uma das formas universais 
do falo, o falo da fala (KEHL, 2016, p. 57) e, assim, inscreverem suas 
experiências no campo simbólico. “Ele (o Comandante) tem alguma coisa 
que não temos, tem a palavra. Como a desperdiçamos, um dia” (ATWOOD, 
2017, p. 109 – grifos nossos), afirma a narradora. Em um breve e arriscado 
momento em que se vê diante da possibilidade de escrever, durante os 
encontros clandestinos noturnos em que praticava jogos de palavras com 
seu Comandante, June confessa: 

Pegar a caneta entre meus dedos é sensual, parece 
quase viva, posso sentir seu poder, o poder que as 
palavras contêm. Inveja da Pena, diria Tia Lydia, citando 
mais um dos lemas do Centro, advertindo-nos a nos 
manter longe de tais objetos. E elas estavam certas, 
é inveja. Só tê-la na mão é inveja. Eu invejo a pena do 
Comandante. É mais uma coisa que gostaria de roubar 
(ATWOOD, 2017, p. 222-223).
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Embora a alusão à inveja do pênis se perca em português, em 
inglês temos a homofonia Penis envy ressoando em Pen is envy, indiciando 
um deslocamento entre o falo e a fala como constitutivo do desejo feminino, 
bordejando a falta. A escrita é formulada, então, como gesto simbólico 
impossível de se realizar a despeito de seu caráter erótico; a ela é atribuído 
um lugar fundamental na constituição da mulher enquanto sujeito de 
desejo, no deslocamento que vai do ser o falo ao apropriar-se da fala, e que 
retrata uma aspiração por abandonar uma posição de silêncio. 

Maria Rita Kehl (2016, p. 57) pontua duas formas de alienação 
das mulheres aos sentidos que operam a partir da feminilidade. A primeira 
é política e por meio dela as mulheres permaneceram distantes das 
disputas de poder que definiam seus próprios destinos; “sem acesso ao 
poder político, as mulheres não teriam meios de garantir os outros direitos 
fundamentais para se tornarem sujeitos de suas próprias histórias”. A 
segunda forma de alienação é subjetiva; “ao aceitar a posição do ‘Outro do 
discurso’, as mulheres renunciaram a falar por si mesmas”, o que nos faz 
pensar que elas também gozavam (e, ainda hoje, gozam) da feminilidade. 
Entretanto, essa condição aponta um fracasso de uma posição subjetiva 
que não produz discurso, mas opera apenas pelo que já está designado 
pelo discurso do Outro. 

Clivada por conflitos e contradições subjetivas, em seu dizeres 
Offred mostra certo descontentamento em permanecer presa à lógica do 
ser o falo, no interior da qual ela só poderia ocupar um lugar de objeto, 
mesmo que nela opere a sedução como arma subversiva diante do Outro 
dominador. O deslocamento para uma posição de sujeito de desejo, pela 
apropriação da fala a operar por meio da escrita, sugere que algo da ordem 
da experiência feminina permanece como impossível de ser representado 
dentro da lógica fálica.

Esses jogos clandestinos de palavras possibilitavam à 
protagonista um breve alívio de seu “sintoma histérico”, produzido pela 
obrigatoriedade de permanecer em silêncio. A interdição à palavra e ao 
simbólico produzem em June uma série de efeitos que culminam num riso 
explosivo, mostrando o sintoma a ecoar no corpo. 

Considerações finais
Este texto procurou mostrar como as práticas históricas e 

discursivas determinam sentidos para as mulheres e a feminilidade, a partir 
de ideais sexuais e anatômicos. Erigidos no seio da cultura europeia dos 
séculos XVIII e XIX, segundo Kehl (2016, p. 40), esses discursos buscavam 
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“promover uma perfeita adequação entre as mulheres e o conjunto de 
atributos, funções, predicados e restrições denominados feminilidade”. No 
cerne desses discursos está a ideia de que as mulheres seriam definidas 
a partir de sua “natureza”, ou seja, da anatomia e suas vicissitudes, que, 
no entanto, precisariam ser “domadas”, domesticadas para que pudessem 
cumprir o destino para o qual estariam designadas. A feminilidade 
está atrelada, nesses discursos, ao corpo e à capacidade procriadora; a 
maternidade é erigida, então, como destino para as mulheres, que deveriam 
consagrar sua existência ao espaço da família e ostentar as “virtudes” 
próprias da feminilidade – docilidade, recato, receptividade passiva em 
relação aos desejos e desmandos do Outro.

Kehl enfatiza que o conceito de natureza fundado sobre a 
sexualidade atravessou quase dois mil séculos e estabeleceu e determinou 
os discursos sobre a feminilidade. O esquecimento da dimensão simbólica 
que nos determina tende a enfatizar a naturalização imaginária quanto às 
instituições, aos conceitos e aos discursos que presidem a nossa vida. Nesta 
direção, a literatura denuncia constantemente os sentidos aos quais somos 
permanentemente subordinados, e que influem também em nossas formas 
de desejar e gozar, mostrando que a resistência, a revolta e a insubmissão 
também se tecem no campo da língua e da linguagem, em processos 
poético-políticos de produção de sentidos.
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Antonio Candido e autoria: apontamentos 
sobre análise de discurso e crítica literária

Jacob dos Santos BIZIAK1

Uma questão para análise (s)
Para um estudante dos cursos de Letras, no Brasil, torna-se 

incontornável o contato com a obra de Antonio Candido: seja pela leitura 
direta dos textos deste, seja pela relação de influência e diálogo construída 
por/com outros críticos de literatura. No processo de institucionalização 
acadêmica (dentro de um aparelho de Estado2 e de uma formação social3) 
dos estudos literários, Candido cumpre um papel fundamental por diversos 

1  Doutor em Estudos Literários pela UNESP Araraquara (com pós-doutorado pela USP 
Ribeirão Preto e UFRJ); docente do IFPR Palmas e do IFSP Sertãozinho/pós doutorando pela 
UNICAMP (Grupo Mulheres em Discurso, supervisão da Profa. Dra. Mônica Graciela Zoppi-Fontana); 
docente, pesquisador e orientador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da UNESP 
de Araraquara. Coordenador do G.E.Di. (Grupo de Estudos do Discurso). E-mail: jacob.biziak@ifpr.
edu.br

2  “Num segundo momento, podemos constatar que enquanto o aparelho (repressivo) de 
Estado, unificado, pertence inteiramente ao domínio público, a maioria dos aparelhos ideológicos do 
Estado (na sua dispersão aparente) releva pelo contrário do domínio privado. Privadas são as Igrejas, 
os Partidos, os sindicatos, as famílias, algumas escolas, a maioria dos jornais, as empresas culturais, 
etc., etc... [...] pouco importa as instituições que os realizam os AIE sejam ‘públicas’ ou ‘privadas’. O 
que importa é o seu funcionamento. Instituições privadas podem perfeitamente “funcionar” como 
aparelhos ideológicos de Estado [...] O que distingue os AIE do aparelho (repressivo) de Estado, é a 
diferença fundamental seguinte: o aparelho repressivo de Estado ‘funciona pela violência’, enquanto 
os aparelhos ideológicos de Estado funcionam ‘pela ideologia’ [...] [...] o aparelho (repressivo) de 
Estado funciona de uma maneira massivamente pela repressão (inclusive física), embora funcione 
secundariamente pela ideologia. (Não há aparelho puramente repressivo). Exemplos: o exército e 
a polícia funcionam também pela ideologia, simultaneamente para assegurar a sua própria coesão 
e reprodução e pelos valores que projetam no exterior [...] os aparelhos ideológicos de Estado 
funcionam massivamente prevalente pela ideologia embora funcionando secundariamente pela 
repressão, mesmo que no limite, mas apenas no limite, esta seja bastante atenuada, dissimulada 
ou até simbólica. (Não há aparelho puramente ideológico) [...] Assim a escola e as igrejas “educam” 
por métodos apropriados de sanções, de exclusões, de seleção, etc., não só os seus oficiantes, mas 
as suas ovelhas. Assim a família... assim o aparelho ideológico cultural (a censura, para só mencionar 
esta), etc” (ALTHUSSER, 1985, p.45- 47, aspas simples do autor). 

3  “Marx rejeitou bem cedo [...] a noção de “sociedade” como não científica. De fato, esse 
termo está sobrecarregado de ressonâncias morais, religiosas, jurídicas, em suma, trata-se de uma 
noção ideológica que deve ser substituído por um conceito científico: o conceito de formação 
social” (ALTHUSSER, 2008, p.41). 



56

motivos: um deles, sem dúvida, é fomentar reflexões sobre funcionamentos 
de uma forma literária que permitam uma legibilidade (tomada como 
adequada) sobre as obras. 

A partir disso, compreendo que os escritos e as análises de 
Candido são importantes não só para a constituição de um “saber fazer” 
de crítica literária, mas por sua inscrição na história das ideias sobre/da 
institucionalização da crítica literária brasileira (ainda mais da “necessidade” 
de demonstrar/comprovar sua cientificidade e relevância para o Estado 
que a reconhece como saber legitimado/legítimo). Nesse sentido, podem-
se perceber diálogos deste professor-pesquisador brasileiro com outros 
autores estrangeiros (como os vinculados ao Formalismo e ao New Criticism), 
mas em condições de produção específicas e que não devem ser ignoradas 
na apreciação de suas proposições teóricas e analíticas. Entendo que, por 
um lado, existe um diálogo do autor com correntes críticas vinculadas à 
concepção de presença de uma estrutura imanente ao texto literário; por 
outro lado, um movimento epistemológico na tentativa de não esvaziar o 
trabalho de leitura das possíveis relações com “o” social. 

É por tal caminho que, neste capítulo, chego ao texto “A 
literatura e a vida social” (CANDIDO, 2019a). Conforme sinalizado em 
nota de rodapé na edição da qual me sirvo (2019), trata-se de uma 
conferência realizada em 1959, na Sociedade de Psicologia de São Paulo. 
Tal fato faz eco à medida em que momento e espaço declarados de 
realização do texto e da fala de Candido (fim dos anos 50, início dos 60, 
em São Paulo) permitem associação com o defendido por Leda Tenório 
da Motta (2002). Segundo esta, especialmente na cidade de São Paulo, 
em tal período, um grupo de intelectuais (concentrados na revista Clima), 
afetados por determinado efeito de/sobre “nacionalismo”, tomará como 
empreendimento a construção de uma “inteligência nacional” nos Estudos 
Literários. Daí, portanto, para Antonio Candido, o trabalho com efeitos de/
sobre social serem tão fundamentais. Talvez, de acordo com o enunciado 
no texto da conferência em análise neste meu capítulo, como esforço para 
considerar o que seriam, ou poderiam ser, as condições de surgimento (eu 
diria, produção) de uma literatura brasileira/nacional. Além disso, tal grupo 
e revista consolidam-se em meio à constituição de um espaço universitário 
(o da Universidade de São Paulo, a USP) “à francesa”. Logo, determinadas 
concepções de ser/estar/fazer na universidade, de conhecimento, sujeito, 
sociedade e Estado estão implicadas em tal movimento da história das 
ideias da/na crítica literária brasileira. Além disso, tomando-se uma visão 
mais ampla da produção de Antonio Candido, “A literatura e a vida social” 



DISCURSO, SUJEITO, MEMÓRIA: Efeitos de resistência na história 57

inscreve-se de forma importante e singular. Esta conferência constrói e 
enuncia proposições teóricas e analíticas que serão base para diversos 
outros escritos do autor, como Formação da literatura brasileira (1993) e 
os demais capítulos de Literatura e sociedade (2019a), ambos os exemplos 
especialmente afetados e estimulados com a ideia de “formação”. 

Diante desses dizeres iniciais, acredito estar justificada a 
relevância de tal texto de Candido e meu retorno a ele, tentando produzir 
leitura a partir de outras escolhas epistemológicas e analíticas.  Diversos 
pesquisadores, professores e discentes da grande área de Letras ainda 
retornam fortemente a este escrito como referência para se pensar o que 
seriam os “determinantes” da produção de uma obra literária: segundo 
Candido (2019c), a relação entre autor, público e obra. Portanto, para 
a argumentação da mencionada conferência, “autor” é tomado como 
elemento necessário à análise dA “formação” dA literatura brasileira (e de 
qualquer outra, na verdade). Segundo o texto (2019c), sem condições para 
que haja o reconhecimento social do “lugar” de autor, não se pode pensar 
no surgimento de uma literatura nacional. Mais à frente do escrito e em 
relação a outros de Candido, pensar em “autor” será relevante como, a 
partir da constatação de que há literatura (brasileira), uma das chaves que 
interessará ao estudo literário (por sua vez, acadêmico) de uma obra: aquilo 
que, em “Crítica e sociologia” (2019b), será enunciado como a relação entre 
forma e sociedade (quando, segundo Candido, o externo se torna interno 
à obra: fenômeno este que, segundo a argumentação construída, deveria 
interessar aos “estudos literários”, consolidando-o como saber). 

A partir do reconhecimento da função de autor como relevante 
à crítica literária, algumas repetições (sintomas deste texto de Candido) 
começaram a produzir incômodo em minhas leituras, indiciando 
(GINZBURG, 1989) a questão norteadora da reflexão que aqui apresento. 
Seria a abordagem de Candido suficiente e/ou coerente com um trabalho 
de leitura da obra literária que tente abordar “autor” enquanto categoria 
que afeta a (im)possibilidade de compreensão? Ou, ainda que tentando 
construir pontes entre o formal e o social, o mencionado artigo acaba se 
movimentando mais no idealismo e humanismo, em função da maneira 
como considera e, assim, faz funcionar efeitos de sentido para autor? Essas 
são minhas inquietações iniciais. A partir delas, enquanto consequência, 
penso que posso apontar, ainda, alguma contribuição para o trabalho de 
leitura de literatura para a crítica literária institucionalizada. 

Buscando respostas à minha pergunta de análise, assumo posições 
epistemológicas da análise de discurso de Michel Pêcheux (2016a) e Eni 
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Orlandi (2012), notadamente para a noção de “autor”. Ou seja, por meio de 
uma análise de discurso materialista, produzo leitura/compreensão sobre 
o funcionamento de efeitos de sentidos para “autor” no texto de Antonio 
Candido. Para isso, também, me sirvo das formulações teórico-analíticas 
de Eduardo Guimarães (2018) sobre enunciação: com isso, tomo alguns 
enunciados de meu objeto de análise, tentando ler os procedimentos 
próprios do político; em outras palavras, sua produção de posicionamentos 
a partir do manejo do dizer da/na conferência. Assim, analiso a materialidade 
dos enunciados, com o objetivo de compreender quais efeitos de sentidos 
são mobilizados para “autor” e como eles funcionam relacionados às suas 
condições de produção históricas e ideológicas. Tendo compreendido isso, 
passo a considerar como um deslocamento na noção de/sobre “autor” 
pode produzir movimentos materiais na crítica literária. Enfim, busco refletir 
sobre métodos de análise a partir da prática com aquele por meio do qual 
produzirei leitura sobre “A literatura e a vida social” (CANDIDO, 2019c).  

1. Literatura, vida social e autoria
Aproximar a análise de discurso pecheutiana da crítica 

literária institucionalizada no Brasil tem sido uma aventura teórica e 
epistemológica. Digo isso por conta de movimentos de sentidos que tal 
trabalho proporciona não só a respeito de como realizar compreensão de 
obras literárias, mas também sobre questões e conceitos fundamentais 
que sustentam uma memória sobre ler literatura em universidades (ou o 
que chamo de processo de institucionalização dos estudos literários). Um 
grande deslocamento que tenho tentado realizar, nesta memória sobre/
de crítica literária, é um afastamento em relação à análise de conteúdo 
(BARDIN, 2011), tomando obras literárias em duas perspectivas de diálogo 
entre si: uma história da institucionalização de práticas de leitura e 
compreensão na universidade; uma preocupação com a materialidade dos 
textos literários. Eis aqui um ponto nodal. 

Falar em materialidade, segundo Eni Orlandi (2016), implica o 
cuidado em fugir de usos banalizados. No que diz respeito à análise de 
discurso de matriz pecheutiana, entendemos que a materialidade está 
nos fatos (e não em “dados”) do discurso, considerando que há o real da 
língua, da história e do inconsciente. Sendo assim, não se trata de tomar 
o sujeito enquanto consciência ou individualidade, mas como assujeitado 
contraditoriamente à ideologia e ao inconsciente: nem totalmente 
livre, nem totalmente sem capacidade de produzir resistência. Há uma 
“heterogeneidade irredutível” (ORLANDI, 2016) que não é abordada nem 
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pela psicanálise, linguística ou história, nem também pela soma delas, mas 
por uma “Disciplina (interpretativa) de entremeio” (ORLANDI, 2016, p. 15) 
que exige um novo campo teórico e de prática analítica, o qual toma ideologia 
não como ocultação ou dissimulação, mas “interpretação do sentido em 
uma direção” (ORLANDI, 2016, p. 14), algo de que nenhuma atividade 
vivente escapa (nem a crítica literária universitária). Discurso, então, 
comparece enquanto “conjunto complexo de atitudes e representações 
que não são nem individuais, nem universais, mas se relacionam mais ou 
menos diretamente a posições de classes em conflito umas com as outras” 
(PÊCHEUX; FUCHS, 1993, p. 166).

Tomando este meu trabalho alinhado com tais bases, vale a pena 
frisar que falamos em materialidade a partir do materialismo histórico, 
inclusive para fundamentar o que tomamos por “social”. Isso significa, 
segundo Orlandi (2016, p. 12), uma vinculação longe do humanismo, do 
idealismo e da metafísica, reconhecendo “processo” e “movimento” 
como noções básicas, diferentemente de outras teorias sobre leitura, 
compreensão e sentido.  Assim, a vida material é produzida segundo um 
MODO (de produção) que condiciona processos de vida social, política etc, 
determinados em última instância pelo econômico. Só assim a MATÉRIA 
é suscetível de tornar-se FORMA: em outros termos, há uma FORMA de 
organização dos homens que não é qualquer uma, mas possibilitada por um 
MODO de produção. Portanto, o humano exige materialização: a linguagem 
é parte disso, dessa situação concreta afetada por múltiplas determinações 
(econômica, política, das ideias...). 

Para nós, então, a materialidade corresponde às possibilidades de 
um dizer (uma enunciação e enunciados) emergir em condições específicas 
(incluindo questionar como ele se tornou possível e não outros, além de 
como isso afeta a produção de sentidos e o reconhecimento de realidades). 
Partindo disso, há um importante deslocamento epistemológico feito por 
Eni Orlandi sobre forma material: não abstrata ou empírica, mas linguístico-
histórica (2016, p. 13-14). Aproximar, então, esta análise de discurso 
materialista da crítica literária não significa deslocar esta para o campo 
da linguística (um equívoco comum), justamente porque o proposto por 
Pêcheux e Orlandi é uma relação disciplinar de entremeio que não se reduz a 
uma suposta homogeneidade epistemológica e/ou disciplinar. Acrescente-
se, ainda, que efeito ideológico, aqui, é entendido não como falta (de verdade, 
de realidade, por exemplo), mas excesso que produz efeito de evidência, 
como se fosse sempre “já-lá”. Logo, ideologia é componente incontornável 
de nossa prática analítica, em que diferentes formas de conhecimento são 
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(re)organizadas para trabalhar diferentes formas de real (língua, história e 
inconsciente). Por fim, “discurso” exige novo campo teórico e analítico, com 
dimensão própria e com novos questionamentos. Nessa relação (de não 
acabar) de entremeio, podemos percorrer supostos efeitos de evidência 
da/sobre a crítica literária, permitindo que as materialidades que suportam 
formas de saber se desloquem, produzindo ecos, ruídos, no centro a partir 
das bordas (PÊCHEUX, 2016b, p. 18).

É a ideologia que fornece as 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 mascaram, 
assim, sob a transparência da linguagem, aquilo que 
chamaremos o caráter material do sentido das palavras 
e dos enunciados. (...) o sentido de uma palavra, de 
uma expressão, etc., não existe “em si mesmo”, mas, 
ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas 
que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual 
as palavras, expressões e proposições são produzidas 
(reproduzidas). (PÊCHEUX, 1988, p.160). 

Nessa direção, chegamos a “autor”: não cabe pensar este como 
“naturalmente/evidentemente/desde sempre lá” simétrico a paráfrases 
como “individualidade, indivíduo, consciência (criadora), intenção” e 
assim por diante. Diferentemente e baseado em Orlandi (2012), tomo 
autor como categoria discursiva de análise. Em primeiro lugar, isso é 
coerente à medida em que texto (Orlandi, 2012, p. 28) comparece como 
unidade complexa de significação que se constitui na interação entre 
sujeitos e em condições de produção específicas: é objeto analítico 
da análise de discurso, para além da informação e do segmental. Por 
consequência, autor constitui-se como função do texto. Nesta/por esta, 
o sujeito se constitui ao constituir o texto, construindo a unidade do 
sujeito (efeito ideológico). Por isso, para não ceder às evidências, há 
necessidade de se atentar ao processo de constituição do sujeito e da 
materialidade do sentido. Se existe impressão de unidade, ela é efeito da 
relação do sujeito (autor) com o texto. Autor (ORLANDI, 2012, p. 103), 
então, é base da coerência do discurso, da organização desta na/pela 
enunciação (a qual deriva da função autor), indo em direção ao social. 
Logo, autor é função do eu assumida como produtor de linguagem, 
uma dimensão discursiva do sujeito, afetado pela exterioridade e mais 
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submetido às regras das instituições (por formações discursivas4), sendo 
aí mais visíveis as ações disciplinares sobre o que/como dizer.

Em caráter de síntese, compreendo que autoria é trabalho 
(produção, processo) que funciona produzindo efeito de unidade para 
um texto. Neste movimento, o sujeito (constituindo-se como autor) se 
faz, uma vez que assume posição para dizer (a qual não é homogênea 
em si e nem inventada por um “indivíduo”, mas por posições de sujeito 
institucionalmente criadas), criando efeitos de coesão e coerência entre 
enunciados que podem significar diferentemente em condições de 
produção e em formações discursivas diversas. Trazendo tal concepção 
para o campo dos estudos literários, acredito que temos muito a 
ganhar, principalmente no que diz respeito a não ceder a um idealismo/
humanismo (ainda que afetado por certo viés sociológico), que toma autor 
como indivíduo ou como alguma posição social estável; mas, sim, como 
função do texto, a qual é fundamental para produzir efeitos de verdade, 
sentido, realidade. Por meio deste funcionamento, há assujeitamento (ao 
histórico e ao ideológico, materializados pela língua e pelo discurso), 
mas também resistência.  

Diremos que os processos de enunciação consistem 
em uma série de determinações sucessivas pelas 
quais o enunciado se constitui pouco a pouco e 
que tem por característica colocar o “dito” e em 
consequência rejeitar o “não dito”.  A enunciação 
equivale pois a colocar fronteiras entre o que é 
“selecionado” e tornado preciso aos poucos (através 
do que se constitui o “universo do discurso”), e o que 
é rejeitado. Desse modo se acha, pois, desenhado 
num espaço vazio o campo de “tudo o que teria 
sido possível ao sujeito dizer (mas que não diz)” ou 
o campo de “tudo a que se opõe o que o sujeito 
disse”. Esta zona do “rejeitado” pode estar mais ou 
menos próxima da consciência e há questões do 
interlocutor - visando fazer, por exemplo, com que 
o sujeito indique com precisão “o que ele queria 
dizer” - que o fazem reformular as fronteiras e 
reinvestigar esta zona. Propomos chamar este efeito 

4  “As formações ideológicas comportam, necessariamente, como um de seus componentes, 
uma ou mais formações discursivas interligadas, que determinam aquilo que se pode e se deve 
dizer (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de 
um programa, etc.) a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada” (HAROCHE, HENRY, 
PÊCHEUX, 1971, p. 102-103). 
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de ocultação parcial de esquecimento nº 2 e de 
identificar aí a fonte da impressão de realidade do 
pensamento para o sujeito (“eu sei o que eu digo”, 
“eu sei do que eu falo”) (PÊCHEUX; FUCHS, 1996, 
p.175; aspas dos autores).

Como bem nos lembra Eni Orlandi (2012, p. 104), a enunciação 
– por meio de seu funcionamento, conforme veremos – pode produzir 
efeito de apagamento do sujeito que diz, o qual está sempre posicionado 
no litígio do social, o político da língua (GUIMARÃES, 2018, p. 25). Já no 
título da conferência de Antonio Candido (2019c), há marcas enunciativas 
interessantes: “A literatura e a vida social”. Destaco, em negrito, os 
determinantes que antecedem os núcleos dos sintagmas nominais. Sou 
provocado a cotejar com uma outra possibilidade de dizer, a qual não é 
a escolhida para nomear (afinal, toda nomeação é efeito do político da 
língua): “Literatura e vida social”. Eduardo Guimarães (2018, p. 43) define 
que o uso da língua não se faz de um lugar pessoal, mas social e político 
(ou seja, o sujeito não escolhe livremente, mas por estar neste lugar). 
Assim, toda enunciação acontece agenciada pela língua e pelo lugar social 
ocupado. O falante é obrigado a tomar posse do que diz e nomear segundo 
tal lugar social e político: por sua relação com o espaço de enunciação, 
em uma história de outras enunciações, o falante “dirige suas escolhas”. 
Logo, a enunciação inscreve-se em um lugar de onde nomear recorrendo 
a “a literatura/ a vida social” não produz os mesmos efeitos que o par 
“literatura/vida social”. No primeiro caso, há posicionamentos diferentes a 
respeito do saber de/sobre literatura em relação ao social: de determinação, 
estabilidade. Uma memória e não outra é convocada a funcionar nesta/
por esta forma material de nomeação: o que nos leva a perguntar se tais 
escolhas constituirão regularidades do/para dizer na/da conferência de 
Candido (2019c), dando a ler seu caráter material por meio de outros 
trechos selecionados para análise a seguir. Dá-se algo associável ao que 
Pêcheux outrora mencionou: no caso do título da conferência, usar ou não 
determinantes antepostos aos nomes significa bases linguísticas um tanto 
semelhantes, mas que permitem funcionamentos discursivos diferentes.

(...) articulação dos processos sobre a base linguística 
torna-se possível pela existência, no próprio 
interior desta base, de  “mecanismos resumidos 
pelo termo  enunciação, pela qual se efetua 
a  tomada de posição do “sujeito falante” em relação 
às representações das quais ele é o suporte”. Alguns 
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linguistas e pesquisadores especializados no estudo 
de textos começam a trabalhar sobre este ponto [a 
enunciação], decisivo para o futuro das relações entre 
a linguística (ou teoria da língua) e o que foi designado 
aqui pelo nome provisório de “teoria do discurso”, e 
que constitui de direito um setor do materialismo 
histórico destinado, provavelmente, a um grande 
desenvolvimento. (PÊCHEUX, 2015, p.128-129; aspas 
do autor).

Há algo sendo argumentado, portanto, no uso ou não dos 
artigos definidos: isso pode ser importante índice da constituição de 
autoria na/da conferência de Candido (2019c), tomando esta como 
acontecimento e não como intenção ou paráfrase para o “autor empírico” 
(ainda que considerada em relação a certa concepção de “social”). Para 
Guimarães (2018, p. 95), a argumentação pode ser abordada enquanto 
processo de significação produzido pelo acontecimento5 de enunciação. 
Neste, criam-se relações entre lugar que enuncia e de onde se enuncia. 
Nessa direção, o lugar que enuncia sustenta algo pela apresentação de 
seu lugar de enunciação. Ou seja, mesmo pelo recurso a um enunciador 
cujas escolhas linguísticas produzem efeitos de distanciamento (como o 
caso da conferência aqui analisada), objetividade em relação ao que fala, 
isso só ocorre em relação a uma posição assumida na divisão do social 
para que algo seja possível de ser dito. Tal relação de sustentação é uma 
relação de linguagem (GUIMARÃES, 2018, p. 97). Assim, o enunciador da 
conferência (parte mais externa da enunciação, aquela com a qual o leitor 
tem contato mais diretamente) afirma recorrer à sociologia não para 
explicar “o” fenômeno literário “em si”, mas a fim de elucidar pontos deste. 
Destaco, então, o esforço enunciado de não produzir uma “sociologia da 
literatura”, mas de criar (ou, imaginariamente, manter) um espaço outro 
de prática de saber: o dos “estudos literários acadêmicos”. Diante disso, 
três tendências são enunciadas (CANDIDO, 2019c, p. 24): a que considera 
análise sociológica como ineficaz, desorientando a “interpretação” 
(como a arte expressa a sociedade?); a que considera tal análise como 
podendo vir a ser útil (pelo estudo do conteúdo social das obras, o valor 

5  Vale, sinteticamente, lembrar que “acontecimento” (GUIMARÃES, 2018, p. 08) está sendo 
tomado como  funcionamento da língua nos espaços de enunciação (no nosso caso, o acadêmico), 
os quais não são homogêneos, mas (e)feitos de divisões, disputas e alianças. Nestes espaços, os 
sujeitos são agenciados para serem capazes de dizer, movimentando sentidos na história e no social. 
Logo, os elementos linguísticos não são tomados virtualmente, mas em um todo do acontecimento 
do dizer (ibidem, p. 16). Por fim, todo acontecimento institui sua temporalidade, ainda que tome os 
sentidos como se eles já existissem “lá, em certo tempo” (pré-construídos).
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delas seria de ordem moral ou político); enfim, a que considera quando 
o sociológico é tido como indispensável (tendência à qual o enunciador 
do artigo afirma se filiar e responder sobre como tornar isso possível na 
relação com a forma literária).

Do século passado aos nossos dias, este gênero de 
estudos [teoria sociológica da arte e da literatura] tem 
permanecido insatisfatório, ou ao menos incompleto, 
devido à falta de um sistema coerente de referência, 
isto é, um conjunto de formulações e conceitos que 
permitam limitar objetivamente o campo de análise e 
escapar, tanto quanto possível, ao arbítrio dos pontos 
de vista. Não espante, pois, que a aplicação das ciências 
sociais ao estudo da arte tenha tido consequências 
frequentemente duvidosas, propiciando relações 
difíceis no terreno do método. (CANDIDO, 2019c, p. 
27; negritos meus)

O trecho anterior é o segundo parágrafo de “A literatura e a 
vida social”. Pensando que, discursivamente, todo texto corresponde à 
construção de uma rede argumentativa que movimenta enunciados na 
história, temos aqui um importante funcionamento para compreensão 
da função autor. Para a posição de sujeito emergir no texto, o Locutor 
comparece por meio de seu dizer em relação a um lugar social (o qual não é 
estável, mas dividido, muitas vezes contraditoriamente). Portanto, Locutor 
fala convocado por tal possibilidade de dizer (locutor-x). Por sua vez, fala-
se de um lugar social assumindo-se escolhas linguísticas, constituindo 
um enunciador6.  Vemos, então, neste trecho (CANDIDO, 2019c), um 

6  Segundo Eduardo Guimarães (2018, p. 43), a enunciação é acontecimento do funcionamento 
da língua que produz sentido na cena enunciativa (onde o sujeito falante é agenciado em lugares de 
enunciado, caracterizando as relações de alocução). Pelo funcionamento da enunciação, o falante 
é transformado naquele que diz. Nesse processo, o uso da língua não se faz de um lugar pessoal, 
mas social e político (ou seja, o sujeito não escolhe livremente, mas por estar neste lugar dividido e 
instável). Assim, falante enuncia agenciado pela língua e pelo lugar social ocupado, segundo o qual 
é obrigado a tomar posse do que diz e nomear: por sua relação com o espaço de enunciação, em 
uma história de outras enunciações, o falante acredita “dirigir suas escolhas”. No entanto, nessas 
condições, o falante não é obrigado só a dizer, mas a tomar posse do que diz, de forma que a 
enunciação não se faz por intenção, mas por meio de sentido agenciado no acontecimento de 
linguagem. Assim, Locutor é lugar que diz (o falante é agenciado em Locutor). Por consequência, 
o falante se divide entre lugar que diz e lugar social que diz (LOCUTOR-X). Temos, assim: Locutor e 
alocutor-x (x é variável pela consideração da especificidade do lugar em que o falante é agenciado). 
O enunciador, nessa dinâmica, por sua vez, é lugar de dizer (GUIMARÃES, 2018, p. 60), assumindo 
posição na politopia da cena: há dinâmica entre lugares de enunciação. Logo, o lugar social de dizer 
(Locutor-x) comparece a partir da escolha do “eu” que fala para um “tu”, de maneira que ambos se 
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enunciador que comparece por marcas linguísticas (verbos em terceira 
pessoa, predominantemente) que produzem certo efeito de objetividade 
a um outro a quem se dirige (“Não espante, pois...”). No entanto, tal efeito 
de objetividade, ao descrever como uma “teoria sociológica da arte e 
da literatura” tem (mal) funcionado, acontece agenciado por um lugar 
social de dizer, do qual o locutor-x também se considera falante de/por 
“este gênero de estudos”, mas, concomitantemente, criando relações de 
identidade e diferenças com ele. Isso pode ser visto por meio das paráfrases 
que a enunciação vai produzindo para o campo de estudos com o qual se 
identifica (no equívoco do simbólico e na falha da história): vejamos os 
termos que destaco em negrito. 

Enunciados encadeados discursivamente para funcionarem como 
família parafrástica

este gênero de estudos 
teoria sociológica da arte e da literatura 
insatisfatório
incompleto 
falta de um sistema coerente de referência
arbítrio dos pontos de vista
consequências frequentemente duvidosas
relações difíceis no terreno do método

O enunciador, pelo efeito de distanciamento, parece descrever 
o que seriam estudos questionáveis da/sobre a relação entre sociologia e 
literatura. No entanto, como venho tentando demonstrar, faz isso por meio 
de um posicionamento que pretende mostrar o que é, então, “satisfatório”, 
através, primeiramente, da opção de “descrever” (argumentar sobre) 
o “insatisfatório”, criando, discursivamente, relações semânticas entre 
enunciados, que, por sua vez, passam a funcionar como se sua referência 
fosse claramente a mesma (os estudos questionáveis). Isso só pode 
ser feito porque a enunciação está agenciada por uma identificação a 
certo imaginário que é afetado pelo aparelho de Estado (ALTHUSSER, 
1985), onde há disputa de sentidos para “universidade”, “pesquisa”, 
“conhecimento”. Logo, não se definem simplesmente “este” e “outro” 

definem mutuamente: esse “eu” (parte mais externa do texto para o leitor) emerge com efeitos de 
mais distanciado, ou mais universalizado, ou mais genérico, ou mais coletivo etc. 
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“tipo de estudos”, mas sim uma relação institucionalizada com práticas 
de saber-fazer que buscam legitimação em condições de produção 
específicas. A autoria mobiliza, então, tal processo de construção da 
enunciação, fazendo emergir efeitos de unidade diferentes (mas não 
excludentes entre si): por um lado, a tentativa de posicionamento sobre 
o que deve ser a crítica literária em relação à sociologia; por outro, uma 
forma de inscrição no Estado, no aparelho ideológico da universidade 
(ainda que para, eventualmente, o criticar).

Este estudo abordará de preferência o primeiro 
aspecto [qual a influência exercida pelo meio social 
sobre a obra de arte], - sem desdenhar de todo o 
segundo [qual a influência exercida pela obra de arte 
sobre o meio], - começando por indagar quais são as 
possíveis influências efetivas do meio sobre a obra. 
(...) em que medida a arte é expressão da sociedade; 
(...) em que medida é social, isto é, interessada nos 
problemas sociais.
Dizer que ela exprime a sociedade constitui hoje 
verdadeiro truísmo; mas houve tempo em que 
foi novidade e representou algo historicamente 
considerável. (CANDIDO, 2019c, p. 29, itálico do autor, 
negritos meus)

Neste novo trecho selecionado, duas páginas após o anteriormente 
aqui citado, o enunciador posiciona-se enquanto “Este estudo”. Isso não 
pode ser feito por uma referência somente a si, por isso recorre às demais 
referências (“primeiro” e “segundo aspecto”) para construir um lugar 
social de dizer que não caia no “verdadeiro truísmo” mencionado. Este, 
novamente, por sua vez, funciona ao lhe ser atribuída uma inscrição no 
aparelho de Estado universitário, a que se autoriza falar do “insatisfatório”, 
“incompleto”, construindo, argumentativamente, retomadas entre os 
enunciados. Mais uma vez, a autoria funciona à medida em que defende 
decisões teórico-analíticas que estão/são agenciadas pelo social: não 
porque se propõe a articular literatura e sociologia; mas porque emergem 
pelo litígio do social com o qual se identifica e contra o qual também resiste. 

Para o sociólogo moderno, ambas as tendências 
tiveram a virtude de mostrar que a arte é social nos 
dois sentidos: depende da ação de fatores do meio, 
que se exprimem na obra em graus diversos de 
sublimação; e produz sobre os indivíduos um efeito 
prático, modificando a sua conduta e concepção 
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do mundo, ou reforçando neles o sentimento dos 
valores sociais. Isto decorre da própria natureza da 
obra e independe do grau de consciência que possam 
ter a respeito os artistas e receptores de arte. 
Para a sociologia moderna, porém interessa 
principalmente analisar os tipos de relações e os 
fatos estruturais ligados à vida artística, como causa 
ou consequência. Neste sentido, a própria literatura 
hermética apresenta fenômenos que a tornam tão 
social, para o sociólogo, quanto a poesia política 
ou o romance de costumes, como é o caso do 
desenvolvimento de uma linguagem pouco acessível, 
com a consequente diferenciação de grupos iniciados, 
e efeitos positivos e negativos nas correntes de 
opinião. (CANDIDO, 2019c, p. 30-31, negritos e 
sublinhados meus)

Neste novo recorte selecionado por mim, novamente recorre-se 
a um enunciador que se posiciona de maneira mais distanciada (o que se 
lê no recurso predominante aos verbos em terceira pessoa, por exemplo). 
O trabalho de autoria, mobilizando a enunciação, procede organizando 
uma argumentação sobre o fato de que “a arte é social” em mais de 
uma perspectiva: seja ela explícita ou não, e ambas devem interessar ao 
crítico. O que me interessa e chama atenção, aqui, são as articulações 
estabelecidas entre enunciados após a afirmação “a arte é social nos dois 
sentidos”: para defender isso, os pares “sociólogo/sociologia” (no início 
de cada parágrafo) são modificados por “moderno/moderna”. Ainda que 
afetados por tais adjetivos, o que seria “o sociólogo moderno”/“a sociologia 
moderna”? Como “moderno” está sendo processado para significar? 
Pelas associações e articulações com enunciados a seguir, destacados em 
negrito por mim no trecho. Eles deslocam a compreensão sobre “sociologia 
moderna” (e seus nomes derivados) para efeitos do que se refere ao 
indivíduo (e não ao sujeito), ao empírico (prático), à concepção de mundo 
(e não ideologia), à conduta (comportamento e não prática social), aos 
valores sociais enquanto “sentimento”. Logo, o efeito para/de “o sociólogo 
moderno”/“a sociologia moderna” (além de determinados, também, por 
artigos definidos, como direção de fechamento, estabilidade, evidência) 
acontece identificado a uma memória sobre conhecimento que é de base 
humanista, empiricista, de forma a parecer que o exterior é interior a 
“indivíduos” enquanto “sentimentos de valor”, por exemplo. É importante 
ler isso, no trecho anterior, porque o trabalho de autoria de “A literatura e 



68

a vida social” (Candido, 2019c) não enuncia explicitamente o que entende 
por “social”, mas faz funcionar sentidos sobre isso discursivamente, na 
movimentação e nas articulações entre enunciados. Logo, a função autor 
trabalha, construindo uma (im)possível unidade de coerência para sua 
posição (política) de dizer, ainda que esta esteja sob efeito de apagamento 
pelas escolhas linguísticas do enunciador. Em seguida, temos:

Assim, a primeira tarefa é investigar as influências 
concretas exercidas pelos fatores socioculturais. É 
difícil discriminá-los, na sua quantidade e variedade, 
mas pode-se dizer que os mais decisivos se ligam à 
estrutura social, aos valores e ideologias, às técnicas 
de comunicação. O grau e a maneira por que influem 
estes três grupos de fatores variam conforme o aspecto 
considerado no processo artístico. Assim, os primeiros se 
manifestam mais visivelmente na definição da posição 
social do artista, ou na configuração de grupos de 
receptores; os segundos, na forma e conteúdo da obra; 
os terceiros, na sua fatura e transmissão. Eles marcam, 
em todo caso, os quatro momentos da produção, 
pois: a) o artista, sob o impulso de uma necessidade 
interior, orienta-se segundo os padrões da sua época, 
b) escolhe certos temas, c) usa certas formas e d) a 
síntese resultante age sobre o meio. (...) Ora, todo 
processo de comunicação pressupõe um comunicante, 
no caso o artista; um comunicado, ou seja, a obra; um 
comunicando, que é o público a que se dirige; graças 
a isso define-se o quarto elemento do processo, isto é, 
o seu efeito. (CANDIDO, 2019c, p. 31; destaques meus)

Aqui, mais um trecho importante para análise. Neste momento 
da conferência, o lugar social (locutor-x) funciona articulado ao lugar de 
dizer (enunciador), de maneira a definir algo fundamental no conjunto 
da obra de Antonio Candido: a relação entre autor (formulado, neste 
trecho, parafrasticamente como “artista”), obra (formulada, neste trecho, 
parafrasticamente, como “comunicado”) e público como recurso para 
defender como/quando/onde se dá a “formação” de uma literatura 
(brasileira, no caso do texto em análise).  Aqui, assim como ao nomear 
“a sociologia moderna”, o enunciador não menciona quais seriam suas 
referências (como, por exemplo, nomes de correntes críticas ou de 
teóricos) a partir das quais toma como “comunicação”. No entanto, ainda 
assim, mais uma vez, as articulações construídas pela rede argumentativa 
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permitem compreender uma posição social pela qual o trabalho de autoria 
acontece.  A seguir, destaco as articulações tomadas pela discursividade 
da conferência como se fossem associáveis (de sentidos “diretamente” 
coerentes/próximos entre si). 

Articulações para/com 
“a estrutura social”

Articulações para/
com “os valores e 

ideologias”

Articulações para/
com “as técnicas de 

comunicação”
posição social do artista a forma e conteúdo 

da obra
fatura e transmissão

configuração de grupos 
de receptores

usa certas formas a síntese resultante 
age sobre o meio

artista
os padrões da sua época
necessidade interior
escolhe certos temas

Como se pode verificar, o artista é associado ao social, que, por 
seu turno, não é trabalhado em uma perspectiva materialista, mas humanista 
(“necessidade interior”), até um tanto voluntarista (como no uso do verbo 
“escolhe” para falar de “temas”). A partir disso, “a forma e conteúdo” são 
articulados a “os valores e as ideologias”; mas, sem argumentar como de 
um se chega a outro. Por fim, “comunicação” funciona como efeito de uma 
intencionalidade que opera escolhas mediante o público a que se dirige, 
“transmitindo” “forma e conteúdo”. Como se lê, ainda que a conferência não 
mencione e, antes de tudo, disponha quais são as bases (teóricas e críticas) 
com que busca se articular, há regularidades enunciativas que permitem 
compreender a materialidade do dizer, as regularidades (e repetições) que 
fazem o texto ganhar efeito de unidade.

Mas, justamente porque é uma comunicação 
expressiva, a arte pressupõe algo diferente e mais 
amplo do que as vivências do artista. Estas seriam nela 
tudo, se fosse possível o solipsismo; mas na medida em 
que o artista recorre ao arsenal comum da civilização 
para os temas e formas da obra, e na medida em 
que ambos se moldam sempre ao público, atual ou 
prefigurado (como alguém para quem se exprime 
algo), é impossível deixar de incluir na sua explicação 
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todos os elementos do processo comunicativo, que é 
integrador e bitransitivo por excelência.  
Este ponto de vista leva a investigar a maneira por 
que são condicionados socialmente os referidos 
elementos, que são também os três momentos 
indissoluvelmente ligados na produção, e se traduzem, 
no caso da comunicação artística, como autor, obra, 
público. (CANDIDO, 2019c, p. 32; itálico do autor, 
negritos meus)

Este novo recorte da página trinta e dois (2019c) tenta avançar 
na argumentação a respeito do que a enunciação defende como elementos 
determinantes à “produção” e “comunicação artística”. Esta, no primeiro 
parágrafo do trecho, é parafraseada por “é uma comunicação expressiva”. 
Logo, “artístico” deve funcionar – a partir do lugar social da enunciação – 
como equivalente a “expressivo”. Recortando os enunciados que destaco 
em negrito, temos a seguinte articulação construída: a “comunicação 
expressiva” não é o mesmo que “as vivências do artista”, já que este 
precisa recorrer “ao arsenal comum da civilização” no que diz respeito 
aos “temas e formas da obra”. Por fim, o trecho é concluído afirmando 
que esse seria o caminho para “investigar” o “condicionamento” entre 
“autor, obra, público”. Ainda por meio de um enunciador aparentemente 
mais distanciado em relação à “realidade” que toma como objeto de seu 
estudo, a autoria funciona a partir de um imaginário em que seria possível 
haver uma unidade possível para a civilização e seu arsenal, assim como 
para as experiências vividas pelo artista. Este, por sua vez, funciona, 
enunciativamente, como equivalente a “autor”. Por consequência, segundo 
o defendido pela argumentatividade do texto de Candido (2019c), assim 
deveria ocorrer a “investigação” que permitiria ao crítico literário ler as 
formas e temas de uma obra, sem desconsiderar elementos sociais. No 
entanto, novamente, segundo minha análise, tal defesa acontece a partir do 
trabalho de autoria da conferência, a qual sustenta e repete (construindo 
articulações entre enunciados) “artista” e autor” como paráfrases entre si e 
o efeito de “indivíduo empírico” relacionado a uma compreensão específica 
para/de/sobre “social”. 

Em síntese, é nesse processo e movimento de sentidos e 
articulações que se torna possível, na conferência de Antonio Candido 
(2019c), tomar “autor” como um elemento indispensável ao estudo de 
uma formação literária (brasileira/nacional). Reconheço e concordo com 
essa importância fundamental defendida pela enunciação analisada; 
porém, diferentemente, faço isso tomando autoria como função textual 
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que procede a partir de um complexo trabalho de relação em uma 
memória7 sobre conhecimento e realidade. A autoria acontece, então, 
identificada e autorizada por uma forma de se inscrever no aparelho 
ideológico de Estado (universitário, especialmente), defendendo uma 
legitimação. Nesse sentido, na conferência de Candido (2019c), por 
sua vez, “comunicação” e “autor” são tomados, discursivamente, como 
afetados pelo efeito de intencionalidade de um indivíduo empírico. Além 
disso, “social” (e paráfrases possíveis na enunciação, como “civilização”) 
é (re)conhecido como afetado por um efeito de homogeneidade. Vejamos 
como isso se repete:

Se encararmos os fatores presentes em bloco na 
estrutura social, nos valores e nas técnicas de 
comunicação, veremos logo a necessidade de 
particularizar o seu campo de atuação. Tomemos os 
três elementos fundamentais da comunicação artística 
– autor, obra, público – e vejamos sucessivamente como 
a sociedade define a posição e o valor do artista; 
como a obra depende dos recursos técnicos para 
incorporar os valores propostos; como se configuram 
os públicos. (CANDIDO, 2019c, p. 33)

Como leio pelos elementos em negrito, os enunciados são 
articulados e funcionam tomando como possível um saber específico 
sobre sociedade, realidade e conhecimento. Nesse procedimento, termos 
como “bloco”, “estrutura”, “comunicação”, “posição”, “valor”, “recursos” 
não funcionam produzindo efeito de sentido que seja “qualquer um”. Além 
disso, quase todos elementos aparecem determinados/antecedidos por 
artigos definidos, autorizando a compreensão do imaginário de unidade, 
Um. Estas regularidades enunciativas (a materialidade do dizer) são 
inscritas graças ao trabalho de tornar a inscrição de um dizer possível, no/
pelo qual “crítica” e “universidade” são tomadas em uma discursividade 
que não pode ser outra, se não a humanista e empiricista. 

A posição social é um aspecto da estrutura da 
sociedade. No nosso caso, importa averiguar como esta 
atribui um papel específico ao criador de arte, e como 
define a sua posição na escola social, o que envolve 

7  Segundo Pêcheux (1999), memória e acontecimento diferenciam-se. Este surge como 
dispositivo de leitura que pressupõe a mudança. Aquela, a possibilidade de algo se repetido a 
partir de um efeito de estabilização. É justo lembrar que, na memória, estão em movimento forças 
diferentes: a tendência à repetição; o impulso à desregulação que perturba pré-construídos. Trata-
se de trabalho fundamental para que existe a possibilidade de leitura. 
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não apenas o artista individualmente, mas a formação 
de grupos de artistas. Daí sermos levados a indicar 
sucessivamente o aparecimento individual do artista 
na sociedade como posição e papel configurados; 
em seguida, as condições em que se diferenciam os 
grupos de artistas; finalmente, como tais grupos se 
apresentam nas sociedades estratificadas. (CANDIDO, 
2019c, p. 33; negritos meus)

Novamente, neste trecho, destaco enunciados em negrito. 
Eles estão sendo articulados, dando forma material à argumentação 
empreendida. Ou seja, graças a regularidades que comparecem neste 
momento da conferência e, também, por exemplo, nos demais já citados 
aqui. No caso específico deste recorte da página trinta e três (CANDIDO, 
2019c), “artista” é tomada enquanto paráfrase de/para “autor”. Tomar 
“autor” como sinônimo para “artista” é assumir posição em relação ao 
Estado no trabalho de reconhecer certo caráter de especificidade para 
“escrita literária”. Além disso, é possível ler que “artista”/”autor” são 
inscritos como intercambiáveis, ao longo da conferência, com “escritor”, 
corroborando uma compreensão empiricista e humanista para “autoria” 
enquanto acontecimento nos estudos literários acadêmicos (lembro, 
ainda, sob certa inspiração epistemológica francesa anterior ao maio de 
19688, o que, sem dúvida, afeta as condições de produção de “A literatura 
e a vida social”). 

Além disso, se recuperarmos uma das teses defendidas por 
Candido em “Crítica e sociologia” (2019b), só interessa a relação entre 
estudos literários e sociológicos, se o crítico for capaz de percorrer o 
movimento de leitura pelo qual se leem os elementos externos à obra 
tornarem-se internos a ela, constituindo sua forma. Por um lado, confirma-
se um caráter dualista e binário (dentro/fora) na concepção da relação 
sociedade/forma literária “artística” (já que, segundo a enunciação da 
conferência, é fruto da intervenção do “artista”). Por outro lado, neste 
último trecho que citei, percorrendo os meus destaques em negrito, há 

8  “A literatura e a vida social”, de Antonio Candido (2019c), data de 1959. Portanto, as 
condições de sua produção ainda permanecem afetadas por uma compreensão de funcionamento 
social fortemente devedora de um humanismo hegeliano, suportado por uma metafísica da estrutura 
e da forma literária. Estas questões serão dura e severamente revistas por toda a geração de 
intelectuais que se engajam na crítica às práticas epistemológicas hegemônicas nas universidades 
francesas, articulando-se a um forte movimento grevista da classe trabalhadora, propondo outras 
compreensões para “o social”. Produzia-se, então, distanciamento em relação a práticas sobre/de 
conhecimento pautada em bases metafísicas e empiricistas como: individuo, pessoa, ser humano, 
ideologia enquanto distorção ou falseamento etc. 
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a tentativa de sustentar a intervenção da “estrutura da sociedade” para 
o entendimento a respeito da “artista” e o que “define a sua posição 
na escala social” enquanto “papel específico ao criador de arte”. Isso, 
ainda, segundo a rede argumentativa elaborada, só faz sentido enquanto 
possibilidade de leitura da obra literária enquanto relacionada ao social 
via o tripé obra/autor/público. No entanto, permanece a pergunta: como 
tal efeito de sentido para “autor”/”artista” (de forma que, neste par, o 
sentido se equivoca entre relações de coincidência ou não, de se estar 
praticando “os mesmos significados” ou não) possibilitaria, de fato, 
compreender a relação entre autoria e sociedade, sem ceder ao desejo 
do humanismo empirista metafísico? Acredito que isso só seria possível 
por uma reformulação não do conceito de “autor”/”autoria”; mas, antes de 
tudo, por uma reconsideração epistemológica sobre como funcionam os 
dizeres sobre crítica literária na academia. Nesse sentido, entendo que urge 
tomarmos “autor”/”autoria” como funções do texto cujas materialidades 
não podem se reduzir a efeitos de evidência sobre o que é sociedade, 
literatura, ainda mais quando determinados por artigos definidos (o que, 
como vimos, é sintoma de repetição na enunciação de “A literatura e a vida 
social”). A seguir, em novo recorte, posso analisar como os movimentos de 
sentido que identifico continuam se repetindo, dando efeito de unidade ao 
trabalho de autoria da conferência:

A obra depende estritamente do artista e das 
condições sociais que determinam a sua posição. Mas 
por motivo de clareza preferi relacionar ao artista 
os aspectos estruturais propriamente ditos. Quanto 
à obra, focalizemos o influxo exercido pelos valores 
sociais, ideologias e sistemas de comunicação, que 
nela se transmutam em conteúdo e forma, discerníveis 
apenas logicamente, pois na realidade decorrem do 
impulso criador como unidade inseparável. Aceita, 
porém, a divisão, lembremos que os valores e as 
ideologias contribuem principalmente para o conteúdo, 
enquanto as modalidades de comunicação influem 
mais na forma. (CANDIDO, 2019c, p. 40; negritos e 
sublinhados meus)

Na enunciação, “artista” é tomado como articulável a “os 
aspectos estruturais”, uma vez que ambos estão sustentados no/pelo 
dizer a partir de um funcionamento da autoria que recorta uma memória 
específica sobre conhecimento, academia e sociedade: o humanismo de 
inspiração hegeliana. Logo, para atingir o objetivo crítico anunciado de/
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sobre/para análise literária, esta ainda corre o risco de acontecer cedendo 
a efeitos de evidência, problematizando a relação entre verdade, leitura e 
posição de leitor, perdendo-se o trabalho com o sentido enquanto processo 
e movimento (ORLANDI, 2016). Assim, comumentemente, o trabalho de 
autoria enquanto crítica acaba acontecendo de forma a corroborar o que 
se censurou outrora: o “arbítrio dos pontos de vista” com “consequências 
frequentemente duvidosas” (CANDIDO, 2019c, p. 27). Ou seja, não se 
sustenta, na conferência, o trabalho de “valores sociais, ideologias e 
sistemas de comunicação” se transmutarem (atenção ao termo usado) “em 
conteúdo e forma”. 

Em entremeio com a análise de discurso, sugiro compreender 
a crítica literária, os estudos literários, enquanto prática que se faz na/
pela análise, dentro de uma história das ideias, deslocando conceitos que 
funcionam em certas condições de produção, mas não em outras: o que 
deveria convergir, por exemplo, na concepção de/sobre “autor”/”autoria” 
nas pesquisas e leituras que objetivam tensionar relações entre “A 
literatura e a sociedade”. Por meio desta aventura teórica e, acrescento, 
epistemológica, trechos como o a seguir podem solicitar outro trabalho de 
leitura na história, de forma a aproximar, mais cuidadosa e coerentemente, 
funcionamento de forma literária e funcionamentos sociais, históricos e 
ideológicos, começando pelo questionamento fundamental: de onde parte 
a leitura e a pergunta de análise que se quer praticar? 

A obra, por sua vez, vincula o autor ao público, pois o 
interesse deste é inicialmente por ela, só se estendendo 
à personalidade que a produziu depois de estabelecido 
aquele contacto indispensável. Assim, à série autor-
público-obra, junta-se outra: autor-obra-público. Mas 
o autor, do seu lado, é intermediário entre a obra, 
que criou, e o público, a que se dirige; é o agente que 
desencadeia o processo, definindo uma terceira série 
interativa: obra-autor-público. (CANDIDO, 2010, p. 
48; negrito meu)

De fato, não se pode negligenciar a autoria como fundamental 
ao “desencadeamento” de processos de leitura de literatura. No entanto, 
desde que isso se reverta em pensar “autor” como função do texto, a qual 
opera para criar efeitos de coerência e unidade para a enunciação acontecer 
(na crítica literária, assim como na obra tomada como corpus). 
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Uma conclusão que (nos) abre
Haroldo de Campos, em O sequestro do Barroco na Formação da 

literatura brasileira (2011), realizou importantes e instigantes apontamentos 
sobre a argumentação e a defesa, em Formação da Literatura Brasileira, 
de Antonio Candido (1993), do processo de surgimento de uma literatura 
nacional. Entre outros pontos, Campos vai em direção a uma crítica 
contundente à maneira como, na obra de Candido (1993), se consolida 
uma compreensão metafisica sobre estrutura (e, por extensão, verdade e 
conhecimento) que fragilizaria o trabalho de leitura de/sobre literatura. 

No caso desta minha reflexão, vejo aproximações dela com a de 
Haroldo de Campos (2011), mas preservando as diferenças que devem ser 
apontadas entre ambas. Primeiramente, minha posição epistemológica, 
teórica e analítica tenta vincular-se à análise de discurso de Michel Pêcheux 
e Eni Orlandi como adoção de uma compreensão específica sobre o 
processo de interpretação e leitura. Em segundo lugar, faço tal escolha 
porque me interessa apontar o caráter político (em relação ao Estado) de 
um entendimento humanista, metafísico e empiricista sobre crítica literária: 
com isso, acredito poder me distanciar com mais segurança de uma análise 
de conteúdo que toma referências (por exemplo, obra, autor e público) 
como evidências e homogeneidades, e não como materialidades afetadas 
pelo histórico e ideológico, sujeitas à falha e ao equívoco do/no trabalho 
de leitura. Em terceiro lugar, meu grande objetivo não é criticar a obra de 
Antonio Candido, pela qual devemos a importância de produzir e incentivar 
espaços de discussão para literaturas em contextos de disputas, como o da 
universidade. Diferentemente disso, meu objetivo é pensar como tornar 
a proposta outrora feita por ele (2019b), em “Crítica e sociologia”, mais 
possível de pensar relações entre texto e sociedade, mas sem deixar de 
reconhecer o papel do político, do jurídico e do econômico (enfim, do 
Estado) na própria concepção que se constitui, formula e circula (ORLANDI, 
1994) a respeito de literatura, crítica, língua, forma etc. 

A partir de tais operações, escolhas e posicionamentos, entendo 
poder tentar continuar os entremeios entre crítica literária e análise de 
discurso, devolvendo a materialidade às formas da literatura (as quais 
não existem em si, mas em trabalhos de compreensão posicionados e 
distribuídos socialmente). No caso deste meu escrito, minha preocupação 
é (re)considerar o lugar da autoria na prática de leitura literária acadêmica, 
o qual foi reconhecido pelo próprio Candido (2019c) como fundamental. 
No entanto, a partir de uma trabalho de análise discursiva da conferência 
“A literatura e a vida social”, é possível sustentar a função autor 
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funcionando a partir de relações específicas com instituições do Estado 
(como a universitária), atualizando efeitos de sentido sobre conhecimento, 
sem conseguir romper, de fato, com uma concepção humanista sobre 
“sociedade”, a qual permite relações sinonímicas, por exemplo, entre 
“autor” e “artista”, convocando estes a emergirem no texto enquanto 
intencionalidade, vontade e individualidade. Porém, estes efeitos são 
interpelados pelo Estado, no qual a própria crítica de Candido se inscreve, 
tomando algumas referências como evidentes e homogêneas na construção 
da argumentatividade da enunciação.

Por esse percurso de análise discursiva de texto de/sobre 
crítica literária (produzida no espaço discursivo acadêmico brasileiro, 
em condições de produção específicas), faço um percurso e um 
trabalho de leitura como recurso do que acredito ser importante para 
um outro enquadramento sobre forma literária, devolvendo-lhe sua 
materialidade por meio de um deslocamento epistemológico: nem 
abstrata, nem empírica, nem individual, mas histórica e ideológica. 
Além disso, cabe dizer que este é um posicionamento sobre história 
das ideias da/na crítica literária e suas práticas não limitado somente 
a estudos “sociológicos, marxistas etc.”, mas a todo trabalho de leitura 
que tome o social a partir de uma teoria materialista do Estado e, por 
extensão, de suas instituições e da língua, do texto. Tanto o dizer em 
literatura quanto em crítica literária é agenciado por relações de classe, 
por divisões do/no social9 (e não há trabalho de produção de saber na 
universidade que escapa a isso):

o Estado apresenta uma ossatura material própria 
que não pode de maneira alguma ser reduzida à 
simples dominação política. O aparelho de Estado, 
essa coisa de especial e por consequência temível, 
não se esgota no poder do Estado. Mas a dominação 
política está ela própria inscrita na materialidade 
institucional do Estado. Se o Estado não é 
integralmente produzido pelas classes dominantes, 
não o é também por elas monopolizado: o poder 
do Estado (o da burguesia no caso do Estado 
capitalista) está inscrito nessa materialidade. Nem 
todas as ações do Estado se reduzem à dominação 

9  “em sua materialidade concreta, a instância ideológica existe sob a forma de formações 
ideológicas (referidas aos aparelhos ideológicos de Estado), que, ao mesmo tempo, possuem um 
caráter “regional” e comportam posições de classe: os “objetos” ideológicos são sempre fornecidos 
ao mesmo tempo que a “maneira de se servir deles” – seu “sentido”, isto é, sua orientação, ou seja, 
os interesses de classe aos quais eles servem” (PÊCHEUX, 1988, p.146).



DISCURSO, SUJEITO, MEMÓRIA: Efeitos de resistência na história 77

política, mas nem por isso são constitutivamente 
menos marcadas” (POULANTZAS, 2000, p. 12).

Por fim, este meu escrito realiza uma defesa da materialidade na 
prática de crítica literária (com destaque para a acadêmica), especialmente 
na compreensão da autoria como função do texto, funcionando como 
complexa mediadora, no trabalho de leitura, entre o intra (possibilidades 
da língua) e o interdiscursivo10 (discursividade). Defendo, ainda, isso na 
relação com textos não só tomados como literários, mas na maneira de 
estabelecermos relações com a institucionalização de tais estudos. Por isso, 
aqui, parto de uma análise discursiva de um importante texto (CANDIDO, 
2019c) que propõe o papel do conceito de “autor” como base relevante de 
compreensão para pensar práticas com os textos literários.  Sem Antonio 
Candido e suas provocações, a materialidade da autoria nunca teria 
comparecido a mim: não pelo óbvio, mas pela via do resto, do isso, que 
história, ideologia e língua nublam quando falamos em/com Clima11.  
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APONTAMENTOS PARA UMA ANÁLISE 
DISCURSIVA DA POESIA DE PRESOS 
POLÍTICOS

Thales de Medeiros RIBEIRO1

No final dos anos 1970, muitos militantes presos ou recém-
anistiados escreveram seus “relatos” sobre a ditadura, formando um quadro 
literário circunstanciado ao momento da transição. Heloisa Buarque de 
Hollanda foi, provavelmente, a primeira pesquisadora a dar relevo a esse 
“quase gênero” que emergia e se disseminava sob o signo da abertura. 
Referindo-se aos “agentes, sujeitos e [...] objetos de um segmento da 
história pós-64, a luta armada”, essa literatura diferia dos gêneros narrativos 
tradicionais, como as autobiografias e os relatos históricos. Ela conduzia, 
antes, à ideia de um “depoimento testemunhal” marcado pela pouca 
informação sobre os acontecimentos do passado recente e pela tentativa 
de articulação entre o político e o pessoal (HOLLANDA, 1981, p. 10).

Em outro direcionamento, podemos relacionar esse objeto 
estético a aspectos da poesia dita “marginal”, tal como apresentada por 
Santos (2010) e Vieira (2007). Entre tais elementos, destacamos, por 
exemplo, a subjetivação na linguagem; o pendor entre traços líricos e 
épicos; o predomínio da dicção coloquial; o entrelaçamento do caráter 
autobiográfico e da memória social; a rememoração do autoritarismo; as 
metáforas da asfixia, da fragmentação e da dor indicando um esvaziamento 
traumático; a autoafirmação da poesia enquanto uma literatura “menor” 
e “espontânea”; a experimentação em diferentes suportes de inscrição, 
reprodução e distribuição; a inclusão de alguns de seus autores na etiqueta 
“poesia jovem” etc. Contudo, a nossa pesquisa indicou que essa analogia 
apresenta certos limites, a começar pelo fato de que a maior parte dos ex-
presos e anistiados estiveram fora da movimentação “marginal” que agitou 
a vida cultural do país durante essa década (RIBEIRO, 2020a).2

1  Doutor em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP). Pós-doutorando na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP).

2  Ademais, é sintomática a ausência de referência à poesia dos presos políticos em estudos 
críticos consolidados, como Pereira (1981), Simon e Dantas (1985), Simon (1999), Franchetti (2007), 
Siscar (2010), Bosi (2018), Goldfeder, Lucas, Provase e Zular (2019).
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Nessa conjuntura, a produção poética de presos políticos foi usada 
como estratégia para disseminar o ideário do Comitê Brasileiro pela Anistia 
(CBA).3 Se certos poemas e folhetos foram produzidos, mimeografados e 
distribuídos para difundir as pautas desse movimento social, os escritos 
poéticos autobiográficos também foram cruciais para a luta pró-anistia, 
sendo lidos como denúncia e testemunho da tortura institucionalizada.

Não à toa, dois livros estritamente relacionados à luta pela anistia 
são obras de autores que começaram a escrever poesia dentro da prisão. 
Estamos nos referindo a Inventário de cicatrizes, de Alex Polari (1978), 
e Poemas do povo da noite, de Pedro Tierra (1979). Além de precisarem 
reinventar os suportes da escrita e seus modos de difusão, ambos os autores 
recontaram poeticamente a experiência da tortura, tensionando a repetição 
literal da cena traumática e o trabalho (a posteriori) de reconstrução, 
simbolização e transmissão da violência.4

O livro de Alex Polari foi publicado pelo CBA em parceria com o Teatro 
Ruth Escobar. Ele reúne 53 poemas que atravessaram os muros dos cárceres, 
incluindo alguns que foram escritos e transportados clandestinamente.

A matéria de Inventário de cicatrizes, mosaico de 
fraturas pessoais e coletivas, são as práticas polimorfas 
de violência associadas ao sistema repressivo [...]. A 
partir desse livro, [Alex Polari] não foi apenas um 
denunciante das violações de direitos humanos do 
nosso passado recente, mas o principal expoente da 
poesia dos presos [...]. Em um espaço limitado, ele 
condensa e encena certas experiências de exceção, 
como a tortura institucionalizada e o desaparecimento 
forçado, além de dar forma ao confinamento e ao fim 
da utopia revolucionária de 1968. Ainda na prisão, o 
autor escreveu Camarim de Prisioneiro. O livro foi 
lançado pela Global Editora logo após a sua libertação, 
em março de 1980. Nele, poemas e outros escritos em 

3  O CBA foi fundado em fevereiro de 1978, com sede no Rio de Janeiro. Seu objetivo era 
reconquistar as “liberdades democráticas” perdidas após a instauração da ditadura. O movimento 
operava com diversas demandas, como o fim dos processos políticos e da Lei de Segurança 
Nacional, a denúncia e apuração das violações de direitos humanos e o direito à livre organização 
partidária e sindical. Extinto em 1985, o CBA legou um campo de documentos sobre esse momento 
de nossa história. Parte significativa do acervo foi reunida em um fundo de natureza institucional 
e disponibilizada para livre consulta no Centro de Pesquisa e Documentação Social do Arquivo 
Edgard Leueronth (AEL-UNICAMP).

4  Referimo-nos às práticas de violência exercidas pelo Estado, incluindo as resultantes do 
funcionamento de seu aparelho repressivo (burocrático e militar). Hoje, sabe-se que tais práticas 
foram executadas de modo estratégico, coletivo e sistemático durante toda a ditadura.
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prosa compõem a travessia das “lembranças esparsas 
da prisão política” às “projeções e fantasias da saída”. 
Alex Polari associa o processo de construção do livro à 
sua preparação para ser solto, ou melhor, para “voltar 
a viver”. (RIBEIRO, 2020b, p. 12).

Em um texto lido durante o lançamento de Inventário de 
cicatrizes, o poeta conta que cada escrito que foi “contrabandeado ou 
burlou as revistas e transferências de prisão, era uma pequena vitória. 
Uma vitória pequenina, desconhecida de todos, mas que assumia uma 
importância muito particular [...]: o direito de sentir, lembrar, ter ódio e 
seguir adiante” (POLARI, 1980, p. 46-47). A nosso ver, essa vitória ínfima 
marca um processo de subjetivação das dores e perdas experenciadas pelo 
poeta e por sua geração, na medida em que atesta uma passagem possível 
da dor e do horror ao testemunho.

Contemporaneamente aos escritos de Alex Polari, os Poemas 
do povo da noite, de Pedro Tierra, resultaram da época em que seu autor 
esteve preso, entre os anos de 1972 e 1977. Ainda que publicados na Europa 
alguns anos antes, a primeira edição brasileira só veio à luz no final da 
década. “Seus poemas descrevem os duros momentos passados pelos 
presos políticos, as torturas, a morte de muitos deles e a luta pela vida dos 
que resistiram às sevícias” (MAUÉS, 2011, p. 267).

A seguir, reproduzimos um poema de cada autor, cuja temática 
central é o relato da tortura. Com isso, tentamos estabelecer uma 
aproximação entre eles.

OS PRIMEIROS TEMPOS DA TORTURA
Não era mole aqueles dias
de percorrer de capuz
a distância da cela
à câmara de tortura
e nela ser capaz de dar urros
tão feios como nunca ouvi.
Havia dias que as piruetas no pau-de-arara
pareciam ridículas e humilhantes
e nus, ainda éramos capazes de corar
ante as piadas sádicas dos carrascos.
Havia dias em que todas as perspectivas
eram prá lá de negras
e todas as expectativas
se resumiam à esperança algo cética
de não tomar porradas nem choques elétricos.
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Havia outros momentos
em que as horas se consumiam
à espera do ferrolho da porta que conduzia
às mãos dos especialistas
em nossa agonia.
Houve ainda períodos
em que a única preocupação possível
era ter papel higiênico
comer alguma coisa com algum talher
saber o nome do carcereiro do dia
ficar na expectativa da primeira visita
o que valia como um aval da vida
um carimbo de sobrevivente
e um status de prisioneiro político.
Depois a situação foi melhorando
e foi possível até sofrer
ter angústia, ler
amar, ter ciúmes
e todas essas outras bobagens amenas
que aí fora reputamos
como experiências cruciais.
(POLARI, 1978, p. 33).

O CAPUZ
Cá está o capuz sobre a grade.
Traz consigo uma segura
promessa de dor. Na boca
do sentinela um meio riso.
Cá está uma parcela da noite
cobrindo meu rosto.
A mão de meu inimigo
determina o caminho.
Pelos corredores aprendi
o jeito inseguro dos cegos.
As mãos tateando a parede.
Sob os pés a escada imprevista,
o degrau a mais, a queda,
o riso dos soldados,
o gesto perdido buscando
uma porta que não houve.
O passar dos dias
e as cicatrizes no corpo
ensinaram-me esse caminho.
Nos dedos guardei as arestas,
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o ferro das portas,
o fio dos dínamos.
No dorso a marca
desses dias de sombra.
O capuz repete a dor
no corpo de cada combatente,
uma dor mercenária
recrutada a serviço da noite.
(TIERRA, 1979, p. 26).

Guardadas as especificidades de cada autor, podemos observar 
uma série de questões comuns aos dois poemas, como a menção aos 
objetos e aos trajetos da tortura (o capuz e a distância da cela à câmara, 
por exemplo) e, principalmente, a constatação de uma árdua passagem do 
tempo após o choque traumático (“depois os dias foram melhorando”; “o 
passar dos dias”, “a marca/desses dias de sombra”).

Além dos dois poetas, muitos outros escreveram sob condições 
inimagináveis, incluindo-se aí a precariedade dos materiais e suportes de 
inscrição até as perdas sofridas no processo de circulação dos textos. Nessa 
perspectiva, a poesia carcerária constituiria um lugar de impressão, capaz 
de marcar a existência de uma vida precária, fato abordado, em outras 
formações sociais, por Alzugarat (2007) e Butler (2015). O crítico uruguaio 
argumenta que a poesia carcerária de seu país se originou nas sessões de 
tortura e na solidão dos calabouços. Em dias de extensão ilimitada, nos 
quais os torturados permaneciam incomunicáveis e encapuzados, eles 
memorizavam os versos e, só depois, podiam transcrevê-los. Para a filósofa 
estadunidense, a poesia escrita sob essas condições (no caso, a dos presos 
de Guantánamo) faz interrogar como as palavras passam da condição da 
tortura, uma condição de coerção, ao discurso.

Referindo-se à poesia carcerária brasileira, Viana (2011, p. 11) 
afirma que ela parece construir uma “imagem impressionista da prisão”. É 
pela via da literalidade – isto é, da tentativa de reproduzir a cena traumática, 
traço a traço, tal como ocorreu – que essas impressões podem rasurar a 
impossibilidade de traduzir, em palavras ou imagens, “a crueldade das 
torturas físicas e psicológicas” e o “processo de destruição programada 
dos longos anos de cárcere”.

Reunindo tais considerações sobre a poesia carcerária, temos 
condições de afirmar que o nosso material dá relevo a um árduo trabalho 
de elaboração do trauma, de passagem da violência ao campo da palavra. 
A vulnerabilidade desvelada em certos enquadramentos não aparece 
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lá onde um corpo é desumanizado pela dor extrema, mas irrompe “na 
dimensão poética desse corpo, que ao escrever se lança em outro lugar 
que não o puro pedaço de carne ao qual a tortura tenta reduzi-lo” 
(CHAVES, 2020, p. 37).

Apesar de apresentar um conjunto de regularidades, não 
devemos reduzir esse material a um corpus homogêneo. Ao contrário, 
os poemas e os livros reconhecidos nessa série autobiográfica advêm 
de diversas condições de produção e apresentam uma multiplicidade 
temática, formal e composicional. Ainda que seja notável o predomínio de 
assuntos relacionados ao cotidiano das prisões, à separação amorosa e às 
rememorações da vida militante e clandestina, o testemunho de graves 
violações de direitos humanos é, sem dúvida, a principal linha de força 
dessa poesia. Esses escritos tendem a atar o relato das vivências pessoais 
a experiências coletivas e geracionais.

Raros trabalhos se dedicaram a reunir, analisar e divulgar essa 
produção inscrita no arquivo da anistia. Diante dessa lacuna, iniciamos 
anteriormente uma pesquisa sobre a poesia dos ex-presos políticos, 
considerando-a como uma série relativamente independente das 
autobiografias em prosa e da poesia “marginal”. Listamos uma amostragem 
de poemas feitos desde o final da década de 1970 até os dias atuais e os 
distribuímos em três grupos: a) “obras editadas”; b) “poesia do cárcere 
e imprensa de resistência”; e c) “poesia dos presos políticos no arquivo” 
(RIBEIRO, 2020a, 2022). Nosso enfoque tem sido, até então, o primeiro 
e o terceiro tópicos, ainda que reconheçamos o papel da imprensa de 
resistência na divulgação dessa poesia.

Em referência à produção encontrada no arquivo e nos fundos 
documentais do CBA, há uma pasta que apresenta duas compilações de 
poemas inéditos feitos dentro da prisão: o volume Ecos do Cárcere, de José 
Emilson Ribeiro da Silva (1978), e 23 poemas numerados e não intitulados 
de Pinheiro Salles. Além deles, há vários outros poemas esparsos, 
datilografados ou manuscritos. Mesmo que haja uma parte destinada à 
poesia dos presos, uma leitura das outras seções desse corpo documental 
marca a proliferação de poemas ligados à campanha pela anistia.

Parte fundamental do nosso arquivo é composta pelos livros de 
poesia produzidos entre os anos de 1978 e 1981 e diretamente relacionados à 
luta pró-anistia. Com base em um trabalho prévio de reunião desse material, 
selecionamos inicialmente os seguintes títulos: Inventário de cicatrizes, de 
Alex Polari (1978); Poemas do povo da noite, de Pedro Tierra (1979); Poemas 
do cárcere e da liberdade, de Oswald Barroso (1979); Poemas da greve de 
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fome & 10 textos de Itamaracá, de Marcelo Mário de Melo (1979); Os quatro 
pés da mesa posta (Poesia-Prisão-Política), de Marcelo Mário de Melo (1980); 
Camarim de prisioneiro, de Alex Polari (1980); Poesia na prisão, coletânea 
organizada por Neila Tavares (1980); e Versos reprimidos: antes e depois 
da anistia, de Aybirê Ferreira de Sá (1981).5 O trilhar por esses documentos 
possibilita questionar as formas de descrição e interpretação do material 
a partir de um movimento pendular: de um lado, há um confronto com as 
diferentes formas de “saturação” do arquivo (ROBIN, 2016) e, de outro, o 
confronto com traços poéticos singulares (MOTTA, 2019; BALDINI; RIBEIRO, 
2016) que despontam nesse campo de documentos.

Vale ressaltar que o vínculo entre tal literatura de teor testemunhal6 
e a luta pela anistia nem sempre é explícito, mas necessariamente 
sobredeterminado pela forma como os textos são selecionados, 
classificados e dispostos na tessitura do arquivo, tanto em sentido estrito 
(nos fundos documentais do CBA) quanto num sentido amplo, a exemplo 
da composição material (LAGAZZI, 2019) dos livros de poesia, incluindo 
as seções tidas como “paratextuais”. Antes mesmo de lermos os poemas, 
depreendemos certos direcionamentos de sentido (obra “engajada”, de 
“militância”, de “denúncia”, “testemunhal” etc.) por meio dos elementos 
que compõem os livros: imagens da capa, nome de instituições contrárias 
à ditadura que fomentaram a publicação (inclusive as editoras de oposição 
à ditadura), as “minibiografias” dos autores na quarta capa ou no prefácio, 
a lista de nomes de militantes nas dedicatórias etc.

Do ponto de vista do processo de constituição, formulação e 
circulação dos efeitos de sentido, os traços comuns à escrita dos presos 
remetem à tentativa de dar uma forma ao confinamento e à tortura. Tais 
questões podem ser levantadas ao extrairmos dos poemas um conjunto de 
sequências discursivas (SDs):

SD1: “Não era mole aqueles dias/de percorrer de 
capuz/ a distância da cela/ à câmara de tortura/ e nela 
ser capaz de dar urros/ tão feios como nunca ouvi”. 
(POLARI, 1978, p. 33)
SD2: “Era uma madrugada fria/mais negra ainda pelo 
capuz/tinha um torturador que ria excitado, /outro era 
capaz de ficar sério/e um que me gostava de chamar 

5  Cf. também a antologia recentemente publicada por Pucheu (2021).

6  Há uma ampla bibliografia sobre a questão teórica e crítica da literatura de teor testemunhal 
no livro História, memória e literatura, organizado por Seligmann-Silva (2003). Para uma lista 
das obras de teor testemunhal ligadas à última ditadura civil-militar brasileira, cf. o site Vozes da 
ditadura: banco de testemunhos da história recente.
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de/guerrilheiro filho da puta” (POLARI, 1978, p. 37)
SD3: “[...] todos os que ouviram os gritos, vestiram o 
capuz/todos os que gozaram coitos interrompidos pela 
morte/todos os que tiveram os testículos triturados/
todas as que engravidaram dos próprios algozes/
estão marcados, /se demitiram do direito da própria 
felicidade futura” (POLARI, 1978, p. 51).
SD4: “Cá está o capuz sobre a grade. / Traz consigo 
uma segura/ promessa de dor. Na boca/ do sentinela 
um meio riso” (TIERRA, 1979, p. 25)
SD5: “O capuz repete a dor/no corpo de cada 
combatente”. (TIERRA, 1979, p. 25).

O objeto usado na tortura assume aqui um caráter genérico e 
literal, rumando poucas vezes para o figural. Em tais sequências, há uma 
associação entre esse objeto e a rememoração dos episódios de tortura que 
marcaram a passagem dos militantes políticos pelos porões da ditadura. 
Na trama dos enunciados, temos a correlação, de um lado, entre o capuz 
e o grito dos torturados (SD1, SD3) e, de outro, entre o capuz e o riso 
dos torturadores (SD2, SD4). Os dois casos transitam entre a descrição 
pessoalizada e a generalização da dor, marcada, no fio discursivo, pelos 
pronomes indefinidos “todos” (SD3) e “cada” (SD5).

Essas observações pontuais são capazes de indicar como a 
enunciação poética da cena traumática está enredada no fio da linguagem, 
não se limitando ao espaço de um poema, uma obra ou um autor. Dessa 
forma, uma relação semelhante com esse objeto aparece em outras 
sequências disponíveis no arquivo, como é notável nos seguintes versos: 
“Há sangue/ nos gritos e gemidos mortos/entre as paredes do calabouço./ 
Sangue/ debaixo do capuz de chumbo./ Sangue e suor dissimulando/a 
humilhação dos membros nus.” (SALLES, AEL-DIGIT@L [pasta 42], p. 193).

Por mais representativa que sejam as obras de Alex Polari ou 
Pedro Tierra, nosso enfoque não se limita à questão da autoria, mas a um 
quadro mais amplo e historicamente constituído, pondo em jogo a relação 
entre os recortes do arquivo do CBA e o funcionamento testemunhal 
marcado na tessitura de cada poema. De acordo com a tomada de posição 
defendida pela análise de discurso, não se trata de abordar o léxico 
destacado apenas em sua função metonímica: o capuz referenciaria a 
tortura, na medida em que representa a parte de uma totalidade implícita. 
Tampouco se trata de ler a tortura como “conteúdo”, “tema” ou “motivo” 
em tensão com a estrutura e com a forma do poema, como se esperaria 
de uma análise inscrita na tradição crítica. Devemos nos ater, sobretudo, 



DISCURSO, SUJEITO, MEMÓRIA: Efeitos de resistência na história 87

à inscrição da materialidade da língua na discursividade do arquivo 
(PÊCHEUX, 2010), partindo de uma série de sequências discursivas 
recortadas do corpus. Tais sequências são deslinearizadas, para além 
da clausura imaginária do texto, poema, livro etc. Essas construções são 
postas em relação com outras sequências, tanto as paráfrases possíveis 
de um dado enunciado, quanto os outros recortes do arquivo.

Buscamos, com esse gesto, suspender a oposição entre forma 
e conteúdo, dando espaço à leitura dos processos discursivos7 em jogo na 
simbolização da tortura. Tal gesto aponta para a relação entre aquilo que 
é dado no fio discursivo e a produção de efeitos de sentidos constituídos 
na memória discursiva e no interdiscurso. Seguindo a trilha aberta 
pelos clássicos da disciplina, não concebemos a tortura (ou seus termos 
correlatos, como o capuz ou o pau-de-arara) como “palavras de acesso” ao 
material, mas sim como construções léxico-sintáticas entre outras, postas 
em constante tensão com os silêncios e não ditos específicos à formação 
discursiva na qual os presos políticos se inscrevem.

Um último aspecto a ser destacado é a existência de uma 
discrepância entre os modos de simbolizar a tortura na poesia e em outros 
documentos do arquivo, seguindo a tendência observada por Ginzburg 
(2010). Segundo o autor, embora o relatório técnico e o testemunho se 
construam sob o fundo comum da “denúncia”, eles apresentam certas 
especificidades, marcadas, sobretudo, por diferentes construções 
sintáticas. No relatório, haveria a tentativa de “apagamento” de tudo 
aquilo que o testemunho apresenta de intolerável e infamiliar. No limite, 
tal “apagamento” visa encaixar os enunciados sobre a tortura no domínio 
dos sistemas de catalogação. No testemunho (sob essa rubrica, referimo-
nos a uma parte significativa da produção literária dos ex-presos políticos), 
haveria a recorrência de procedimentos linguísticos, enunciativos e 
discursivos que indeterminam os agentes da repressão. Entre eles, talvez 
o mais significativo seja a disseminação da 3ª pessoa no masculino plural 
(incluindo os casos em que o sujeito é inferido pela desinência verbal); 
a recorrência a nomes comuns generalizados (o torturador, o carrasco, a 
sentinela etc.); as elipses; e a ausência de nomes próprios dos agentes da 
tortura, diferentemente do que ocorre nos relatórios técnicos. Além de tais 
processos de indeterminação ou generalização dos agentes da repressão, 
essa poesia está repleta de imagens da incisão, do sangue, das feridas e das 

7  “A expressão processo discursivo passará a designar o sistema de relações de substituição, 
paráfrases, sinonímias etc., que funcionam entre elementos linguísticos – ‘significantes’ – em uma 
formação discursiva dada” (PÊCHEUX, 2014, p. 161, grifo do autor).
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cicatrizes, conduzindo o nosso olhar à relação complexa entre metáfora e 
interdiscurso (PÊCHEUX, 2014) na construção do objeto estético.

A materialidade da produção estética tenta dar forma à 
experiência da tortura por diferentes vias, tais como: 1) a descrição dos 
métodos de tortura desde um ponto de vista particular; 2) a referência aos 
objetos da cela e da tortura; 3) a nomeação de outros torturados, mortos 
e desaparecidos, assim como o processo de generalização enunciativa da 
experiência traumática; e, sobretudo, 4) a proliferação de significantes que 
remetem à imagem do corpo despedaçado e aos efeitos subjetivos de uma 
passagem pelo horror, testemunhando a existência de um luto irrealizado. 
Da repetição literal da cena traumática ao trabalho de reconstrução, 
simbolização e transmissão dessa experiência, o silêncio agônico e a dor 
extrema se transmutam em discurso.
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RESISTÊNCIAS FEMININAS 
(AN) ARQUIVADAS: o testemunho no 
acervo do Memorial da Resistência de São 
Paulo

Aline Fernandes de Azevedo BOCCHI1

O arquivo não se parece nem com os textos, nem com os 
documentos impressos, nem com os “relatos”, nem com 
as correspondências, nem com os diários, e nem mesmo 
com as autobiografias. É difícil em sua materialidade. 
Porquanto desmesurado, invasivo como as marés de 
equinócios, as avalanches ou as inundações [...] (FARGE, 
2009, p. 11 – grifo nosso).

Inicio este texto2 com o excerto de Farge porque dele ressoa uma 
questão incontornável para os analistas de discurso e que diz respeito à 
materialidade do arquivo; não é possível ignorá-la, desconhecer os efeitos 
de arquivo a produzirem um lugar para a evidência dos sentidos e dos 
sujeitos. Em O sabor do arquivo, Farge (2009) deixa vestígios da estranheza 
e arrebatamento decorrentes de seu confronto com a materialidade 
do arquivo, urdindo seu texto em poesia para falar de sua descoberta: 
o arquivo não é transparente, evidente; nele, algo resiste, impondo-
se, invasivo, incomensurável. Reconhecendo as evidências práticas que 
organizam as leituras de arquivo, Farge constitui sua posição a partir de 
um distanciamento da leitura literal relacionada à ideia da apreensão do 
documento. Ela estabelece, por meio de uma “leitura interpretativa”, sua 
prática arquivista em um “espaço polêmico das maneiras de ler”, nos termos 
de Pêcheux. Pode-se afirmar, portanto, que Farge realiza “um trabalho de 
arquivo enquanto relação do arquivo com ele-mesmo em uma série de 
conjunturas, trabalho da memória histórica em perpétuo confronto consigo 
mesma.” (PÊCHEUX, 1997 [1982], p. 51)

1  Psicanalista, Doutora em Linguística pela UNICAMP. Docente do Programa de Pós-
graduação em Linguística UNIFRAN. Coordenadora do LabES – Laboratório Escutas do Social.

2  Uma primeira versão deste texto foi apresentada na mesa “Arquivo, testemunho e 
imagem”, realizada em novembro de 2018 pelo Darq - Grupo de Estudos Discurso e Arquivo. 
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Afetada pela escrita de Farge, debruço-me sobre o acervo do 
Memorial da Resistência de São Paulo, tateando um modo de compreender 
seu funcionamento discursivo, desvendar a opaca transparência de 
sua materialidade. Considero-o um arquivo, na interpretação proposta 
por Michel Pêcheux (1997 [1982]), a consignar palavras, imagens, sons, 
corpos... sentidos em movimento, formulados a partir de determinada 
operação institucional a impor gestos de leitura subjacentes à construção 
de seu acervo, ao acesso aos documentos e às maneiras de apreendê-los. 
A experiência investigativa dos analistas de discurso introduz um outro 
gesto de leitura de arquivo, gesto que problematiza esses modos de leitura 
organizadores do arquivo e de sua fundação ao considerar que “não há 
arquivo em si, ou a priori, sem o gesto de leitura que o constituiu”, pra 
usar uma formulação de Mariani (2016b, p. 10). Trata-se, pois, de uma 
“leitura com aderências históricas” e que pretende, com Pêcheux, superar 
o enfoque tradicional de leitura do arquivo.

Assim, busco discorrer acerca do modo complexo de inscrição 
do testemunho no arquivo, a partir do exame de depoimentos que 
compõem o acervo digital do Memorial da Resistência de São Paulo e que 
fazem parte da ação “Coleta Regular de Testemunhos”, a qual consiste 
na audição e registro audiovisual de relatos de pessoas que integraram 
os movimentos de resistência à Ditadura Militar brasileira. Trata-se de um 
estudo inicial, mas que consiste, a meu ver, absolutamente necessário 
na atual conjuntura política brasileira, posto que urdido a partir de um 
silenciamento histórico, de um rememorar de falas sequestradas e que 
ecoam, ainda hoje, estrangeiras em/de seu próprio país, condenadas pela 
atual política nacional ao negacionismo. 

Deste modo, embora exija gestos de análise atentos aos 
problemas de tratamentos do “discursivo informaticamente marcado”, do 
“funcionamento da máquina cuja memória é constituída exclusivamente de 
lembranças, listas e quadros (PÊCHEUX, 1997 [1982], p. 53), uma vez que 
implica, também, percursos significantes nas malhas digitais (o Memorial 
conta com um site onde disponibiliza fragmentos de seu acervo, reunidos 
e dispostos em fotografias, falas, corpos que ecoam um rememorar de 
uma história insistentemente silenciada, versões socialmente denegadas, 
censuradas), optei por priorizar, neste texto, a problemática que envolve 
a constituição de uma resistência feminina neste (an)arquivo, articulando 
a historicidade do arquivo com o conceito benjaminiano de anarquivo 
proposto por Seligmann-Silva (2014)3.

3  Esta articulação surgiu como um dos efeitos que a interlocução realizada nos dias do 
evento possibilitou. A noção de anarquivo delineada por Seligmann-Silva foi mencionada durante 
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Trago, então, alguns gestos de análises estabelecidos a partir 
da escuta da maior parte dos 31 testemunhos de mulheres consignados 
neste arquivo na categoria “presos políticos”, cuja formulação aparece 
apenas no masculino, embora seja possível, no mecanismo de busca, filtrar 
os depoimentos a partir de dois gêneros – masculino e feminino4. Faço, 
portanto, um recorte que prioriza testemunhos de mulheres que foram 
presas em decorrência de seus posicionamentos políticos, mulheres, mães, 
irmãs, companheiras, militantes que narram seus percursos em diferentes 
movimentos de resistência à ditatura militar brasileira; mulheres que, 
diante de uma câmera, se dispuseram a narrar episódios de dor e tortura, 
solidariedade e busca por desaparecidos, em depoimentos coletados em 
estúdio e individualmente ou coletivamente, em audiências; há um olhar, 
portanto, a investir de sentidos aquele que testemunha, delimitado pelo 
enquadramento da câmera e pelo gesto de edição dos vídeos, já que no 
site circulam apenas fragmentos de entrevistas cujas versões completas só 
podem ser acessadas em consulta presencial ao acervo do Memorial. 

Esse olhar constrangedor de enquadramentos de resistências 
admite que há um gesto arquivista a organizar e instituir este arquivo; 
ou, como sugere Farge, “o arquivo supõe o arquivista; uma mão que 
coleciona e classifica” (FARGE, 2009, p. 11). Trabalho, assim, com estilhaços 
de testemunhos sobre os quais há uma interpretação posta acerca da 
resistência; é sobre a materialidade desse arquivo em pedaços que recai 
meu gesto de análise, o qual focaliza, particularmente, o testemunho da 
resistência feminina à repressão ditatorial. Testemunhos que narram o 
irrisório e o trágico, instantes de vida de personagens comuns que embora 
tenham feito história, não integram a narrativa histórica tida como oficial. 
Falas de mulheres que materializam o conflito entre posições políticas 
divergentes e, ainda, imaginadas por elas como antagônicas, contrárias, 
distintas; depoimentos imbricados a efeitos de sentido que retomam 
práticas de resistência, articuladas a processos de identificação.

Nunca é demais lembrar que, para Pêcheux, o arquivo não 
se reduz a um banco de dados. Amparada nesta afirmação, apresento 

o debate suscitado pelas apresentações da mesa “Arquivo, testemunho e imagem”, da qual tive 
a felicidade de participar. Ela encontrou em meus escritos um lugar para materializar a produtiva 
relação entre o conceito pecheutiano de arquivo e algumas elaborações de Benjamin, interpretadas 
por Seligmann em seu texto sobre o anarquivo (2014).

4  As demais categorias são: Familiares e amigos; Movimento estudantil e entidades 
educacionais; Movimentos da causa operária; Movimentos sociais e populares; Organizações de 
esquerda; Partidos políticos; Presos políticos. Há, ainda, possibilidades de busca por Atividades 
profissionais, descritas também apenas no masculino, e por Ano de prisão política.
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breves reflexões sobre as resistências femininas (an)arquivadas, vestígios 
de sujeitos e sentidos que assinalam modos de testemunhar, os quais 
procuro problematizar a partir da relação entre memória, esquecimentos e 
silenciamentos, a urdir efeitos poéticos e políticos em dizeres testemunhais. 
Convocadas por um posicionamento ético implicado em um duplo dever, 
subjetivo e sócio-histórico, as mulheres das quais falarei rememoram para 
contar, narram suas histórias por meio da palavra que toma corpo. São 
mulheres anarquizadoras do arquivo, pois dele se apropriam para recontar 
a história, desarquivando versões oficiais, reescrevendo e anarquivando 
uma história de violência e opressão que a sociedade brasileira prefere 
esconder e esquecer.

1. Resistências femininas (an)arquivadas: o “dever de memória” e 
suas contradições

Resistir. Verbo trans. ind. e intrans. Conservar-se firme; 
não sucumbir, não ceder. Opor-se, fazer face (a um poder 
superior). Recusar-se, negar-se. (Abertura do vídeo de 
apresentação do Memorial da Resistência de São Paulo)

De minha parte penso que há não memória justa, nem 
reconciliação total com o passado. Há sempre muito pouco 
e muito, em função da conjunturas e das versões afetando as 
grandes narrativas do passado. (ROBIN, 2016, p. 85 – meus 
grifos )

No acervo do Memorial, há interpretações postas sobre a 
resistência, construídas a partir de um funcionamento contraditório 
para com os dizeres testemunhais que constituem seus arquivos, num 
batimento conflitante entre retomar e recusar a voz do outro; os fragmentos 
testemunhais em circulação no site do Memorial sustentam uma verdade 
particular, pois articulada a um pensamento interpretado como clandestino, 
subterrâneo. Esses arquivos buscam, então, revelar o que não teria sido 
exposto, uma realidade desaparecida, posto que pouco simbolizada, (mal)
dita. São arquivos que, “de certo modo, revelam um não dito” (FARGE, 
2009, p. 13-14) sobre a resistência, articulado a um dever de memória, ou 
seja, o testemunho aponta “para um falar urgente, para o não esquecer e 
para um não deixar os outros esquecerem” (MARIANI, 2016, p. 51).

eu tinha 23 anos, eu nasci em 46, tô com 62 agora. Isso 
faz 39 anos, mas é impossível esquecer. Quem passou 
por uma experiência dessa não pode esquecer e não 
tem o direito de esquecer também, não tem o direito 
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porque tem a obrigação de contar para as próximas 
gerações o que aconteceu com o Brasil naquela época. 
(Rose Nogueira)

Em seu depoimento, Rose Nogueira enuncia sua experiência a 
partir de uma certeza: a obrigação de testemunhar. Para ela, é fundamental 
construir a narrativa histórica da resistência, transmitir às gerações futuras 
uma verdade histórica. Em oposição às políticas de silenciamento, a 
testemunha se inscreve numa ética do confronto à uma determinada 
narrativa nacional constitutiva de sentidos para o período ditatorial. Isso 
é um indicativo de que o testemunho, conforme Seligmann-Silva (2013), 
portaria uma verdade e exigiria um compromisso ético de não esquecimento; 
a narração de si presente nesses testemunhos admitiria, então, uma ética 
enunciativa, na medida em que constitui um direito à fala, à memória e à 
história que permite ao sujeito sua reinscrição subjetiva frente ao trauma e 
à violência de Estado.

Na conjuntura da democratização na América Latina, em 
dessemelhança aos demais países que, esfacelados em seus direitos, 
buscaram a reparação do passado através do cumprimento do eixo previsto 
pelos Direitos Humanos – direito à memória, à justiça e à verdade -, no 
Brasil levou-se quase trinta anos para criar e instalar a Comissão Nacional 
da Verdade (CNV) pela então presidenta Dilma Rousseff, com a Lei n° 
12.528, de 18 de novembro de 2011. Para Seligmann, apenas após o relatório 
da CNV observou-se uma maior busca para inscrever o passado ditatorial, 
contra a ação do esquecimento que marca de modo intrínseco a tradição 
de apagamento da violência, em especial das violências de classe, racial e 
de gênero em nossa sociedade. Segundo ele, há um hiato, uma ruptura na 
narrativa histórica, a qual carece de simbolização; hiato que constitui faltas, 
vazios não simbolizáveis. 

É  preciso, então, lembrar a história, redizê-la, ressignificá-la, ou 
seja, fazer funcionar um tipo de reparação, uma vez que muito se tem feito, 
desde o fim da ditadura, para que os saberes a seu respeito sofram gestos 
de silenciamento, conforme Indursky (2015), como consequência do que 
a autora trata como políticas de esquecimento. A partir de uma discussão 
sobre o que Orlandi elaborou como políticas do silêncio, Indursky discute os 
modos como os aparelhos de poder gerem a memória coletiva ao fazerem 
funcionar um jogo a partir do qual determinam o que deve ser memorizado 
e o que deve ser esquecido.

Apostando, então, a partir da filiação à Análise de Discurso, no 
discurso enquanto manifestação do político na língua, é possível considerar 
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que a Comissão Nacional da Verdade constitui um acontecimento 
caracterizado pela emergência de um novo espaço de dizer, de uma 
narrativa outra capaz de contar a nossa história “a partir dos relatos das 
próprias vítimas ou de seus familiares nas audiências que promoveu por 
todo o País” (DALTOÉ, 2016, p. 154). O testemunho é constitutivo desse 
acontecimento que se propôs a escutar as histórias dessas pessoas para 
recontar a narrativa histórica, fazê-la ressignificar-se frente aos graves 
delitos contra os direitos humanos cometidos pelo Estado durante o regime, 
procurando exorcizar a memória desse ciclo sombrio da nossa história, 
conforme Indursky (2013). 

Ou, para dizer de outro modo, o gesto de leitura discursiva 
de arquivo demanda problematizar o funcionamento da memória na 
constituição dos acervos, reconhecendo que há “um apagamento seletivo 
da memória histórica” na forma como os arquivos se instituem e organizam 
em nossa formação social: “’quando se quer liquidar os povos’, escreve 
Milan Kundera, se ‘começa a lhes roubar a memória’” (PÊCHEUX, 1994 p. 55 
– grifos do autor). A leitura de arquivo implica desvelar, então, o trabalho 
“através do qual os aparelhos do poder de nossas sociedades gerem a 
memória coletiva” (p. 57).

Nesta direção, o Memorial da Resistência pode vir a integrar, 
ele também, este trabalho de reconstrução da história; erigido para 
tamponar um hiato, uma falta histórica, ele busca cerzir suas rupturas e 
traumas por meio das ações que compõem seu acervo, articuladas aos 
modos de inscrição dos testemunhos no arquivo. Em seu discurso, o 
Memorial estabelece uma interpretação da resistência constituída a partir 
de uma certa posição em relação à memória e ao esquecimento, posição 
condensada no enunciado “Lembrar é resistir”, o qual marca a abertura da 
mostra “Hiatus: a memória ditatorial na América Latina”, realizada em 2017 
e início de 2018 no Memorial, com curadoria de Márcio Seligmann. Trata-
se de uma posição de injunção à lembrança a qual se impõe o desafio de 
inscrever a memória da resistência na atualidade; “Lembrar é resistir” nos 
coloca em face de uma memória que é ato, ação que se dá no presente e 
se articula às políticas do agora. 

Entretanto, essa necessidade de conservação de uma memória 
não existe apartada do próprio gesto de consignar a resistência em 
arquivo. Lembremos novamente das palavras de Mariani ao alertar: “não há 
arquivo em si, ou a priori, sem o gesto de leitura que o constituiu” (2016b, 
p. 10). Ou, retomando Guilhaumou e Maldidier (2010, p. 162), “O arquivo 
nunca é dado a priori, e em uma primeira leitura, seu funcionamento é 
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opaco”, dizem. E enfatizam que a identificação ou chancela institucional 
é insuficiente e diz pouco sobre o funcionamento do arquivo. Nesta 
direção, a necessidade de preservação memorial aponta para a ilusão 
da possibilidade de recuperação total de uma história, apaziguando 
por assim dizer, a vontade de tudo lembrar, ou seja, ela é indicativo da 
“impaciência absoluta de um desejo de memória, tão característica do 
humano”, conforme sublinhou Derrida (2001 [1995], p. 9). 

Trata-se de um consignar que obedece a um princípio 
classificatório; ele supõe “uma ilusão de completude da possibilidade do 
tudo guardar, de tudo registrar para a posteridade, e de tudo poder recuperar 
em termos da produção de sentidos” (MARIANI, 2016b, p. 11). Essa ilusão 
de completude ressoa nas palavras de Robin: “De minha parte penso que 
há não memória justa, nem reconciliação total com o passado. Há sempre 
muito pouco e muito, em função da conjunturas e das versões afetando as 
grandes narrativas do passado” (ROBIN, 2016, p. 85). A resistência pela via 
da lembrança consiste, então, no modo como o Memorial da Resistência, 
em seu funcionamento arquivista, flerta com a completude.

Considerar a contradição na resistência ou, conforme especifica 
Orlandi (2012, p. 19) sustentar que “não é senão na contradição que caminha 
a história” marca, então, a distinção da posição da Análise de Discurso em 
relação à Crítica Literária: pensar a resistência na contradição, conforme 
Pêcheux, é compreendê-la a partir de “um só processo, contraditório, no 
qual se tramam as relações entre língua e história” (PÊCHEUX, 1990, p. 9). 
Assim, a compreensão discursiva da noção de resistência deve estar atenta 
ao processo ideológico que naturaliza e dissimula a ideia da igualdade entre 
os sujeitos, ideia que se sustenta na ilusão da simetria e homogeneidade 
a qual ignora as relações de força, denegando as contradições sociais e 
ideológicas. Ao invés de pôr o sujeito no centro, privilegiando o antagonismo 
e o atrito, prioriza-se o movimento dos sujeitos com os sentidos, ou seja, 
o entendimento de que o sujeito não faz a história por ele mesmo, como 
supõe a perspectiva idealista (ALTHUSSER, 1998). 

Ao recusar o “voluntarismo e o automatismo mistificador” 
(ORLANDI, 2012, p. 213), desnaturaliza-se a compreensão da resistência 
como oposição à vontade do outro, o que possibilita problematizá-la a 
partir do ritual do assujeitamento, confirmando a asserção de Orlandi 
ao dizer que “não há sujeito fora da ideologia”. Isso nos permite situar 
a resistência nas brechas do ritual ideológico, conforme Pêcheux: “não 
há ritual sem falha, desmaio ou rachadura” (PÊCHEUX, 1990, p. 17). 
Depreende-se, então, que a resistência localiza-se nas contradições 
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próprias às falhas do ritual ideológico de interpelação, realizando-se sob 
a própria dominação. Ainda, há de se considerar que toda a resistência 
possível se articula a um trabalho de linguagem, quando, na falha do 
ritual, o sem-sentido passa a fazer sentido.

2. A materialidade da língua na discursividade do arquivo
Retomando o testemunho de Rose Nogueira, é possível identificar, 

então, que a impossibilidade de esquecer encontra-se atrelada à obrigação 
moral de lembrar para narrar e diz respeito a um sujeito posicionado a 
partir do dever e da consciência, que embora constitua sua posição tendo 
em vista uma consciência política, esquece, por assim dizer, que é sempre 
já determinado por um processo que o assujeita, constituindo-o como 
sujeito de linguagem ao mesmo tempo em que dissimula para ele essa sua 
condição. A este respeito, ratifico as palavras de Milner:

Indivíduo, dever e consciência – aí está, pois, o que 
designam sem sabê-lo, aqueles que são indiferentes 
às palavras e creem no gênero comum de todos os 
esquecimentos. É muito difícil que se conformem com 
isso, sem reconstruírem um discurso da boa ou má 
consciência: todo esquecimento que se aponta será 
tomado como uma falha que convém reparar mediante 
a tentativa, altamente moral, de um memorial. (MILNER, 
[1988] 2017, p. 82)

Entretanto, o Memorial da Resistência estabelece um arquivo 
que pode vir a suportar falhas e faltas ao organizar-se em torno delas ao 
invés de buscar tapá-las. Em seu funcionamento arquivista, ao inventariar 
falas humanas o Memorial pode abrir-se às determinações inconscientes, 
considerando que esquecimento e silêncio são constitutivos do jogo da 
linguagem e que, conforme Felman (2014), o ato de linguagem que realiza 
o testemunho responde também a uma questão ritual – própria ao campo 
do gozo, e não apenas legal, ou seja, o testemunho não diz respeito apenas 
ao campo jurídico. Deste modo, a impossibilidade de esquecer mencionada 
por Rose Nogueira encontra-se atrelada a um outro tipo de saber; ela diz 
respeito, também, ao impensado do pensamento.

Considero o Memorial da Resistência um lugar de memória 
(NORA, 1984), lócus de produção de sentidos sobre a resistência à repressão 
do regime militar brasileiro. Para Nora, os lugares de memória apresentam-
se sob a forma de objetos, instrumentos, instituições, documentos que 
constituem traços no entrelaçar do histórico, cultural e simbólico. Em seu 
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funcionamento discursivo, arquitetado também em relação ao espaço, o 
Memorial da Resistência ocupa o edifício que foi sede, durante o período 
de 1940 e 1983, do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de 
São Paulo – Deops/SP. Enquanto lugar de memória, o Memorial presentifica 
um período obscuro da história nacional, embora não funcione a partir de 
uma memória plena, mas de um rememorar com falhas, de um espaço que 
também significa nas palavras daqueles que testemunham, por meio da 
contradição e do equívoco:

Esse local hoje pra mim não é um local de tensão. 
Aliás, desde o início, quando foram inauguradas as 
celas, quando eu entrei lá. Aliás, tenho amigos que não 
conseguem vir aqui, acham que isso aqui tinha que 
ser destruído. Mas ele não é pra mim isso. Eu não me 
sinto... eu... eu me sinto como vida ao lembrar algumas 
coisas, mas eu não me sinto mal... entendeu? É como 
se... e isso aí, eu nem sei se... não é uma coisa racional, 
é uma coisa mais do sentimento mesmo. O fato de... eu 
acho que é uma conquista ele existir hoje como ele é. 
(Rita Maria de Miranda Sipahi – entrevista C020)

Na tentativa de simbolizar seu sentimento em relação a um lugar 
significativo de sua trajetória pessoal, Rita deixa entrever em seu relato, 
justamente, a contradição entre o aqui e o lá a significar o espaço do Memorial 
a partir de uma disjunção. Ao mobilizar o pronome em terceira pessoa, “ele”, 
para referir esse lugar, o sujeito marca uma distância fundamental, demarca 
uma fronteira intransponível, embora “conscientemente” reconheça a 
importância de um Memorial erigido sobre o que foi (e que jamais deixará 
de ser) um lugar de tortura e horror. Funcionando junto à negação, essa 
disjunção relativa ao espaço mostra que o equívoco está presente na 
ordem da língua; a abertura a uma interpretação outra está vinculada ao 
fato de que inconsciente e ideologia encontram-se materialmente ligados, 
inscritos na ordem língua. 

Não vou entrar aqui em pormenores em relação ao funcionamento 
da negação. O que me interessa, neste momento, é indicar que o sentido da 
lembrança como dever, ou do dever histórico de rememorar o acontecido, 
porta um resto irrepresentável, algo que resiste à simbolização, embora não 
cesse de retornar. Há, então, um real implicado à produção do inesperado, 
um real constitutivo do arquivo e que faz furo, desestabiliza o efeito de 
certeza evocado na pertinência de um dever de rememoração. Portanto, 
a leitura discursiva de arquivo deve estar atenta, como o próprio Pêcheux 
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alertou, à materialidade da língua, ao reconhecimento da materialidade 
da língua como constituindo o incontornável do pensamento” (PÊCHEUX, 
1994 [1982], p. 57). “É esta relação entre língua como sistema sintático 
intrinsecamente passível de jogo, e a discursividade como inscrição de 
efeitos linguísticos materiais na história, que constitui o nó central de um 
trabalho de leitura de arquivo.” (p. 58)

3. Desaparecidos políticos: o testemunho como forma de articular 
luto e transmissão

E... já fazia mais de uma mês que Fernando estava 
desaparecido, Fernando foi preso em 20 de fevereiro 
de 74... era abril, e eu cheguei em casa um dia, cansada 
e... tinha um filho pequeno, e quando cheguei na porta 
encontrei um bilhete embaixo da porta, e eu peguei 
esse bilhete e li, esse, nesse bilhete tinha escrito assim: 
- eu sou uma mãe como a tua, eu estou desesperada 
em busca de minha filha, me encontre amanhã na 
cúria, era uma terça-feira, aí na quarta-feira eu peguei 
aquele bilhete, que tava assinado assim – Felícia. Era 
um nome que eu não conhecia, era uma história que 
eu não conhecia, mas eu fui no outro dia na cúria, na 
cúria metropolitana onde Dom Paulo Evaristo Arns 
era cardeal, e chegando lá encontrei uma senhora, 
magrinha, que me disse, estou, deixei um bilhete na 
sua porta ontem. A minha filha se chama Isis de Oliveira, 
ela está desaparecida como seu irmão, e nós estamos 
formando aqui um grupo de mães e familiares e viémos 
aqui falar com Dom Paulo [...] aí começamos uma outra 
fase de nossa luta, porque até esse momento, a luta da 
gente era a luta para encontrar nossos entes queridos, 
nossos parentes vivos. Depois dessa... dessa coisa do 
próprio governo reconhecê-los como clandestinos, 
a gente começou a saber onde eles foram mortos, é 
uma outra etapa, a que aparece também no vídeo, 
vai envelhecendo e mudando a forma... aí vamos 
buscar os restos mortais, buscar as ossadas, buscar 
nos cemitérios, e quantas vezes, irmãos, fomos a 
cemitérios, buscar livros velhos em cemitérios, olhar 
um por um [...] eu fui presa, não havia nenhuma, 
nenhumaa... acusação naquele momento, a não ser que 
eu tava chegando do Segundo Exército onde tinha ido 
procurar notícias do meu irmão, e essa prisão, ela foi 
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clara, foi uma prisão de CALA A BOCA, porque a gente 
tava denunciando que meu irmão podia tá no DOI-
Codi aqui da, da Tutóia, e fomos levados para Tutóia, e 
eu perguntava – Cadê meu filho? Eu amamento, ele tem 
cinco meses, ele tá sofrendo. E ele dizia – ah, comunista 
não liga pra filho. E ao mesmo tempo, diziam o tempo 
inteiro: - nós não sabemos quem é seu irmão. Nós 
não o conhecemos, ele nunca teve aqui. Como não 
sabem, se meu irmão tava preso a dois, três meses, era 
abril, e disse que havia todo um indício que ele talvez 
tivesse passado por ali, e hoje sabemos, com todas 
as notícias que vieram depois [...] “Hoje não estás 
comigo e, no entanto, vives em mim, na boca de meus 
irmãos, no povo regressando à praça, no gesto dos 
que prosseguem... Sobretudo vives na manhã de teus 
olhos que a noite não apagará. Hoje não estás comigo 
e, entretanto vives. Recolho teu gesto interrompido 
(e queima no peito uma saudade definitiva) para 
recompô-lo durante a jornada.” Fernando Santa Cruz 
presente, agora e sempre. (Rosalina Santa Cruz)

Com Mariani (2016), considero que o testemunho supõe uma 
implicação subjetiva no que se está narrando. O termo vincula-se a alguém 
que, tendo sobrevivido a um acontecimento traumático, produz um relato 
acerca do que vivenciou, no qual busca transmitir sua experiência. “Dar 
testemunho é transmitir, por via oral ou escrita, essa experiência. Há, 
portanto, sujeito inscrito no testemunho, há enunciação, nos termos da 
psicanálise, naquilo que se narra” (MARIANI, 2016, p. 55). Contudo, nem todo 
relato pode ser considerado um testemunho, do ponto de vista analítico, 
pois o testemunho implicaria efeitos de transmissão. Disso questiono: o 
que se transmite nesse testemunho? 

Discursivamente, o testemunho instala um espaço de dizer 
marcado por um processo de identificação: há, no relato de Rosalina, 
processos de identificação entre mulheres que se reconhecem como mães, 
a identificarem-se com a dor de outras mães pelo desaparecimento de seus 
filhos, processo que fica registrado na ordem da língua em expressões como 
“a luta da gente” e “a nossa luta” a referirem o grupo de mães e familiares 
de desaparecidos políticos. O conflito se textualiza, neste testemunho, no 
batimento entre um “eu - nós” e um “eles” inscrevendo posições-sujeito, 
por uma disputa de sentidos. 

O nome “clandestinos”, que surge no testemunho de Rosalina, é 
indicativo de uma posição de ilegitimidade frente às políticas repressivas e 
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ao aparato que criminaliza a luta política, permitindo perseguições e prisões 
arbitrárias. “Clandestino” diz de alguém que permanece oculto, escondido, 
mas que também é um nome carregado pelos sentidos de ilegalidade. 
Seu funcionamento difere, entretanto, do termo “desaparecido”, que 
necessitaria do determinante “político” para colocar-se frente ao jogo 
entre legalidade e ilegalidade que a discursividade estabelece. Em sua 
busca, o irmão desaparecido reaparece no relato como “restos mortais”, 
“ossadas” ou um nome entre outros, em registros de pessoas enterradas 
como indigentes em cemitérios longínquos; nomes que dizem de um corpo 
ausente e da impossibilidade da realização do luto.

Segundo Butler (2015), para ser considerada perdida uma vida 
deve primeiro ser considerada viva, ou seja, deve ser reconhecida pelos 
mecanismos específicos de poder que a delimitam e caracterizam como 
vida, sendo assim passível de luto. Isso porque há diferentes modos de 
enquadramento da violência, que regulam disposições afetivas e éticas, e o 
reconhecimento do que merece ser enlutado depende de tais disposições. 
O corpo está exposto, assim, a forças articuladas social e politicamente, e 
que estabelecem o clandestino como corpo politicamente significado como 
precário, posto que pertencente a um modo de existência marcado pela 
precariedade. “Assim, há ‘sujeitos’ que não são exatamente reconhecíveis 
como sujeitos e há vidas que dificilmente – ou, melhor dizendo, nunca – são 
reconhecidas como vidas” (BUTLER, 2015, p. 17). 

Se o comparecimento do corpo é prerrogativa para que haja 
óbito, seu desaparecimento implica o não reconhecimento da morte e a 
impossibilidade do luto. Carente de um ritual com o qual possa vir a subjetivar 
a morte do irmão, aceitar e inscrever sua falta, Rosalina vive o que Allouch 
(2004) estabelece como “morte seca”, não há ritualização ou socialização 
da morte; não há preparação pública e coletiva do morto para a morte, o 
que produz a desvinculação da morte enquanto fato social. O testemunho 
denuncia o assassinato políticos dessas pessoas, seu desaparecimento, 
integrando a “luta” dessas mulheres em busca por justiça. Entretanto, ele 
funciona, também e sobretudo, como forma de articular luto e transmissão, 
em que falar do morto e de sua morte, consistiria, talvez, no único luto 
possível para essas pessoas.

A angústia frente à incerteza de um nome para dizer daquele 
que foi seu marido aparece no depoimento de Ilda Martins da Silva. Ela diz 
de uma espera sem solução, de uma busca indefinida que dura anos a fio, 
de um percurso de dúvidas sobre o paradeiro de Virgílio: 
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“eu não sabia se tinham matado ele, se ele tinha fugido, se ele tinha, 
tava preso, se soltaram ele e ele tava vagando por aí, louco, sem destino”. 

[...] E foi ela que me deu a notícia da morte do Virgílio, 
porque até aí eu não sabia da morte do Virgílio (e 
como ela soube? – voz da interlocutora). Porque todo 
mundo sabia, todo mundo sabia que ele tinha, que 
tinham matado ele. Mas eu não. Todo mundo sabia.. 
ê... fala, a polícia falava pra todo mundo – o Virgílio 
morreu, a gente matou o Virgílio, esse sangue é do 
Virgílio, agora vocês vai limpar o sangue da parede 
do Virgílio. Então todo mundo sabia do Virgílio, mas 
eu não sabia. Eu perguntava pra eles e eles – não, ele 
foi embora. A polícia né?, os delegado lá, não ele foi 
embora, ele fugiu. E as companheiras tinha medo de 
me falar também, tinha medo, dó, sei lá. Então um dia 
a Margarida resolveu me contar. Ela me contou que ele 
tinha… que tinham matado ele. E, pra mim, aí eu não 
sabia se tinham matado ele, se ele tinha fugido, se ele 
tinha, tava preso, se soltaram ele e ele tava vagando 
por aí, louco, sem destino, então, pra mim era, todo 
esse tempo, até 2004, que foi quando eu recebi o 
laudo, da morte dele, até esse tempo pra mim o Virgílio 
tava assim, as vezes eu pensava, falava pra mim, ele tá 
morto, se ele não tivesse morto ele tinha procurado 
a gente, depois eu pensava as vezes e falava  não ele 
deve tá louco, porque da tortura ele saiu louco, e tá 
vagando por aí e ninguém sabe nada dele. Então... eu 
não sabia, se era morto, se era vivo... tava preso, se ele... 
eu não podia dizer, mas eu falava mais desaparecido, 
ele tá desaparecido ... O Estado se interessa, porque 
eu não posso fazer nada. Eles tem tudo na mão, já 
sabe a história do Virgílio, já sabe o início que eu dei, 
já sabem, já fizeram... escavação lá no...o... pra tirar as 
ossadas, lá... já fizeram tudo, quer dizer, agora a única 
coisa é o Estado e o país fazer alguma coisa por isso, 
porque, não é só ele também que está desaparecido, 
são muitos desaparecidos, porque, quando… do... de 
eu falo, de achar o Virgílio, eu acho que deve procurar 
todos que desapareceram, porque todos deram a vida 
pelo Brasil, todos deram a vida por esse país que nós 
temos hoje. (Ilda Martins da Silva)
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Um esquecimento marca, ele também, os dizeres de Ilda: trata-
se do esquecer de um indivíduo consciente que sabia e já não sabe; Ilda 
esquece que Virgílio é morto, hesita frente à dúvida, esquece aquilo que, 
em consciência, sabe. Mas, ainda assim, esquece. Note-se que nem mesmo 
as palavras de uma companheira de luta ou o laudo expedido pelo Estado 
são suficientes para que o sujeito realize o processo de um luto sem corpo. 

Do ponto de vista da realidade, o morto, longe de ter 
esse estatuto de um inexistente cuja existência mesma 
seria adquirida até permitir basear-se nela para lá 
fundar decisivamente seu luto, o morto é, como aliás, é 
nomeado, um desaparecido. [...] Ora, um desaparecido, 
por definição, é algo que pode reaparecer, reaparecer 
em qualquer lugar, a qualquer hora, na próxima esquina. 
Somos, assim, levados a conceber que não haveria 
precisamente prova da realidade para o enlutado. [...] 
A verdadeira prova da realidade, o que a torna assim 
tão assustadora e tão rica de experiência, é quando 
percebemos que ela não permite nenhuma prova. O 
luto põe o enlutado ao pé do muro desse estatuto da 
realidade (ALLOUCH, 2004, p. 72)

Ora, a ausência de uma prova de realidade, não é precisamente 
o que surge no testemunho de Ilda Martins? Sem um corpo para encerrar o 
ritual de morte socialmente e historicamente necessários, seu luto impossível 
permanece carente de realidade, sem qualquer anteparo ao real. Por isso o 
estatuto do morto não se altera: num luto sem corpo ou funeral, sem ritual, 
Virgílio permanece desaparecido. Para Ilda, não é possível subjetivar sua 
perda. Entretanto, talvez o testemunho, enquanto ato, permita um gesto 
frente à morte, senão aceitá-la, pelo menos inscrevê-la de algum modo no 
simbólico, colocá-la em palavras. Fica aqui, esta questão em aberto para, 
quem sabe, podermos avançar um pouco mais...

REFERÊNCIAS

ALLOUCH, Jean. Erótica do luto no tempo da morte seca. Rio de Janeiro: 
Companhia de Freud, 2004.

BUTLER, Judith. Quadros de guerra: Quando a vida é passível de luto? Tradução 
Sérgio Tadeu de Niemeyer e Arnaldo Marques da Cunha. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2015.



DISCURSO, SUJEITO, MEMÓRIA: Efeitos de resistência na história 105

DALTOÉ, Andréia da Silva. A comissão nacional da verdade e suas ressonâncias 
nos documentários Verdade 12.528 e Em busca da verdade. Linguagem em (Dis)
curso – Lemd, Tubarão, SC, v.16, n. 1, p. 153-167.

DERRIDA, Jacques. Mal de arquivo: uma impressão freudiana. Trad. Claudia M. 
Rego. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.

___________. Poétique et politique du témoignage. Collection Les Cahiers de 
L’Herne. Paris: Herne, 2005.

FARGE, Arlette. O sabor do arquivo. São Paulo: Edusp, 2009.

FELMAN, Shoshana. O inconsciente jurídico. Julgamentos e traumas no século XX. 
Trad. Ariani Bueno Sudatti. São Paulo: EDIPRO, 2014.

GUILHAUMOU, Jaques.; MALDIDIER, Denise. Efeitos do arquivo. A análise do 
discurso no lado da história. In: ORLANDI, E. P. et al. Gestos de leitura: da história 
no discurso. Campinas: Ed. Unicamp, 2010, pp. 161-184.

INDURSKY, Freda. A fala do quartel e outras vozes. Campinas, SP: Editora da 
UNICAMP, 2013.

_____________. Políticas do esquecimento X políticas de resgate da memória. 
In: Flores, G. G. B.; NECKEL, N. R. M.; GALLO, M. S. L. Análise de discurso em rede: 
cultura e mídia. Campinas, SP: Pontes Editores, 2015.

MARIANI, Bethânia Sampaio Corrêa. Testemunho: um acontecimento na estrutura. 
In: Revista do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade de Passo 
Fundo. v.12, n°1, p.48-63, jan./jul., 2016.

MARIANI, Bethania Sampaio Corrêa. Da incompletude do arquivo: teorias e 
gestos nos percursos de leitura. In: Dossiê Discurso e Memória. Resgate – Rev. 
Interdiscip. Cult. Campinas, v. 24, n. 1 31, p. 9-26, jan./jul. 2016.

_______________. Da incompletude do arquivo: teorias e gestos nos percursos 
de leitura. In: Dossiê Discurso e Memória. Resgate – Rev. Interdiscip. Cult. Campinas, 
v. 24, n. 1 31, p. 9-26, jan./jul. 2016b.

_______________. “Fora do lugar”. Sujeito, línguas, cidades. In: ORLANDI, E. 
P. et al. (orgs.) Linguagem, instituições e práticas sociais. Pouco Alegre: Univás; 
Campinas: Editora Univás, 2018.

MILNER, Jean-Claude. O material do esquecimento. In: YERUSHALMI, Y. H. et al. 
(1988) Usos do esquecimento. Campinas: Editora da UNICAMP, 2017.

NORA, Pierre. Les lieux de mémoire. Paris: Gallimard, 1984.

ROBIN, D. A memória saturada. Campinas: Editora da Unicamp, 2016.



106

SELIGMANN-SILVA, Márcio (org.) História, memória e literatura. O testemunho na 
era das catástrofes. Campinas: Ed. Unicamp, 2013.

PÊCHEUX, Michel. (1982) Ler o arquivo hoje. Trad. Maria das Graças Lopes Morin 
do Amaral. In: ORLANDI, Eni Puccinelli (org.) [et al.]. Gestos de leitura: da história 
no discurso. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1994. p. 55-66.

WIEVIORKA, Annette (1998). L’ère du témoin. Pluriel: Paris, 2013.

REFERÊNCIAS VÍDEO-TESTEMUNHOS

NOGUEIRA, Rosemeire. Entrevista realizada para exposição de longa duração do 
Memorial da Resistência inaugurada em 2009. Memorial da Resistência de São 
Paulo, entrevista concedida a Kátia Felipini em 02/11/2008.

SANTA CRUZ, Rosalina. Coleta Pública de Testemunhos com familiares de Mortos 
e Desaparecidos Políticos.  Memorial da Resistência de São Paulo, entrevista 
concedida a Ivan Seixas em 12/04/2014.

SILVA, Ilda Martins da. Entrevista sobre militância, resistência e repressão durante a 
ditadura civil-militar. Memorial da Resistência de São Paulo, entrevista concedida 
a Karina Alves Teixeira e Paula Salles em 18/03/2014. 

SIPAHI, Rita Maria de Miranda. Entrevista sobre militância, resistência e repressão 
durante a ditadura civil-militar. Memorial da Resistência de São Paulo, entrevista 
concedida a Kátia Felipini em 19/03/2013.



DISCURSO, SUJEITO, MEMÓRIA: Efeitos de resistência na história 107

O DOCUMENTÁRIO HOLOCAUSTO 
BRASILEIRO E AS BÁRBARAS CENAS DA 
LOUCURA, DO EXTERMÍNIO E DA MORTE

Ana Julia Aparecida CHAVES1

Aline Fernandes de Azevedo BOCCHI2

Primeiras palavras
Holocausto Brasileiro é um documentário de 2016 dirigido por 

Daniela Arbex e Armando Mendz. Baseado no livro homônimo de Daniela3, 
trata-se de um objeto simbólico que se constitui na fronteira entre o 
jornalismo e a arte, para dar contorno a um acontecimento posto para 
fora do memorável, esquecido, uma vez que estabelecido a partir de um 
processo de apagamento e de-significação de sentidos (ORLANDI, 2008), 
processo que durante décadas silenciou práticas de hospitalização da 
loucura que precederam a Luta Antimanicomial e a Reforma Psiquiátrica.

Nele são postas em circulação formulações audiovisuais que 
delatam as condições desumanas nas quais viviam os internos do antigo 
Hospital Colônia de Barbacena, alvo de denúncias na década da 1960, 
quando o então repórter da revista Cruzeiro, José Franco, batiza a cidade de 
Barbacena como “Sucursal do Inferno”. Acompanhada das impressionantes 
fotografias de Luiz Alfredo, a denúncia foi sumariamente negligenciada 
pela imprensa, vindo a público novamente apenas vinte anos depois, em 16 
de setembro de 1979, quando o jornal Estado de Minas publicou uma série 
de reportagens de Hiram Firmino, com o título “Nos porões da loucura”, 
que, segundo Bergamini (2020, p. 27), foi seguida do documentário de 
Helvécio Ratton, intitulado Em nome da razão.

Embora tenha sido denunciado por esses jornalistas e 
documentaristas, o Colônia continuou em funcionamento até meados 

1  Bolsista PIBIC EM/CNPq, vigência setembro de 2020 a agosto de 2021.

2  Psicanalista, Doutora em Linguística pela UNICAMP. Docente do Programa de Pós-
graduação em Linguística UNIFRAN. Coordenadora do LabES – Laboratório Escutas do Social.

3  Em 2013, Daniela Arbex publica o livro-reportagem de mesmo nome e, em 2016, ela e 
Armando Mendz lançam o filme documentário, com apoio da Agência Nacional de Cinema. Ambos 
denunciam o genocídio no maior hospício do Brasil.
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da década de 1980, e apenas em 2001 foi promulgada a Lei Federal 
número 10.216, que dispõe sobre os direitos e a proteção de pessoas com 
transtornos mentais, marco da Reforma Psiquiátrica e do movimento de 
desospitalização e criação de Serviços Substitutivos, como as Residências 
Terapêuticas e o Programa “De volta para casa”.

Fundado em 1903, o Hospital Colônia fazia parte do grupo de 
sete instituições que configurava a “cidade dos loucos e das rosas”, como 
ficou conhecida Barbacena. Sua história tornou-se pública na década de 
1980, quando o psiquiatra italiano Franco Basaglia se referiu a ele como 
um campo de concentração nazista, em referência às atrocidades por ele 
observadas em visita ao local, segundo Firmino (1982) e Arbex (2013). 
Estima-se que pelo menos 60 mil pessoas do Hospital Colônia de Barbacena 
tenham morrido, grande parte durante a Ditadura Civil Militar, que marcou 
a história brasileira pós 1964.

Neste texto, buscamos examinar as condições de produção do 
documentário Holocausto Brasileiro, que põe em cena uma determinada 
versão que denuncia o genocídio ocorrido no Hospital Colônia durante 
mais de meio século de seu funcionamento.  Constituído na imbricação de 
diversas materialidades significantes (a imagem, o som, os depoimentos, 
os corpos etc.), o filme propõe documentar, por meio das imagens e dizeres 
que organiza, significações para o Hospital Colônia, historicizando-o. 

 Pautados nas reflexões de Orlandi (2012), entendemos que o 
documentário constitui um recorte na memória da história da loucura no 
Brasil, produzindo um discurso sobre o acontecimento de sua (da loucura) 
hospitalização. Em seu gesto de formulação, o documentário produz a 
atualização de sentidos colocados para fora do memorável, haja vista o 
silenciamento de práticas psiquiátricas violentas e desumanizantes na 
formação social brasileira até meados de 2001, quando a Reforma Psiquiátrica 
finalmente adquire o peso da lei. É por isso que consideramos que Holocausto 
Brasileiro faz com que o genocídio de populações desviantes apareça 
como real; ele dispõe coisas-a-saber sobre o funcionamento das práticas 
psiquiátricas que dão lugar a filiações identificatórias possibilitadoras de 
reações de revolta frente às bárbaras cenas nele formuladas.

Ao colocar em tela, pela força das imagens do horror enredadas 
às palavras que denunciam e delatam o genocídio, sentidos outros para a 
loucura e para o tratamento psiquiátrico, Holocausto Brasileiro constitui um 
acontecimento, posto que desestabiliza processos de significação, perturba 
a memória, faz ruir uma “lei da série do legível”: enquanto acontecimento, 
ele “desloca e desregula os implícitos associados ao sistema de regulação 
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anterior” (PÊCHEUX, [1983] 2010, p. 52), sistema que naturalizava a 
desumanização e o extermínio.

1. O documentário Holocausto Brasileiro: um objeto memorial
Segundo Orlandi (2012, p. 57-58), o documentário é “um recorte 

no real que é tomado como um acontecimento”; é o recorte que o estrutura 
em uma discursividade na qual, longe de “representar” o acontecido, produz 
o próprio acontecimento enquanto efeito do gesto do documentarista que 
o formula, no encontro entre uma atualidade e uma memória. 

Em seu gesto de interpretação sobre a história do maior hospício 
do Brasil, Daniela Arbex e Armando Mendz abalam a relação entre a 
memória e o esquecimento, constituindo um objeto memorial, posto que faz 
movimentar a memória; Holocausto Brasileiro nomeia um lugar esquecido, 
o hospício de Barbacena, dando a ele contornos visíveis, historicizando sua 
relação com a cidade e com os corpos segregados por políticas higienistas. 

Ele simboliza relações de poder em uma sociedade dividida 
entre posições  legitimadas como “lúcidas” e “normais”, enquanto outras 
são recalcadas por não se enquadrarem naquilo que pode e/ou que deve 
ser dito. Essa divisão dos sentidos, conforme Orlandi, tem uma direção que 
não é indiferente à sua relação com a ideologia. 

Assim, sustentamos que o funcionamento discursivo de 
Holocausto Brasileiro dá a ver vestígios de uma ideologia higienista de 
organização das cidades brasileiras difundida desde o final do séc. XIX e 
visível ainda hoje4. Conforme Godoy (2016, p. 143):

As políticas psiquiátricas ou manicomiais do século 
XIX não são políticas de saúde, não focam seus 
esforços no sujeito e no seu bem-estar (ao menos 
não no sujeito doente, naquele que, efetivamente, 
necessita de cuidados). São políticas higienistas, que 
visam livrar os bons sujeitos da presença incômoda 
dos maus sujeitos; são políticas excludentes que 
visam salvaguardar a vida dos sujeitos normais da 

4  Bergamini (2020) se ocupa da investigação sobre a situação atual dos Hospitais Psiquiátricos 
no município de Barbacena, que, mesmo após a Reforma Psiquiátrica e contrariando suas diretrizes, 
ainda mantêm pessoas internadas há décadas. Nesse sentido, seu estudo se preocupa, também, 
em analisar as denominações para os usuários dos Serviços Substitutivos, identificando que ainda 
há resquícios do discurso utilizado na época do tão temido Holocausto Brasileiro. Assim, embora a 
imprensa local, cujo processo discursivo foi examinado no estudo, procurasse enfatizar a designação 
“Cidade das Rosas” ou “Cidade Modelo em Reforma Psiquiátrica”, as práticas observadas nas 
instituições em funcionamento davam a ver filiações a sentidos outros, que, a despeito da vontade 
dos sujeitos, continuam a interpelar e subjugar os corpos ditos desviantes.
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convivência com os anormais – da mesma forma 
como, no século XV, eram promovidas as viagens só 
de ida dos loucos para outras cidades, ou melhor, 
para os leprosários de outras cidades.

Essa ideologia higienista dispunha para os corpos considerados 
“inadequados” espaços de concentração e extermínio; em nome do 
progresso, ela intervinha na organização das cidades para impor uma 
disciplina aos corpos e aos espaços. De acordo com Bergamini (2020, 
p. 67), os hospícios foram criados “para agregar os ditos loucos que se 
encontravam dispersos nas ruas, prisões ou porões das Santas Casas de 
Misericórdia”. Isso incluía “miseráveis, pobres, desempregados, índios, 
negros e pessoas que representavam risco para a sociedade”. 

Ao dar a ver relações de poder simbolizadas em uma sociedade 
dividida entre os “normais” e os “loucos”, o documentário materializa 
o político, pois denuncia um dispositivo de concentração e extermínio 
de sujeitos. Consoante Orlandi, essa divisão é marca do político e do 
modo com que o Estado o administra, o que afeta a sociedade e as 
instituições, e tem consequências para a maneira como os corpos dos 
sujeitos são significados. 

Constituído pelo atravessamento do discurso da psiquiatria, na 
relação com a ideologia higienista, esse dispositivo funcionava (e ainda 
funciona se pensamos, por exemplo, no caso dos presídios) como uma 
biopolítica de controle de corpos cujo traço comum é o desvio. Assim, não 
é indiferente o modo como esses sujeitos e sentidos são interpretados pela 
sociedade que os abandona ao dispositivo concentracionário, transportados 
no vagão dos loucos5 para um destino letal: o Hospital Colônia de Barbacena. 

O corpo, compreendido como um objeto discursivo, constitui-se 
no espaço do Colônia como acontecimento que denuncia a divisão social 
sob o prisma da imagem. Junto aos depoimentos e aos recursos sonoros, as 
imagens estruturam o documentário enquanto materialidade significante, 
dando-lhe os contornos da divisão constitutiva dos processos simbólicos.

Em seu modo de significar, os depoimentos organizam o 
documentário em sua narratividade, entremeando-se às imagens históricas 
de arquivos, que em sua maioria focalizam os pacientes do Colônia, e 

5  Segundo Daniela Arbex, a expressão “trem de doido” surgiu em referência ao modo 
como os pacientes do Colônia chegavam ao Hospital. Em seu livro-reportagem, ela afirma que 
foi Guimarães Rosa quem a utiliza no conto “Sorôco, sua mãe, sua filha”, lançado em 1962, para 
simbolizar a situação dos trens que chegavam apinhados de gente à Barbacena, em busca de 
tratamento psiquiátrico. Incorporada ao vocabulário mineiro, a expressão disseminou-se em 
sentidos outros, que não referem necessariamente o início de uma viagem sem volta ao inferno. 
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imagens atuais, de escombros daquilo que foi o maior hospital psiquiátrico 
do Brasil. Essas imagens, corpos e palavras compõem as bárbaras cenas de 
Holocausto Brasileiro por meio de um recorte que é visual, ético e estético. 
Trata-se de um recorte na memória, pois enseja um gesto que documenta 
uma realidade de horror, tornando-a visível e discernível.  

Os processos de visualização de Holocausto Brasileiro 
inscrevem um leitor disposto a ver cenas atrozes de desumanização; 
antes de seu início, uma mensagem alerta: “Conteúdo impactante. Não 
recomendado para menores de 16 anos. Contém cenas inadequadas de 
sexo, violência, drogas e linguagem imprópria”. Dizeres que não dão 
conta das cenas formuladas no documentário, pois não há palavra para 
dizer o horror que depoimentos e imagens tentam discursivizar. Mas 
que, ainda assim, reforçam a ideia de que o documentário apresentaria 
“representações do real”, e que as imagens nele formuladas mantêm 
vínculos com um fato e, portanto, com os fundamentos tanto da prática 
jornalística quanto da documental.

E, de fato, observa-se recursos da prática jornalística enredados 
às formulações verbo-visuais de Holocausto Brasileiro, tais como a apuração 
rigorosa, a observação atenta e o desejo de “informar” sobre um fato 
desconhecido por grande parte da sociedade. Conforme detalharemos, a 
prática jornalística compõe as condições de produção do documentário. 
Junto à prática documental, ela atua de modo a estabelecer o documentário 
enquanto objeto de discurso que, em sua natureza material, se produz na 
relação entre a língua, a história e a ideologia.

2. Condições de produção de Holocausto Brasileiro
Na análise de discurso, a noção de condições de produção 

é indispensável, visto que estabelece uma relação necessária entre a 
linguagem e a exterioridade constitutiva dos discursos, onde intervém o 
funcionamento da língua e do sujeito na história. Assim, para alcançar a 
compreensão dos sentidos é preciso entender quais são as condições de 
sua emergência, circulação e leitura. 

Segundo Orlandi (2005) essas condições compreendem 
fundamentalmente os sujeitos e a situação, sendo que, em sentido estrito, 
dizem respeito às circunstâncias da enunciação e, em sentido amplo, incluem 
a configuração sócio-histórica, ideológica. Ou seja, a ação do contexto não 
se restringe a fatores imediatos, que estão enodados à conjuntura sócio-
histórica mais ampla.
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Em Holocausto Brasileiro, as condições de produção imediatas 
referem-se às circunstâncias de produção do documentário, inclusive sua 
circulação aberta e digital no canal Youtube, à cidade ou local onde foi 
produzido: Barbacena e o Hospital Colônia, onde são filmadas as cenas que 
compõem as formulações verbo-visuais que o estruturam. 

Além disso, temos, na configuração dessas condições, a conjuntura 
política da Luta Antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica. Importa, assim, 
para a análise de discurso, também as condições de produção em sentido 
amplo, ou seja, as condições sócio-históricas e ideológicas que vão sendo 
construídas ao longo do tempo, e que constituem o modo como a cidade 
de Barbacena, localizada na Serra da Mantiqueira, é significada como um 
espaço significante conhecido como “Cidade dos Loucos”, pelo grande 
número de hospitais psiquiátricos instalados na região6. 

O Hospital Colônia faz parte, portanto, da história da cidade; 
há uma memória construída sobre a cidade, que é atualizada no/pelo 
acontecimento do documentário e tem consequências para a vida dos 
sujeitos que nela habitam. Nos dizeres de Orlandi (2011, p. 6):

A cidade é um espaço significante, investido de 
sentidos e de sujeitos, produzido em uma memória. 
Quando se fazem certos gestos em relação a essa 
memória – são gestos de interpretação dela – se está 
transformando, modificando, ou não, esta memória. 
E isto traz consequências para o espaço e para seus 
habitantes. Para suas vidas.

O gesto de interpretação sobre o hospício, materializado em 
Holocausto Brasileiro, se constitui no deslizamento entre documentar e 
denunciar uma dada realidade, no funcionamento de um discurso formulado 
no atravessamento do jornalístico com o artístico.

Suas formulações trazem marcas das posições ideológicas 
inscritas no gesto de interpretação de Daniela Arbex e Armando Mendz, 
que, como protagonistas do discurso, ocupam determinados lugares 
sociais que carregam, no caso de Daniela, o peso de sua legitimidade como 
jornalista, escritora e documentarista. Ela acumula mais de 20 prêmios 
nacionais e internacionais no currículo, entre eles três prêmios Esso, o 
americano Knight International Journalism Award, entre outros. 

6  Em seu livro-reportagem, Daniela afirma que dezenove dos vinte e cinco hospitais 
psiquiátricos existentes em Minas Gerais, até a década de 1980, localizavam-se no conhecido 
corredor da loucura, formado por Barbacena, Juiz de Fora e Belo Horizonte. “Nesse período, as três 
cidades concentravam 80% dos leitos da saúde mental no estado.” (ARBEX, 2013, p. 32)
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Em sua atuação como diretor de Holocausto Brasileiro, Armando 
Mendz também ostenta prêmios de reconhecimento de sua atuação como 
cineasta. As escolhas de enquadramentos, planos e ângulos das imagens, 
os recursos sonoros, a decupagem etc. conferem ao documentário uma 
dimensão estética que participa da produção de sentidos para o Colônia e 
para os corpos nele encerrados, e permite uma transmissão que extrapola 
a evidência da informação sobre a qual o discurso jornalístico se sustenta, 
à medida que mobiliza o poético em cenas do horror.

A compreensão do lugar a partir do qual Daniela enuncia se 
mostra importante no exame das condições de produção, uma vez que “o 
lugar de onde fala o sujeito determina as relações de força no discurso” 
(BRESSAN, 2020, p. 125). Assim, além de ser a responsável pelo argumento 
que pauta o filme, ela aparece em suas cenas como personagem-
depoente, testemunhando a produção de seu livro-reportagem, no qual o 
documentário se baseia. É ela, inclusive, quem nomeia o documentário como 
Holocausto Brasileiro. Ao mobilizar a posição-sujeito jornalista, imputa-se 
valor jornalístico ao documentário, demarcando sua fronteira para com o 
domínio ficcional. Depreende-se a ideia de que o documentário estaria 
revestido de uma autenticidade que o habilita a significar a realidade.

Fig. 1: Recorte do documentário Holocausto Brasileiro

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=5eAjshaa-do

Logo, Daniela inscreve uma posição-sujeito nas formulações 
verbo-visuais que compõem o documentário Holocausto Brasileiro, o qual 
foi produzido com exclusividade para a HBO. Trata-se de uma posição 
ideológica fundamentada na ordem do discurso jornalístico, o qual tece 
interpretações acerca do fato/dado de realidade discursivizado nas 
cenas em tela. Tendo em vista o mecanismo de antecipações constitutivo 
das formações imaginárias, tem-se que Daniela, pelo modo como é 
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apresentada, se projeta no discurso como jornalista e autora. Entretanto, 
essa projeção não é o decalque de seu lugar social, pois as posições-
sujeito se relacionam, sobretudo, às formações imaginárias em jogo nos 
discursos. Não dizem respeito, portanto, a sujeitos físicos ou empíricos, 
mas às imagens resultantes de suas projeções, segundo Pêcheux ([1969] 
2010). Tem-se, assim, que Daniela projeta uma certa imagem de si enquanto 
jornalista, uma imagem heterogênea ao funcionamento da imprensa e de 
suas práticas discursivas que, em larga medida, negligenciaram os horrores 
ocorridos no Colônia durante mais de 50 anos.

Conforme Mariani (1999), as práticas discursivas são delimitadas 
por rituais enunciativos, mas também por práticas organizadas na linguagem 
e atravessadas por mecanismos ideológicos que se apagam para o sujeito. 
Nesse sentido, o documentário se ancora, em parte, em um funcionamento 
institucional, o da imprensa, estabelecido por meio de normas institucionais 
organizadoras do dizer. A imprensa, com suas normas e regras, é resultado 
de um longo processo histórico e de linguagem, no qual a censura e os 
silenciamentos sempre se fizeram presentes, de formas e intensidades 
diversas. No caso específico do Hospital Colônia de Barbacena, chama 
a atenção o silenciamento da imprensa, que em grande parte deixou de 
noticiar os horrores cometidos no maior hospício do Brasil, salvo nos casos 
apresentados no início deste texto. Assim sendo, pode-se considerar que 
a posição enunciativa de Daniela é heterogênea em relação a seu grupo 
social (o dos jornalistas), o que confirma que as práticas discursivas não 
são um espelho das normas históricas e institucionais que as regem. 

Embora regulados por uma formação discursiva dominante que 
configura a produção de sentidos de dizeres jornalístico-documentais, tanto 
o documentário quanto o livro Holocausto Brasileiro rompem uma censura 
instituída sobre o Hospital Colônia; eles constituem um acontecimento 
discursivo, segundo Pêcheux ([1983] 2010), pelo modo como inscrevem 
sentidos que desestabilizam significações ao denunciarem as práticas 
psiquiátricas consolidadas durante mais de meio século de funcionamento 
do hospício de Barbacena.

3. A herança psiquiátrica, a Reforma e a luta antimanicomial
Como dissemos, participa das condições de produção a 

conjuntura sócio-histórica mais ampla, aqui representada pela Luta 
Antimanicomial, que culminou na Lei Federal número 10.216, a qual dispõe 
sobre os direitos e a proteção de pessoas com transtornos mentais e 
constitui um marco na Reforma Psiquiátrica. 
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A história da psiquiatria brasileira é constituída por práticas 
excludentes e concentracionistas que remontam à década de 1830, quando, 
com vistas a implantar políticas higienistas, uma “comissão solicita a 
construção de um hospício para agregar os ditos loucos que se encontravam 
dispersos nas ruas, prisões ou porões das Santas Casas de Misericórdia” 
(BERGAMINI, 2020, p. 67). Já era possível, naquela conjuntura, observar 
um padrão nos referidos loucos diagnosticados pela comissão médica, pois 
envolvia os miseráveis, pobres, desempregados, índios, negros e pessoas 
que representavam perigo para a sociedade.

Em 1852 foi inaugurado, no Rio de Janeiro, o primeiro hospício 
brasileiro, denominado Pedro II, intitulado desta maneira em homenagem 
ao então imperador do país (BERGAMINI, 2020). Em 1890, quando os 
republicanos assumiram o poder, passando a Assistência Médica e Legal 
de Alienados a administrar o então denominado Hospício Nacional 
dos Alienados, ocorre a primeira Reforma Psiquiátrica no Brasil, que, 
segundo Amarante (1994, p. 76) “[...] tem como escopo a implantação 
do modelo de Colônias na assistência aos doentes mentais [...] inspirado 
nas experiências europeias [...] para onde os doentes eram levados para 
receber uma cura milagrosa”. 

O modelo de Colônias, segundo o qual funcionava o hospício 
de Barbacena, agregou milhares de internos para trabalharem tal como 
em um regime de escravidão. Dezenas de hospitais-colônia foram criados, 
tais “como os de São Bento e Conde de Mesquita, então situados na Ilha 
do Governador, no Rio de Janeiro, as Colônias de Juqueri, em São Paulo, 
o de Vargem Alegre, no interior do Rio, e o tão temido Hospital Colônia 
de Barbacena” (BERGAMINI, 2020, p. 67-68), fundado em 12 de outubro 
de 1903, ano em que Juliano Moreira, conhecido como o mestre da 
psiquiatria brasileira, assumiu a presidência da Assistência Médica e Legal 
de Alienados, convertendo a linha francesa para a alemã. Essa conversão 
envolveu mudanças, como a explicação biológica da doença mental ou do 
comportamento humano. 

Em 1923, Gustavo Riedel funda a Liga Brasileira de Higiene Mental, 
que, segundo Amarante (1994, p. 78), consistia em “[...] um programa 
de intervenção no espaço social, com características marcadamente 
eugenistas, xenofóbicas, antiliberais e racistas”. A eugenia influenciou 
políticas sanitárias, como o isolamento compulsório de portadores de 
doenças mentais e de doenças contagiosas. Além disso, influenciou um 
movimento de purificação da raça, ou seja, um movimento pseudocientífico 
que contribuiu para a ideia de que o povo brasileiro deveria “embranquecer”. 
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Essas circunstâncias ajudaram na formulação do pensamento racista e na 
expansão de espaços de segregação (como hospitais psiquiátricos) para 
pessoas negras e indígenas no país.

Em 1930, as antigas técnicas de cura da doença mental foram 
substituídas por práticas de eletrochoque e lobotomias. Essas práticas 
continuaram sendo exercidas por muito tempo. Porém, em 1944, Nise da 
Silveira, uma renomada psiquiatra que trabalhava no Engenho de Dentro, 
se recusou a utilizar técnicas de tratamentos como o eletrochoque, o que 
ocasionou a sua transferência para o setor de Terapia Ocupacional, no qual 
promoveu grandes mudanças. 

Na década de 1950, surgiram os primeiros psicotrópicos, 
medicamentos que atuam no sistema nervoso central, afetando processos 
mentais e alterando a percepção, emoções e comportamentos considerados 
“maléficos”. Conforme Amarante (1994, p. 79), justifica-se a recomendação 
dos psicotrópicos “[...] em decorrência da pressão da propaganda industrial 
[...] como mecanismo de repressão e violência, ou [...] com o fito de tornar 
a internação mais tolerável e os enfermos mais dóceis”. Todavia, mesmo 
após a implantação desses medicamentos, as torturas não se encerraram.

Na década de 1960, houve um grande aumento na demanda por 
internações, pois foi o momento em que o Instituto Nacional de Previdência 
Social (INPS) foi criado, “de forma que o Estado começou a bancar serviços 
psiquiátricos, mercantilizando a loucura, que passa a ser objeto de lucro 
para os proprietários de hospitais” (BERGAMINI, 2020, p. 70-71). Não por 
acaso, a década de 60 marca a ascensão do regime ditatorial no Brasil.

Prosseguindo com estudos de Amarante, a Luta Antimanicomial 
começa nos anos de 1970, em um cenário de crise nas instituições de 
saúde mental. Em consonância com os movimentos democráticos, foi 
influenciada pela experiência da reforma italiana capitaneada por Franco 
Basaglia, que questionava o modelo asilar e visava à promoção da 
cidadania dos sujeitos tutelados. 

Em 1980, com a crise financeira da Previdência Social, o Estado 
passa a aderir medidas de municipalização da saúde. Em 1987, com as 
discussões e reflexões sobre a desospitalização e a criação de Serviços 
Substitutivos realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores em Saúde 
Mental, conceitos e práticas psiquiátricas são questionados, segundo as 
observações de Bergamini (2020, p. 71).

Diante de denúncias de corrupção à custa do tratamento 
desumano, das internações de longas durações e das condições inadequadas 
de funcionamento, é criada, em 2001, a Lei Federal nº 10.216, baseada no 
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projeto do petista Paulo Delgado, como marco da Reforma Psiquiátrica. A 
Lei “[...] dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental” 
(BRASIL, 2001), apesar de não instituir mecanismos para a progressiva 
extinção dos manicômios. Ela visa promover a redução dos leitos, por 
meio da desospitalização, e a criação de Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), de base comunitária. 

4. As bárbaras cenas da loucura, do extermínio e da morte
São muitas as cenas e dizeres de horror formuladas nesse 

documentário, que propõe narrar a história silenciada de pessoas que 
tiveram sua humanidade confiscada, amontoadas nos chamados “trens de 
doido”, com percurso direto para o esquecimento. No Colônia, perdiam 
seus nomes, suas histórias, vivências e tudo o que lhes classificava como 
seres humanos, em um funcionamento concentracionista e de-segregador. 

Na perspectiva de Godoy (2014, p. 2), esses sujeitos vivenciaram 
um “processo de anulação, mascarado sob a forma legitimada de 
tratamento psiquiátrico”, no qual as drogas os embotavam, “docilizando 
e domesticando seus corpos e mentes7, desfazendo todos os seus laços 
familiares e sociais”. Como em um campo de concentração, os pacientes 
perdiam suas identidades, submergiam os traços singulares que os 
distinguiam uns dos outros, em um processo de desumanização que 
supostamente justificaria o extermínio.

Dentre tantas cenas bárbaras, são muitas as possibilidades 
de recortes analíticos. Tendo em vista nossa proposta, focalizamos o 
funcionamento das imagens de arquivo nas composições audiovisuais 
formuladas no documentário: considerado o primeiro a “retratar” as 
atrocidades cometidas no hospital para a Revista “O Cruzeiro”, Luiz 
Alfredo é chamado a testemunhar. Assim, tanto a fotografia jornalística 
quanto o testemunho do fotógrafo são mobilizados na materialidade 
significante do documentário, contribuindo para que as lacunas da 
história sejam preenchidas. 

“É como se fosse um pesadelo que eu tivesse vivido naquelas 
seis horas [em que esteve no Colônia]. A emoção... a ficha caiu no dia 
seguinte. Ali era só profissionalismo”, afirma Luiz Alfredo. As imagens do 
documentário mostram o fotojornalista caminhando e fotografando os 
escombros do que foi um lugar de horror e morte. Em off, sua voz grave 

7  Ana Boff de Godoy utiliza o termo “docilizar” em referência ao conceito de “corpos dóceis” 
lançado por Foucault no capítulo primeiro da terceira parte de Vigiar e punir (1975).
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relata o que vivenciou ao entrar no Colônia, em 1961, e o que restou desse 
lugar de memória: “Estamos num local com vestígios, com a arquitetura, 
com as mesmas condições da época”.
Fig. 2: Recorte 2, composto da sequência de três capturas de Holocausto Brasileiro.

O percurso de Luiz Alfredo pelas ruínas do Colônia é entremeado 
às imagens por ele capturadas e a recursos sonoros que dão tom ao horror. 
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Conforme vemos na sequência recortadas para esta análise, temos, na 
primeira captura de tela, o fotógrafo revisitando o lugar onde clicou, 54 
anos atrás, a fotografia apresentada na terceira captura de tela. A sala 
vazia é exposta na segunda captura de tela: um lugar esvaziado dos corpos 
que abrigou, por tantos anos, ruínas de um lugar de memória do horror 
vivenciado por sujeitos esquecidos.

Há um jogo imagético entre passado e presente, que se misturam 
na narrativa fílmica; seus contornos dão vazão a imagens do passado 
que retornam como lembranças traumáticas, as quais insistentemente se 
instalam no presente da enunciação em vestígios de práticas psiquiátricas 
violentas, rastros que marcam a história daqueles espaços e dos corpos 
que ali pereceram.

As fotografias jornalísticas, tomadas como imagens de arquivo, 
funcionam no documentário como modo de produzir efeitos de objetividade 
e legitimidade tão caros ao funcionamento do discurso documental-
jornalístico. Elas são mobilizadas como “provas” da barbárie, e juntas ao 
depoimento do fotógrafo, produzem um efeito testemunhal: “De tudo que 
eu vi em vinte anos de profissão, nada se compara a isso”, enuncia Luiz 
Alfredo, antes de ter sua fala interrompida por uma pausa que se impõe. 
Como uma fratura no encadeamento enunciativo, ela marca o silêncio 
perante tantas vidas perdidas: “é isso, não tenho mais nada para falar”. 
Porque não há palavra ou imagem que dê conta do trauma e do horror da 
violência que tiveram lugar no Hospital Colônia de Barbacena.

Para concluir: uma lógica do extermínio
Consoante nosso argumento, verifica-se que o documentário 

Holocausto Brasileiro denuncia e documenta uma dada realidade ao 
colocar em circulação uma versão silenciada das práticas de hospitalização 
da loucura vigentes no Brasil por mais de meio século. Sobre isso, pode-
se citar o jornalista e escritor Lima Barreto, que, em seu livro Diário do 
hospício: o Cemitério dos vivos, escreve cruamente sobre sua passagem 
pelo Hospital Nacional dos Aliados, em 1919, no Rio de Janeiro:

Amaciando um pouco, tirando dele a brutalidade 
do acorrentamento, das surras, a superstição de 
rezas, exorcismo, bruxarias etc., o nosso sistema de 
tratamento da loucura ainda é o da Idade Média: o 
sequestro. Não há dinheiro que evite a Morte, quando 
ela tenha de vir; e não há dinheiro nem poder que 
arrebate um homem da loucura. Aqui no Hospício, com 
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suas divisões de classe, de vestuários etc., eu só vejo 
um cemitério; uns estão de carneiro e outros de cova 
rasa. (BARRETO, 2010, p. 74) 

Para Lima Barreto, as instituições psiquiátricas constituem formas 
de enclausuramento e morte precoce. O hospício é significado por ele como 
um cemitério dos vivos, o que nos mostra que os espaços psiquiátricos 
possuíam tanto a função de extermínio, quanto a de um dispositivo de 
de-segregação, que, a partir do apagamento da diferença, funciona pelo 
afastamento e pelo isolamento de corpos considerados inadequados e 
desviantes por políticas ideológicas higienistas.

Essa lógica justifica o crescimento de internos no Hospital Colônia 
na década de 1960. A instituição, que tinha sido fundada com capacidade 
para 200 leitos, contava com cerca de cinco mil pacientes nesse momento 
da história de nosso país, ou seja, o Colônia se tornou um verdadeiro 
depósito de pessoas indesejáveis, como afirma o Psiquiatra Ronaldo Simões 
Coelho, na grande reportagem audiovisual “Loucura e liberdade: saúde 
mental em Barbacena” (CASTRO, 2015, online). Portanto, foi por meio 
desse dispositivo de extermínio que ele tomou contornos de um campo de 
concentração, no qual valas comuns abarcavam todos aqueles corpos que 
não se adequavam aos padrões considerados normativos à época, ou não 
atendiam aos interesses políticos de classes dominantes. 

A principal característica observada nos campos de concentração 
e consequentemente repetida no funcionamento do Hospital Colônia é 
que, a partir da delimitação dos muros, a segregação acaba; “A recusa da 
segregação está naturalmente no princípio do campo de concentração”, 
destaca Lacan (1969/1987); “nos campos, não mais se discrimina, junta-se, 
uniformiza-se, confunde-se, reduz-se as formas do humano ao disforme, 
aniquila-se as diferenças” (BOUSSEYROUX, 2013). Desse modo, segundo 
Bousseyroux, “no princípio do campo de concentração está a recusa absoluta 
da diferença. Os campos têm por princípio a produção industrializada de 
um puro concentrado de indiferença”, no qual os sujeitos são reduzidos a 
um único significante: os loucos, os delinquentes, os indigentes etc. 

Pensando em circunstâncias que favorecem o dispositivo 
de concentração, pode-se trazer para a discussão a noção de Estado-
síndico. Acorde Dunker (2015, p. 78), “o síndico é como um novo sintoma 
da patologia brasileira de autoridade”, sendo esse o responsável por 
fazer funcionar uma lei por meio da qual se exerce um procedimento de 
controle. A figura de um Estado-síndico abrange a noção de que tudo o 
que foge às regras deve ser desclassificado, ou seja, as pessoas que não 
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se enquadram em padrões normativos, sejam eles étnicos, sexuais ou 
mesmo de comportamento ou classe, têm suas vidas varridas das ruas e 
enclausuradas em espaços de de-segregação, como o Hospital Colônia de 
Barbacena. É imprescindível pontuar que a atuação do Estado-síndico está 
ligada a um dispositivo repressor e a um funcionamento ideológico, pois 
abrange em suas particularidades vestígios dessa política higienista, da 
divisão entre os ditos “normais” e “anormais”. 

Conforme as considerações de Baldini e Chaves (2018), pode-
se ressaltar que não são quaisquer sujeitos, corpos e sentidos segregados 
pela sociedade. São corpos específicos, assinalados por uma condição de 
classe e raça. Em suas análises, os autores mencionam a lei sancionada 
em 1890, a qual previa o crime de vadiagem. Essa lei teve como principal 
objetivo contribuir com as políticas de urbanização e higienização, já 
que legalizou a retirada de negros e negras pobres das ruas, de modo a 
influenciar um movimento de purificação da raça, ou seja, um movimento 
pseudocientífico que contribuiu para a ideia de que o povo brasileiro 
deveria “embranquecer”. 

Essas circunstâncias ajudaram na formulação do pensamento 
racista e na expansão de espaços concentracionários (como hospitais 
psiquiátricos) voltados, em sua grande parte, para pessoas negras, 
indígenas e pobres no país. Desta forma, essas políticas higienistas não 
marcaram somente o final do século 19 e início do século 20, ao passo que 
repercutem durante todo o funcionamento do Hospital Colônia e, ainda 
hoje, assumem formas específicas. 
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DA RESSIGNIFICAÇÃO À 
REAPROPRIAÇÃO PERFORMATIVA: um 
ensaio sobre práticas discursivas na 
contemporaneidade

Patricia Leal DI NIZO1

As resistências: não entender ou entender errado; não “escutar” 
as ordens; não repetir as litanias ou repeti-las de modo errôneo, 
falar quando se exige silêncio; falar sua língua como uma língua 
estrangeira que se domina mal; mudar, desviar, alterar o sentido 
das palavras e das frases; tomar os enunciados ao pé da letra; 
deslocar as regras na sintaxe e desestruturar o léxico jogando 
com as palavras... 
E assim começar a se despedir do sentido que reproduz o 
discurso da dominação, de modo que o irrealizado advenha 
formando sentido do interior do sem-sentido.
Michel Pêcheux

1. Formas de resistência e formas de repressão, opressão e dominação
Quando, no início da década de 1980, o filósofo da linguagem 

Michel Pêcheux elencou formas possíveis de resistir ao discurso dominante, 
ele aspirava a convocar os discursos com pretensão revolucionária a 
empreender a sua própria revolução, por meio do rompimento de rituais, 
transgredindo fronteiras... E, assim, “aceitar abalar a religião do sentido 
que separa o sério (o útil, o eficaz, o operatório) do ‘sem sentido’, reputado 
perigoso e irresponsável” (PÊCHEUX, 1982, p. 20). 

De acordo com Pêcheux, a possibilidade da resistência ocorre pelo 
deslizamento sem origem do significante e pela divisão do sujeito inscrita no 
simbólico. Isso lhe permite defender, respaldado pela psicanálise lacaniana, 
que a resistência é passível de irromper nas lacunas, nas brechas, nas falhas 
da linguagem, independentemente da vontade do sujeito. Dessa maneira, 
o filósofo francês situa a resistência em um lugar próximo às formações do 

1  Doutora em Linguística pela Universidade Estadual da Campinas. Graduada em Estudos 
Teatrais pela Université Sorbonne Nouvelle (2007) e em Letras Modernas pela Université Paris-
Sorbonne (2009). Mestre em Linguística Aplicada - Francês Língua Estrangeira (FLE) - pela 
Université Paris-Sorbonne.
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inconsciente, isto é, “a causa que determina o sujeito exatamente onde o 
efeito de interpelação o captura” (PÊCHEUX, 1978, p. 277). Essa causa “se 
‘manifesta’ incessantemente e sob mil formas (o lapso, o ato falho etc.) 
no próprio sujeito, pois os traços inconscientes do significante não são 
jamais ‘apagados’ ou ‘esquecidos’, mas trabalham, sem se deslocar, na 
pulsação sentido/non-sens do sujeito dividido” (PÊCHEUX, 1978, p. 277). 
Segundo o autor, “não há ritual sem falhas; enfraquecimento e brechas, 
‘uma palavra por outra’ é a definição da metáfora, mas é também o 
ponto em que o ritual se estilhaça no lapso” (PÊCHEUX, 1978, p. 277).

Problematizando a questão das resistências na e pela linguagem, 
com base em uma outra perspectiva teórica e partindo da interpretação 
crítica da obra de Sigmund Freud e John L. Austin, a filósofa estadunidense 
Judith Butler propôs o conceito de performatividade de gênero (1990) 
para pensar no caráter construído em vez de natural – ou performativo 
em vez de constativo – do gênero. Dentre as operações de produção dos 
gêneros está, segundo a filósofa, a prática da ressignificação, um modo de 
resistência frente a padrões hegemônicos, independentemente de qualquer 
intenção consciente do sujeito engajado na performance. A palavra queer 

2 adotada pelas comunidades LGBTQIA+ – anteriormente um insulto 
dirigido a pessoas que não se conformavam a normas heterocêntricas 
– é um caso exemplar de ressignificação performativa. Historicamente 
carregada de sentidos pejorativos, ao ser posta em relação de disputa 
com outras palavras, expressões e proposições, pelas posições ideológicas 
em jogo no processo sócio-histórico de suas produções e reproduções, 
a palavra queer irrompeu como forma de resistência política no interior 
da estrutura equívoca da língua e da discursividade, no momento em que 
suas novas versões, inversões e deslocamentos, produzidos por meio de 
jogos linguísticos de alterações e substituições inusitadas, findaram por 
ressignificá-la positivamente3.

O movimento Marcha das Vadias pode ser considerado como 
um outro exemplo de ressignificação performativa irrompendo no âmbito 
das ideologias dominadas como “[...] uma série de efeitos ideológicos que 
emergem da dominação e que trabalham contra ela por meio das lacunas 

2  A palavra queer é geralmente traduzida como sinônimo de estranho, excêntrico, peculiar 
(LOURO, 2004).

3  Há uma relação entre o funcionamento da metáfora enquanto elemento que sustenta o 
movimento da ressignificação e o funcionamento da metáfora enquanto aquilo que sustenta as 
formações do inconsciente: o lapso e o ato falho, por exemplo. Não explorarei essa questão aqui, 
mas gostaria de ressaltar que é o funcionamento metafórico que preside esses dois movimentos do 
significante.
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e falhas no seio da própria dominação [...]” (GADET; PÊCHEUX, 1981, p. 
97). Analisando esse movimento que surgiu em meio a uma onda de 
protestos iniciada em 2011, no Canadá, Chaves lançou mão do conceito de 
lugar de enunciação (ZOPPI FONTANA, 2001; 2017) para refletir a respeito 
dos efeitos de sentido produzidos por enunciações proferidas a partir de 
um lugar identificado com a posição militante – do sujeito-militante-vadia 
– quando esta enuncia sobre si aquilo que seria o dizer depreciativo do 
outro (CHAVES, 2015). E, assim, Chaves observou o processo de produção 
de sentido na Marcha das Vadias “como uma tensão entre o mesmo e o 
diferente, dita a partir de lugares, posições e em condições de produção 
que fazem o discurso sofrer uma espécie de torção entre ‘depreciação’ e 
‘empoderamento’” (CHAVES, 2015, p. 89, grifo da autora), de modo a ser 
subvertido e ressignificado, por meio dos equívocos da língua na relação 
com a contradição da história.

Conforme se pode observar no trabalho de Butler, a 
ressignificação performativa seria uma forma de resistência ligada a 
uma recontextualização afirmativa e, nesse sentido, a performatividade 
estaria relacionada à criticidade. Porém, considerando a resistência como 
um movimento que emerge de dentro do poder, e não de fora desse lugar, 
por meio das falhas do ritual de interpelação ideológica, a questão que se 
apresenta é a seguinte: o que acontece quando movimentos antagônicos 
à crítica operam a língua com os mesmos recursos utilizados pela crítica 
– “mudando, desviando, alterando o sentido das palavras e das frases; 
tomando os enunciados ao pé da letra; deslocando as regras na sintaxe e 
desestruturando o léxico jogando com as palavras...” (PÊCHEUX, 1982, p. 17) 
–, mas caminhando no sentido contrário da resistência? Em outros termos, o 
que acontece quando, dentro do paradigma da ordem, as mesmas estratégias 

4 são utilizadas tanto para resistir ao discurso da dominação quanto para 
reprimir qualquer possibilidade de resistência, na medida em que, tanto 
quanto a repressão, a submissão à ordem não atua de outro modo a não 
ser a favor da ordem e contra qualquer forma de resistência?

Com base nesta questão, um dos pontos defendidos neste 
trabalho é que o caráter performativo da linguagem, do mesmo modo que 
permite a irrupção de formas de resistência, também propicia a incursão 
de formas de repressão, opressão e dominação atuando no mesmo campo, 
com os mesmos recursos e o mesmo funcionamento da crítica, mas na 
contramão da crítica. Nesse sentido, poderíamos dizer que, dependendo 
da posição sujeito projetada no discurso, a performatividade estaria 

4  Não se trata aqui de algo inteiramente consciente ou intencional.
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relacionada tanto à resistência quanto a formas de repressão, opressão e 
dominação. Dessa maneira, se por um lado, os discursos de resistência e 
com pretensão revolucionária seriam praticados por meio de movimentos 
de sentido passíveis de suscitar uma ressignificação positiva, por outro, 
os discursos de repressão aos discursos de resistência, opressão e 
dominação seriam praticados por meio de movimentos de reapropriação 
de sentidos. Estes movimentos de reapropriação de sentidos ocorreriam 
por meio da captura e do esvaziamento de qualquer discurso com potencial 
revolucionário e transgressor ou de materialidades discursivas já (res)
significadas historicamente. 

A temporalidade aberta dos atos de fala5, cujos sentidos em 
disputa oscilam entre protestos afirmativos com potencial transgressor de 
ressignificação e sua captura e apropriação por discursos conservadores, 
pode ser observada por meio de enunciados, imagens, palavras de ordem 
e outros materiais veiculados em manifestações públicas, uma vez que 
estes revelam a equivocidade da linguagem devido ao caráter paradoxal 
da ideologia funcionando na materialidade do discurso. Um exemplo disso 
é o entrecruzamento de discursividades geradas em decorrência da onda 
de protestos e manifestações políticas desencadeadas no Brasil, em junho 
de 2013. Também conhecidas como Jornadas de Junho, tais mobilizações 
de massa irromperam em meio à luta política contra o aumento de vinte 
centavos na tarifa do transporte público, na cidade de São Paulo. O 
movimento alcançou rapidamente mais de quinhentas cidades brasileiras e 
logo enumerou uma série de reivindicações heterogêneas e paradoxais, por 
meio das quais era possível observar: 1) manifestações ao mesmo tempo 
favoráveis e contrárias a certas pautas políticas como, por exemplo, a 
legalização da maconha e do aborto; 2) atos de irreverência praticados por 
meio de chistes e tiradas humorísticas; 3) demandas de cunho religioso e 
moral em prol dos valores da pátria e da família; 4) pedidos de intervenção 
militar contra um suposto “golpe comunista”; 5) e, sobretudo, reivindicações 
em prol do combate à corrupção. 

A revolta contra a classe política e contra a má qualidade dos 
sistemas públicos de transporte, saúde e educação também tomou conta 
das ruas e redes sociais digitais. Bandeiras de partidos foram hostilizadas 
e substituídas pelas cores verde e amarela e pela bandeira nacional. 

5  Recupero de Butler (1997, p. 15) a afirmação de que “os atos de fala” [the speech act] 
são constituídos em uma “temporalidade aberta” [open temporality] para aqui defender que as 
mesmas palavras, expressões, proposições, imagens etc. podem irromper no cenário político ou 
em outro campo de embate de sentidos tanto como forma de resistência quanto como forma de 
repressão, opressão e dominação.
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Faixas e cartazes com dizeres do tipo “meu partido é meu país”, “ordem 
e progresso”, “o gigante acordou”, “vem pra rua”, “sem partido”, “sem 
ideologia” etc. foram levantados por manifestantes em todo o país. A 
enxurrada de protestos revelou discursos paradoxais emergidos em 
meio ao coral dissonante reunindo vozes políticas, apolíticas, partidárias, 
apartidárias, antipartidárias e “anti-ideológicas” em um emaranhado de 
reivindicações esboçando, de um lado, uma diluição de foco e, de outro, 
uma unidade contraditória.

Essa unidade contraditória pôde ser constatada a partir de uma 
série de materialidades discursivas divertidas produzidas como respostas 
à violência de Estado infligida por seu aparato repressor que, por meio 
de um jogo de deslocamento e inversão de sentidos, interditou o porte 
de vinagre. De antídoto utilizado pelos manifestantes para neutralizar os 
efeitos das bombas de gás lacrimogêneo lançadas pela polícia, o vinagre, 
no discurso do poder, foi transformado em arma, e portá-lo começou ser 
considerado um delito passível de detenção.

De fato, entre as centenas de detenções, inclusive de jornalistas, 
realizadas no dia 13 de junho durante a quarta manifestação liderada pelo 
Movimento Passe Livre (MPL) contra o aumento da tarifa de ônibus em 
São Paulo6, dezenas7 ocorreram devido ao porte da substância utilizada 
para temperar salada, eliminar fungos e bactérias, remover mofo e 
ferrugem, entre outras finalidades, como a de neutralizar os efeitos de gás 
lacrimogêneo, segundo crendices populares, já que cientificamente não há 
nenhuma comprovação de que o vinagre reaja com esse gás, neutralizando-o 

8. Mito ou não, fato é que o vinagre nunca fora considerado arma até então, 
ao contrário do gás lacrimogêneo que, habitualmente utilizado pelas forças 
armadas para conter ou reprimir manifestações de massa, é classificado 

6  “Milhares saem às ruas na maior mobilização recente de São Paulo para protestar contra o 
preço e as condições do transporte público. Reprimido pelos policiais, o protesto pacífico dá espaço 
a inúmeros episódios de violência contra civis e jornalistas.” Os três primeiros protestos ocorreram 
em 06, 07 e 11/06/2013 e já registravam conflitos entre manifestantes e policiais. (CONFIRA 
A CRONOLOGIA e os principais acontecimentos dos protestos em SP. Portal Terra, 15 jun. 2013. 
Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/confira-a-cronologia-e-os-principais-
acontecimentos-dos-protestos-em-sp,7100898aa144f310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html>. 
Acesso em: 01 mar. 2019.)

7  DANTON, Gian. A polícia militar e o atentado à democracia. Digestivo Cultural, 16 jun. 
2013. Disponível em: <https://www.digestivocultural.com/colunistas/imprimir.asp?codigo=3780>. 
Acesso em: 01 mar. 2019.

8  Cf. FOGAÇA, Jenifer. O vinagre neutraliza o gás lacrimogêneo? Brasil Escola. Disponível 
em: <https://brasilescola.uol.com.br/quimica/o-vinagre-neutraliza-gas-lacrimogeneo.htm>. Acesso 
em: 01 mar. 2019.
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como arma química e seu uso é proibido em guerras desde 1997, por um 
acordo firmado por 178 países, devido ao seu poder letal quando utilizado 
em alta concentração.9

2. Ressignificações performativas em meio à “revolta do vinagre”
O humor acerca do acontecimento foi, portanto, gerado a partir 

dessa paradoxal inversão de sentidos. Com um tom de deboche, as piadas 
repercutiram rapidamente nas mídias digitais mediante a criação de 
páginas, perfis e memes, extrapolaram a Web e ganharam as ruas. Dentre 
as piadas acerca desse irônico acontecimento, que foi nomeado de “revolta 
do vinagre”, destacam-se os jogos de sentidos propagados por meio das 
materialidades discursivas envolvendo os enunciados V de Vinagre, Liberté, 
Égalité, Fraternité – Vinagré e Legalize já! 

A materialidade V de Vinagre10 traz a memória de V de Vingança, 
uma série britânica de histórias em quadrinhos contra o totalitarismo, escrita 
por Alan Moore e desenhada por David Lloyd, durante a década de 1980. 
Ambientado em um futuro distópico no Reino Unido e transformado em 
roteiro de cinema por Joel Silver, Larry e Lana Wachowski, culminando no 
filme homônimo dirigido por James McTeigue, lançado em 2005, o enredo 
conta a história de um anarquista que instaura um movimento para minar 
todos os símbolos do poder. Com o plano de explodir o Parlamento inglês 
como forma de iniciar um levante popular contra o domínio do governo 
fascista, o personagem V, que nunca mostra seu rosto, porta sempre 
uma máscara inspirada na fisionomia de Guy Fawkes, soldado inglês que 
participou da Conspiração da Pólvora11, em 1605. 

A materialidade mostra o personagem V ao lado de um recipiente 
de vinagre (vinegar, em inglês) e o enunciado V de Vinagre estampado 
na cor branca sobre o seu famoso chapéu preto que, juntamente com 

9  Cf. POR QUE O GÁS lacrimogêneo é usado para dispersar protestos mas é proibido nas 
guerras? Portal G1. Mundo, 01 maio 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/por-
que-o-gas-lacrimogeneo-e-usado-para-dispersar-protestos-mas-e-proibido-nas-guerras.ghtml>. 
Acesso em: 01 mar. 2019.

10  V de Vinagre trazendo a memória da série de histórias em quadrinhos V de Vingança 
(MOORE; LLOYD, 1982-1989) adaptada para o cinema sob a direção de James McTeigue (2005). 
Fonte: V DE VINAGRE: Uma revolução temperada de estupidez. Shogunidades Blog, 14 jun. 
2013. Disponível em: <http://shogunidades.blogspot.com/2013/06/v-de-vinagre-uma-revolucao-
temperada-de.html>. Acesso em: 01 mar. 2019.

11  Trata-se da tentativa frustrada de assassinar o rei protestante Jaime I da Inglaterra e os 
membros do Parlamento inglês por meio de uma explosão que aconteceria durante uma sessão 
parlamentar e assim dar início a um levante católico. Descoberta a conspiração, Guy Fawkes foi 
preso, julgado e condenado à morte.
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a peruca e a máscara, compõe parte do figurino completamente negro 
do personagem. Sobreposto ao enunciado branco está estampado, na 
cor vermelha, o símbolo gráfico do movimento criado por Alan Moore 
em V de Vingança, que se apresenta como a inversão do símbolo gráfico 
do anarquismo. Vale notar que a máscara de Guy Fawkes, popularizada 
pelo filme inspirado nessa série de histórias em quadrinhos, é o símbolo 
adotado pelo movimento de ativistas digitais Anonymous, que, embora 
tendo surgido no universo on-line, dialogou com as ruas durante as 
Jornadas de Junho de 2013. Porém, vale também observar que a produção 
do material a partir do qual trago um pequeno recorte foi gerada a partir 
de diferentes posições ideológicas e, portanto, não deriva de um grupo 
específico de manifestantes.

V de Vinagre também inspirou a criação de um jogo com o 
mesmo nome, satirizando a truculenta atuação policial nos protestos12 

, especificamente quanto à prisão dos portadores da substância “nociva”. 
Desenvolvido em 18 horas pela produtora Flux Game Studio, um dia depois 
das dezenas de prisões de manifestantes por porte de vinagre, ou seja, no 
dia 14 de junho, o jogo foi publicado na rede social virtual Facebook13.

A materialidade discursiva Liberté, Égalité, Fraternité – 
Vinagré14 tem como pano de fundo a famosa pintura de Eugène Delacroix, 
A liberdade guiando o povo (1830), inspirada na Revolução de Julho de 
1830, a segunda Revolução Francesa, depois de 1789, também conhecida 
como as Três Gloriosas. Nesse material, que expõe Marianne, imagem 
simbólica da República francesa – torso nu portando um barrete frígio e 
empunhando a bandeira tricolor azul, branca e vermelha –, a piada gira 
em torno dos valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Herdados 
da Revolução Francesa, esses valores, que se tornaram lema da República 
do país, foram sobrepostos à famosa pintura, temperados com vinagre, 

12  Cf. ZAMBARDA, Pedro. V de Vinagre: game brinca com protestos pela redução das 
tarifas de ônibus. TechTudo, 19 jun. 2013. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/jogos/
noticia/2013/06/v-de-vinagre-game-brinca-com-protestos-pela-reducao-das-tarifas-de-onibus.
html>. Acesso em: 19 jun. 2013.

13  Jogo V de Vinagre criado como sátira à detenção de manifestantes por porte de vinagre. 
Fonte: V de Vinagre (@jogovdevinagre), Facebook. Disponível em: <https://www.facebook.com/
jogovdevinagre/>. Acesso em: 01 mar. 2019.

14  Liberté, Égalité, Fraternité – Vinagré trazendo a memória do lema da República Francesa, 
tendo como
pano de fundo a pintura A liberdade guiando o povo (DELACROIX, 1830). Fonte: ARTES DEPRESSÃO
(@Artes_Depressao), “Liberté, Egalité, Fraternité, Vinagré: A liberdade guiando o povo – Delacroix”.
Twitter, 14 jun. 2013. Disponível em: <https://twitter.com/Artes_Depressao/status
/345621964968300545>. Acesso em: 01 mar. 2019.
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por meio do enunciado Liberté, Égalité, Fraternité – Vinagré, no qual a 
palavra vinagré apresenta-se como um divertido neologismo criado a 
partir da palavra vinagre, escrita na língua portuguesa, com adição do 
acento agudo presente na última sílaba das três palavras escritas na língua 
francesa. Questão de rima. Rima que não funcionaria com a tradução do 
lema para o português.

O enunciado Legalize já!15, embora contenha a imagem de 
dois frascos de vinagre, desloca, por meio da memória discursiva16 

 por ele retomada, o debate acerca da proibição dessa substância, 
trazendo de maneira chistosa duas pautas políticas defendidas pelos 
movimentos de esquerda e que circularam em forma de reivindicações 
durante as Jornadas de Junho: a legalização da maconha e do aborto17 

. Por meio de um exercício metafórico, a imagem dos frascos de vinagre 
pode ser substituída por imagens alusivas tanto à maconha quanto 
à prática do aborto que, em sua relação com o enunciado imperativo 
Legalize já!, poderão ser lidas: “Maconha: legalize já!” ou “Aborto: legalize 
já!”, do mesmo modo que a composição imagem/enunciado estampada 
na imagem em questão pode ser lida: “(porte de) Vinagre (durante as 
manifestações): legalize já!”. 

Entretanto, a princípio, mais do que remeter ao debate acerca da 
legalização do aborto, Legalize já! faz alusão ao debate acerca da legalização 
da maconha justamente por se tratar de um dos hits do álbum Usuário, lançado 

15  Legalize já! retoma a memória discursiva da discussão acerca da legalização da maconha 
e do aborto.
Fonte: ROSSET, Tatiane. V de Vinagre: a web faz piada da “arma” usada nos protestos em São Paulo. 
Blog
Pop Pop Pop, 14 jun. 2013. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/coluna/pop/v-de-vinagre-a-
webfaz-piada-da-8220-arma-8221-usada-nos-protestos-em-sao-paulo/>. Acesso em: 01 mar. 2019.

16  Constituída pelo esquecimento e trabalhada pela noção de interdiscurso, ou seja, todo 
conjunto de enunciações já ditas e esquecidas que determinam o nosso dizer, a memória discursiva 
é o saber que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito – 
aquilo que fala antes, em outro lugar – que está na base do dizível, sustentando cada tomada da 
palavra.

17  “Além dos reclames por democracia e pelo direito à cidade, os protestos de 2013 
trouxeram à cena, com destaque, a defesa dos direitos sociais e trabalhistas e a melhoria de 
serviços públicos como educação, saúde, transporte e moradia. Um conjunto de direitos específicos 
e identitários (contra as discriminações de raça, gênero e orientação sexual, legalização do aborto, 
descriminalização da maconha) completam o leque das principais exigências colocadas pelas 
jornadas de junho” (PALACIO, Fábio. Sob o céu de Junho. Cult, 11 jun. 2018. Disponível em: <https://
revistacult.uol.com.br/home/sob-o-ceu-de-junho-2013/>. Acesso em: 01 mar. 2019.)
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em 1995 pela banda de rap rock Planet Hemp, criada em 1993 por Marcelo D218 

 e Skunk. O refrão “Legalize já, legalize já / Porque uma erva natural não 
pode te prejudicar” mostra o posicionamento explícito dos membros da 
banda a favor da legalização da maconha. 

3. Dos símbolos da resistência aos símbolos da repressão, opressão 
e dominação

A materialidade discursiva expressa em um certo cartaz verde e 
amarelo (figura 1)19 retoma, de forma muito peculiar, o personagem V, de 
V de Vingança, além de outros símbolos que circularam nessa brincadeira 
que transformou a “revolta dos vinte centavos” em “revolta do vinagre”. 
Esse cartaz também agrega símbolos não observados em nenhum dos 
materiais apresentados anteriormente. O que primeiramente se sobressai 
na materialidade é a predominância absoluta das cores verde e amarela 
estampadas no material, que traz o personagem que se tornou um dos 
maiores símbolos do anarquismo no século XXI, principalmente após o lan-
çamento, em 2005, do filme baseado nas histórias em quadrinhos de Alan 
Moore, publicadas durante a década de 1980. A memória de “Ideias são à 
prova de bala”, uma das mais famosas e reproduzidas afirmações do per-
sonagem V, aparece veiculada no material por meio do enunciado “Ideias 
são à prova de gás”. Além do personagem, o próprio símbolo gráfico de V 
de Vingança, originalmente vermelho, conforme observado nos materiais 
previamente apresentados, ou preto, conforme observado em outros ma-
teriais não contidos no recorte aqui analisado, está estampado em amarelo 
no cartaz em questão.

18  Vale ressaltar que Marcelo D2 sempre adotou uma postura crítica em relação à política 
opressiva da direita e, na atualidade. Em 2018, o hit Legalize já se torna tema de uma obra 
cinematográfica. Sob a direção de J. Araújo e G. Bonafé, o filme Legalize já – Amizade nunca 
morre retrata o início do Planet Hemp e tem como pano de fundo discussões acerca da legalização 
da maconha, do aborto, entre outras discussões envolvendo os direitos humanos e individuais. 
(SCHIAVON, Fabiana. “Legalize Já” traz história inédita sobre a amizade de Marcelo D2 e Skunk do 
Planet Hemp, Folha de S.Paulo, 03 oct. 2018. Disponível em: <https://f5.folha.uol.com.br/cinema-
e-series/2018/10/legalize-ja-traz-historia-inedita-sobre-a-amizade-de-marcelo-d2-e-skunk-do-
planet-hemp.shtml>. Acesso em: 01 mar. 2019.)

19  Retomada de V de vinagre a partir de uma posição ideológica identificada com uma certa 
vertente supostamente “patriota” da direita. Fonte: NOGUEIRA, Iuri. V de Vinagre. IN – página 
pessoal, sem data. Disponível em: < http://iurinogueira.com/V-de-Vinagre>. Acesso em: 01 mar. 
2019.
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Fig. 9 - Retomada de V de vinagre a partir de uma posição ideológica identificada 
com uma certa vertente supostamente “patriota” da direita.

Nesse sentido, o primeiro ponto curioso observado no 
material está relacionado ao estabelecimento de uma aproximação entre 
anarquismo – por meio do personagem V e do símbolo gráfico do V de 
Vingança – e uma certa vertente supostamente “patriota” e conservadora 
da direita. E essa aproximação entre patriotismo e conservadorismo é feita, 
respectivamente, pelas cores verde e amarela e pela retomada do lema da 
República brasileira “Ordem e progresso”, impresso na bandeira nacional, 
inspirado na corrente filosófica positivista, fundada no século XIX, por 
Auguste Comte. Mediante um pequeno deslizamento da conjunção e para 
a preposição em, subordinando o termo “progresso” ao termo “ordem” e, 
portanto, evocando o restabelecimento de uma suposta ordem perdida, 
o lema “Ordem eM progresso” substitui o lema Liberté, Égalité, Fraternité 
– Vinagré, que circulou massivamente não apenas nas redes digitais, mas 
também nas manifestações realizadas nas ruas brasileiras. 

O segundo ponto a se destacar são os talheres, também 
interpretados como um símbolo gráfico presentes no material. O 
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personagem V, inteiramente vestido de verde, com exceção das luvas 
amarelas, empunha um garfo e uma faca cruzados, imagem que traz a 
memória da foice e do martelo cruzados, símbolo gráfico utilizado para 
representar o comunismo, entre outras doutrinas políticas, econômicas 
e sociais ideologicamente alinhadas à esquerda. Baseado na união entre 
trabalhadores agrícolas e industriais, respectivamente, tal símbolo gráfico, 
representado na cor amarela sobre o fundo vermelho da bandeira da União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi recuperado, ao longo dos séculos 
XX e XXI, por doutrinas políticas, econômicas e sociais que defendiam uma 
sociedade mais igualitária e, portanto, inclusiva. 

A partir da memória do símbolo gráfico lançado e recuperado 
por ideologias de esquerda, mas que, de certa forma, é usurpado por uma 
ideologia alinhada à direita, ou seja, a partir de uma outra posição sujeito, 
e impressa no cartaz “patriota”, evidenciamos toda a contradição dessa 
estrutura profundamente inconsciente materializada no discurso.

Nesse sentido, poderíamos dizer que é no jogo realizado entre o 
mesmo e o diferente, entre a paráfrase e a polissemia (ORLANDI, 2012)20, 
em um espaço paradoxal marcado por pontos de deriva da memória, no 
embate entre atos suscetíveis de irromper tanto em formas de resistências 
quanto em formas de repressão, opressão e dominação, que discursos são 
(res)significados e (re)apropriados. 

Considerando esse conflito entre processos parafrásticos e 
processos polissêmicos no jogo de interpretação envolvendo a deriva 
indefinida, porém não aleatória, da imagem compreendida “como um 
operador de memória social”, cuja capacidade é “de conferir ao quadro 
da história a força da lembrança” (DAVALLON, 1983, p. 31), permaneço 
discorrendo a seguir a respeito dos talheres cruzados. 

Se, por um lado, tais talheres remetem à composição de uma 
imagem em que uma foice e um martelo cruzados aparecem como 
elementos simbólicos representativos de ideologias alinhadas à extrema-
esquerda, por outro, eles também remetem à composição de uma imagem 
em que dois martelos cruzados aparecem como elementos simbólicos 
representativos de uma ideologia nazifascista, portanto, alinhada à 

20  Segundo Orlandi, o processo parafrástico e o processo polissêmico são “os responsáveis 
pelo limite impreciso e instável entre a pluralidade de sentidos possíveis e a permanência de um 
‘mesmo’ sentido em suas várias formas” (ORLANDI, 2012, p. 15). É, pois, a tensão entre esses dois 
processos que institui a diferença entre a produtividade – a reiteração de processos cristalizados 
na linguagem (paráfrase) – e a criatividade – a instituição do novo pela ruptura do processo de 
produção dominante (polissemia).
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extrema-direita21. Esta última composição de imagem a que me refiro está 
presente em uma obra musical e cinematográfica produzida entre o fim 
da década de 1970 e o início da década de 1980. Trata-se do filme Pink 
Floyd the wall, roteirizado por Roger Waters22, dirigido por Alan Parker 
e lançado em 1982. Transcendendo a época e ecoando na atualidade, 
o filme é baseado na ópera rock The wall, lançada pela banda britânica 
Pink Foyd, em 1979, e narra a saga do personagem Pink que, inspirado na 
biografia de Waters, também é membro de uma famosa banda de rock. A 
história do personagem é marcada pela morte do pai durante a Segunda 
Guerra Mundial, pela superproteção materna, por um sistema de ensino 
doutrinador e opressor, por problemas conjugais, dificuldades sociais e 
explosões de violência. A construção de um muro imaginário, metáfora 
de seu isolamento pessoal, o faz ingressar em profundos pesadelos e 
alucinações até o ponto de se crer um ditador fascista. Nas alucinações de 
Pink fascista, seu show é marcado por uma rígida repressão policial, além 
de uma violência verbal contra homossexuais, judeus, negros, usuários de 
drogas, entre outros grupos marginalizados por essa fictícia sociedade 
nazifascista, como mostra um fragmento da música In the Flesh (Part II)23:

Há algumas bichas na plateia esta noite?
Ponha-as contra o muro!
Aquele sob o holofote não parece bom para mim.
Ponha-o contra o muro!
Aquele ali parece judeu.
E aquele ali é crioulo.
Quem deixou toda essa ralé entrar no auditório?
Tem um fumando um baseado. 
E outro com espinhas.
Se eu tivesse uma metralhadora,
Fuzilaria todos vocês.24

21  Martelos cruzados apresentados como símbolo gráfico nazifascista na ópera rock Pink 
Floyd (1979) e no filme Pink Floyd the wall (1982). Fonte: Rock n’ roll night and day. Disponível em: 
http://rocknrollnightandday.blogspot.com/2012/07/pink-floyd-foi-uma-banda-de-rock.html>. 
Acesso em: 01 mar. 2019.

22  Vocalista e baixista da banda de rock britânica Pink Floyd, fundada em 1965.

23  Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=6tKvRqzeXnE>. Acesso em: 01 mar. 2019.

24  “Are there any queers in the theater tonight? / Get them up against the wall! / There’s one 
in the spotlight, he don’t look right to me. / Get him up against the wall! / That one looks Jewish. / 
And that one’s a coon. / Who let all of this riff-raff into the room? / There’s one smoking a joint. / And 
another with spots. / If I had my way, / I’d have all of you shot” (WATERS, Roger. In the flesh (Part II). 
Intérprete: Pink Floyd. In: PINK FLOYD. The wall. Harvest Columbia, p1979. Disco 2, lado B, faixa 2. 
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Vestindo um traje com características militares, que inclui uma 
braçadeira estampada com dois martelos cruzados – trazendo a memória 
da suástica nazista –, Pink e seus “soldados” marcham em direção ao 
auditório onde o show será realizado. Com os cabos nas cores vermelha 
e preta, sob um fundo branco e vermelho, os martelos – símbolo gráfico 
desse partido nazifascista criado no imaginário alucinatório de Pink e do 
qual ele é o líder supremo –, também presentes nas braçadeiras de seus 
“militantes-espectadores” e “exército” de skinheads, estão estampados 
em dezenas de banners distribuídos no auditório. Pink e o público se 
saúdam com punhos cerrados e cruzados, como os martelos e os 
talheres, estes últimos aqui interpretados como um símbolo flutuando à 
deriva nessa composição envolvendo uma sobreposição paradoxal entre 
imagens e enunciados. 

Considerando as condições de produção do material, poderíamos 
dizer que os talheres empunhados por V, que se prepara para fazer 
picadinho e devorar um dos irmãos Metralha guarnecido com salada e 
temperado com vinagre na estrutura côncava que abriga o plenário da 
câmara dos deputados no Palácio do Congresso Nacional, fazem alusão, 
mais do que ao símbolo gráfico do comunismo, às imagens dos martelos 
e dos punhos (cerrados e) cruzados, que simbolizam o nazifascismo no 
imaginário alucinatório de Pink. Essa hipótese provém não apenas do 
caráter supostamente “patriótico” do material confeccionado nas cores 
verde e amarela e compreendendo o lema da República brasileira, mas 
também da violência simbólica representada pelo ato de devorar o inimigo, 
no caso, o Metralha que, na composição imagem/enunciado – talheres 
cruzados e “todos contra a corrupção” –, é referido como sendo corrupto. 
Nesse sentido, a violência evocada pelo material, embora traga a memória 
do símbolo nazifascista criado no imaginário alucinatório de Pink, não está 
direcionada a “bichas”, “judeus”, “crioulos” e outras “ralés”, ou seja, a minorias 
representadas por grupos marginalizados dentro de uma sociedade devido 
a aspectos étnicos, raciais, religiosos, econômicos, cultuais, assim como a 
questões relacionadas a gênero, identidade de gênero, orientação sexual etc., 
mas a supostos corruptos. 

Mas quem seriam estes supostos corruptos? Certamente não os 
“cidadãos de bem” que subornam policiais de trânsito, a fim de não serem 
multados por excesso de velocidade, tampouco aquele primo agiota que 
pratica crime de extorsão, muito menos o deputado ou o senador (amigo) 
da família que exerce a prática da “rachadinha”, o ministro que atua no 
contrabando e exportação ilegal de madeira ou aquele outro que superfatura 
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o preço de vacinas..., mas o adversário político que, na ocasião, ocupava o 
topo do poder. 

Como se pode notar, esse material, além de romper com a 
criticidade jocosa acerca da truculência policial contra manifestantes, 
paradoxalmente, promove a violência através de um discurso com 
características fascistas, cuja metáfora se dá por meio do ato de fazer 
picadinho e devorar o adversário-inimigo político: não os policiais, alvos 
de crítica nos outros materiais aqui analisados, mas o governo comandado 
por Dilma Rousseff, presidente eleita por meio de uma aliança partidária 
liderada pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 

Nesse sentido, vale ressaltar que tais supostos corruptos 
representados no material por um dos membros da quadrilha de ladrões 
Irmãos Metralha – personagens de história em quadrinhos e desenhos 
animados criados pela Disney em 1951 – trazem a memória do neologismo 
“petralha”. Este neologismo foi cunhado pelo jornalista político brasileiro 
Reinaldo Azevedo, a partir do livro O país dos petralhas (2008), por 
meio de uma combinação das palavras “petista” e “metralha”, a fim de 
associar o partido dos trabalhadores, seus membros e militantes políticos 
a uma quadrilha de ladrões corruptos que, de acordo com a materialidade 
discursiva analisada, deveria ser combatida e dizimada, ou, literalmente, 
“devorada” por um ato de canibalismo. 

De acordo com essa afirmação, os petralhas estariam 
metaforizados no material pela imagem de um dos próprios irmãos 
Metralha. Porém, vale ressaltar que tal afirmação não implicaria, nesta 
análise, uma forma de fomentar um discurso massivamente propagado na 
atualidade, a saber: o discurso de uma certa polarização direita-esquerda. 
Em outras palavras, não corroboro e não alimento a ficção sobre a existência 
de uma oposição simétrica entre uma suposta direita ou extrema-direita 
e uma suposta esquerda representada pelo PT, por petistas, petralhas – 
aqueles que estavam no poder durante a conjuntura que desencadeou a 
onda de manifestações em junho de 2013: Fernando Haddad, enquanto 
prefeito do município de São Paulo, e Dilma Rousseff, enquanto presidente 
da República. Mesmo porque essa polarização não se faz quando se trata 
de governo, na medida em que, conforme afirma Deleuze:

[...] não há governo de esquerda. [...] Não é que 
não haja diferenças entre governos. Na melhor das 
hipóteses, o que podemos esperar é um governo que 
seja favorável a certas exigências ou reivindicações da 
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esquerda. Mas um governo de esquerda não existe, 
porque a esquerda não é uma questão de governo 
(DELEUZE, 1988).25

Dessa maneira, vale ainda destacar que, mesmo que não haja 
“governo de esquerda” e que, nesse sentido, a polarização direita-esquerda 
não seja de modo algum produtiva em se tratando de uma análise voltada 
ao discurso do poder, não se pode negar o fato de que tal polarização 
começou a ser nitidamente demarcada no âmbito popular em função dos 
debates políticos lançados a partir das Jornadas de Junho e se tornou cada 
vez mais acentuada no decorrer dos anos que sucederam tal acontecimento. 
Na atualidade, levando em conta o espectro direita-esquerda, posições 
políticas são publicamente assumidas entre o assentimento da “inevitável” 
hierarquia social e a defesa de uma maior igualdade social, postura que até 
o início do nosso século era, em geral, reservada ao domínio privado.  

Entretanto, retomando as materialidades aqui analisadas, 
estas podem ser consideradas como indício de que, independentemente 
de qualquer etiqueta envolvendo essa clássica divisão ideológica entre 
esquerda e direita, o debate político é sempre produzido pelo dissenso, 
dissenso estrutural que provém de ideologias radicalmente distintas, 
e é exatamente por isso que o sujeito, ao se projetar como posição no 
discurso, não atribui um mesmo sentido às mesmas palavras, expressões, 
proposições, imagens, símbolos etc. Segundo Pêcheux, “o sentido de 
uma palavra, de uma expressão, de uma proposição etc., não existe ‘em 
si mesmo’”, ou seja, o sentido não está colocado ao significante, “mas, ao 
contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no 
processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões e proposições são 
produzidas (isto é, reproduzidas)” (PÊCHEUX, 1975, p. 146, grifo do autor). 
O filósofo resume essa tese afirmando que:

[...] as palavras, expressões, proposições etc. mudam 
de sentido segundo as posições sustentadas por 
aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas 
adquirem seu sentido em referência a essas posições, 
isto é, em referência às formações ideológicas [...] nas 
quais essas posições se inscrevem (PECHEUX, 1975, p. 
146-147, grifo do autor).

25  « […] je pense qu’il n’y a pas de gouvernements de gauche. […] Ce n’est pas qu’il n’y ait pas 
de différences entre les gouvernements... Au mieux, ce qu’on peut espérer, c’est un gouvernement 
favorable à certaines exigences ou réclamations de la gauche. Mais un gouvernement de gauche, ça 
n’existe pas, car que la gauche n’est pas affaire de gouvernement. »



DISCURSO, SUJEITO, MEMÓRIA: Efeitos de resistência na história 139

Considerando os enunciados, as imagens, os símbolos e as cores 
que compõem os materiais aqui analisados e considerando a ideologia 
como sendo a matriz do sentido, segundo Pêcheux, poderíamos dizer, na 
esteira de Rancière, que o fato de o sentido não ser igual a si mesmo está 
relacionado a uma contradição que se apresenta não na binaridade, mas na 
“brancura”. Segundo o filósofo:

O desentendimento não é o conflito entre aquele que 
diz branco e aquele que diz preto. É o conflito entre 
aquele que diz branco e aquele que diz branco mas 
não entende a mesma coisa, ou não entende de modo 
nenhum que o outro diz a mesma coisa com o nome de 
brancura (RANCIÈRE, 1995, p. 11).

Isto posto, vale lembrar que: 1) a interpelação ideológica é 
um ritual, ou seja, uma prática material inscrita no seio da repetição 
(ALTHUSSER, 1970, p. 2) “não há ritual sem falha, desmaio ou rachadura” 
(PÊCHEUX, 1982, p. 17); 3) tais falhas dos rituais surgem em decorrência 
das formações do inconsciente, ou seja, “a causa que determina o sujeito 
exatamente onde o efeito de interpelação o captura”, causa que “se 
‘manifesta’ incessantemente e sob mil formas (o lapso, o ato falho etc.) no 
próprio sujeito” (PÊCHEUX, 1975, p. 277). É por essa razão que todo gesto 
analítico neste trabalho é realizado considerando a contradição não apenas 
sob o aspecto das posições ideológicas que estão em jogo no processo 
sócio-histórico no qual os materiais são (re)produzidos, mas também sob 
o aspecto de que a ideologia é uma estrutura equívoca e inconsciente, 
portanto, sujeita a falhas. 

Um terceiro ponto relevante a ser destacado no cartaz “patriota” 
diz respeito à apropriação da campanha publicitária da Fiat, “Vem pra 
rua”, criada para a Copa das Confederações, por meio da palavra de 
ordem e hashtag “#vemprarua”. Tal apropriação foi observada em diversas 
materialidades que circularam nas ruas e mídias digitais naquele momento, 
fato que levou a montadora a retirar sua campanha do ar26. O enunciado-
slogan Vem pra rua, no ano seguinte, transformou-se no Movimento Vem Pra 
Rua, cuja principal atividade está centrada na “luta contra a corrupção”27. 

26  Cf. SCHOLZ, Cley. ‘Vem Pra Rua’ da Fiat sai do ar após virar tema de protestos. O Estado 
de S. Paulo - Estadão. Economia & Negócios, 17 jun. 2013. Disponível em: <https://economia.
estadao.com.br/blogs/radar-da-propaganda/vem-pra-rua-da-fiat-sai-do-ar-apos-virar-tema-de-
protestos/>. Acesso em: 19 jun. 2013.

27  Cf. VEM PRA RUA. VemPraRua.net: Movimento suprapartidário e democrático de luta 
contra a corrupção e busca por um Brasil melhor e mais ético, c2014. Disponível em: <https://www.
vemprarua.net/o-movimento/>. Acesso em: 01 mar. 2019.
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4. Um caso exemplar de reapropriação performativa
Conforme dito anteriormente, o cartaz produzido nas cores verde 

e amarela carrega a memória de um discurso supostamente “patriota”; 
memória, portanto, distinta daquela evocada pelos outros quatro materiais, 
cada um à sua maneira apresentando uma forma de resistir à violência de 
Estado exercida por seu aparato repressivo contra manifestantes. 

No que diz respeito à materialidade Legalize já!, esta pode ser 
considerada como representativa da irrupção de uma ressignificação 
performativa, por meio da composição imagem/enunciado que lançou 
ao menos duas novas pautas de protesto às manifestações, conforme 
mencionado anteriormente: a luta pela liberação da maconha e do aborto. 
Nesse sentido, poderíamos dizer que a materialidade Legalize já! expõe uma 
prática chistosa de lançar uma nova pauta de debate à manifestação. 

Do mesmo modo, as outras duas materialidades aqui brevemente 
analisadas como forma de ressignificação performativa do acontecimento 
envolvendo o porte de vinagre revelam uma prática espirituosa de criticar 
a truculenta ação policial contra manifestantes. 

Entretanto, a materialidade discursiva expressa no cartaz 
“patriota” evidencia uma forma de “chiste” de uma outra ordem. Trata-se 
de uma maneira de jogar com as palavras e de mobilizar sentidos outros, por 
meio da qual não apenas se silencia a crítica veiculada nos outros materiais, 
como também se propagam ideologias conservadoras, reacionárias e 
com características autoritárias e fascistas. O lema da República brasileira 
“Ordem e progresso”, impresso na bandeira nacional, ao ser acrescido de 
“M”, “Ordem eM progresso”, além de evocar o restabelecimento de uma 
suposta ordem perdida, substitui e, portanto, silencia o lema Liberté, 
Égalité, Fraternité, que, com a adição do Vinagré, circulou massivamente 
não apenas nas redes digitais, mas também nas manifestações realizadas 
nas ruas brasileiras evocando uma memória revolucionária. Trata-se de um 
“chiste” sem a mínima graça, pelo menos para aqueles que se identificam 
com a posição de resistência frente à truculência da polícia e/ou enunciam 
do lugar da militância de esquerda, um “chiste” sem transgressão, 
enunciado a partir de uma posição que não se arrisca, na medida em 
que não desconstrói o discurso dominante, contestando as suas práticas 
ideológicas, ou seja, um “chiste” que não questiona as ações daqueles que, 
com armas e cassetetes, reprimem manifestações e oprimem o povo. Um 
tipo de “chiste” que não apenas cala a violência de Estado infligida por 
seu aparato repressivo como também estabelece uma relação estreita com 
a questão da truculência, sendo esta exposta pela imagem dos talheres 



DISCURSO, SUJEITO, MEMÓRIA: Efeitos de resistência na história 141

cruzados que não somente evocam símbolos nazifascistas como também 
servem de arma-instrumentos para fazer picadinho e devorar o adversário-
inimigo temperado com vinagre. 

A propósito, a imagem do vinagre veiculada nas condições de 
produção e a partir da posição-sujeito projetada no discurso expresso por 
meio do referido material não passa de um acessório, na medida em que 
não evoca a crítica acerca da truculenta ação policial contra manifestantes. 
Dessa maneira, é possível considerar que, em tal materialidade, o vinagre 
apresenta-se como um elemento simbólico capturado e completamente 
esvaziado de sentido. 

Elidindo a ideologia e a história acerca dos chistes envolvendo a 
violência policial contra os manifestantes que se serviam do vinagre como 
forma de neutralizar os efeitos das bombas de gás lacrimogêneo lançadas 
pela polícia, portanto, silenciando o político, o deslocamento de sentido 
produzido por meio desse material devolve ao vinagre a sua função de 
tempero. Esse deslocamento é produzido na imagem por meio de uma 
composição que transforma o Palácio do Congresso Nacional em “mesa”/
base sobre a qual estão dispostos, lado a lado, o vinagre e a “bandeja”/
cúpula do edifício onde será realizado o banquete, cujo prato principal, 
petralha assado guarnecido com salada, será devorado pelo “gigantesco” 
personagem V que, contando com o apoio da “minúscula”, porém massiva 
população, empunha os talheres-armas cruzados pronto para exercer seu 
poder contra o adversário-inimigo.

Além da captura e do esvaziamento do sentido político atribuído 
ao vinagre pelos inúmeros materiais que surgiram como forma de, no 
tom de brincadeira, criticar a truculenta ação policial, também ressalto 
a captura e o esvaziamento de sentido de outros símbolos veiculados 
pelo material, entre os quais os símbolos extraídos de V de Vingança e a 
imagem do povo levantando bandeiras e empunhando cartazes diante do 
edifício do Congresso Nacional. O principal deles é o personagem V que, 
aparecendo em destaque no material, carrega consigo outros símbolos 
criados pelo autoproclamado anarquista Alan Moore28 em sua série de 
histórias em quadrinhos V de vingança, publicadas durante a década de 
1980 e popularizadas por meio do filme homônimo lançado no início dos 
anos 2000. Conforme dito anteriormente, o personagem, que se tornou 

28  “I mean, yes, politically I’m an anarchist.” (THE BEAT. A for Alan, Pt. 1: The Alan Moore interview. 
Comicon.com, 15 mar. 2005. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20060505034142/
http://www.comicon.com/thebeat/2006/03/a_for_alan_pt_1_the_alan_moore.html>. Acesso 
em: 18 mar. 2019.) 
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um dos maiores símbolos do anarquismo no século XXI, é recuperado na 
produção do material acompanhado pelo símbolo gráfico de V de Vingança 
estampado em amarelo e não em vermelho ou preto. A memória de uma 
de suas mais célebres e reproduzidas afirmações – “Ideias são à prova de 
bala” – aparece veiculada no material por meio do enunciado “Ideias são 
à prova de gás”. Gás que, por sinal, não deve ter provocado nenhum tipo 
de irritação na pele, nos olhos ou nas vias respiratórias daqueles que se 
identificam com a ideologia expressa no cartaz verde e amarelo, uma vez 
que esses supostos manifestantes jamais teriam saído às ruas para protestar 
contra o aumento na tarifa do transporte público e tampouco para criticar 
a violência infligida pela polícia contra manifestantes. 

Nas dadas condições de produção, tal enunciado revela, portanto, 
um grande paradoxo, na medida em que, embora teça uma crítica à força 
da ordem fazendo alusão ao gás lacrimogêneo lançado contra aqueles que 
estariam reivindicando direitos, está inserido em um material produzido em 
nome da ordem. Não fazendo senão corroborar o discurso da dominação 
ao atuar a favor da “ordem” – que necessariamente deve estar “e(m) 
progresso” –, o cartaz verde e amarelo, diferentemente dos outros quatro 
materiais aqui apresentados, expõe uma posição ideológica contrária a uma 
posição revolucionária e emancipatória. Ou seja, caminhando na contramão 
da resistência, o “cartaz patriota” reitera um discurso que propaga a ordem, 
valor que, ao lado do patriotismo, é caro aos militares que reprimiram os 
manifestantes em São Paulo, reprimiram, torturaram e assassinaram os 
resistentes durante a ditadura e continuam a reprimir qualquer insurreição 
popular contra a sua ideologia opressora. 

Nesse sentido, tanto o personagem, quanto a máscara e os 
outros símbolos alegóricos do anarquismo presentes na obra de Moore, 
assim como a retomada de um dos mais difundidos enunciados proferidos 
pelo personagem e sua reapropriação por meio da substituição da palavra 
“bala” pela palavra “gás”, não passam, da mesma forma que o vinagre, de 
símbolos capturados e esvaziados de sentido por uma posição discursiva 
contrária à crítica à violência policial praticada contra manifestantes. 

No que diz respeito à imagem do povo levantando bandeiras e 
empunhando cartazes diante do edifício do Congresso Nacional, esta remete, 
embora de forma completamente invertida, à imagem de uma grande 
massa popular invadindo a cobertura do Congresso Nacional, em 17 de 
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junho de 201329, imagem que se tornou emblemática das manifestações que 
culminaram nas Jornadas de Junho. Na ocasião, milhares de manifestantes 
estavam presentes e numerosos foram aqueles que conseguiram, além 
de invadir a cobertura, ter acesso ao Salão Branco do edifício que é 
popularmente conhecido como Chapelaria, sendo, entretanto, dispersados 
pelos sprays de pimenta e golpes de cassetete desferidos pela polícia. 
Apenas quatro dias após a violenta repressão policial ocorrida na cidade 
de São Paulo, em 13 de junho, ação que desencadeou a onda de protestos 
pelo Brasil, essa manifestação realizada no Distrito Federal já se revelava 
plural mostrando um grande paradoxo envolvendo pautas e demandas. 

Embora plural e abrangendo reivindicações paradoxais, o 
protesto em Brasília revelou um descontentamento geral com as instituições 
governamentais e com seus representantes, descontentamento que ficou 
registrado na história como um levante popular, levante de um povo 
que, senão de maneira efetiva, ao menos de modo simbólico conseguiu 
mostrar a sua força e “grandeza” simbolizada por meio das sombras 
projetadas na cúpula convexa do Palácio do Congresso Nacional, 
sombras que os tornaram “gigantes”. 

A memória desse acontecimento é evocada no cartaz 
“patriota”, porém de maneira completamente (dis)torcida, na medida em 
que essa materialidade não apenas produz um apagamento da revolta e 
da grandeza do povo – não há mais projeções de imagens gigantescas 
dos manifestantes na cúpula convexa da instituição governamental 
invadida –, como também os torna súditos, admiradores e apoiadores 
“minúsculos” de uma líder supremo “gigante” que, em nome do lema da 
República brasileira, “Ordem e(m) progresso”, devorará diante deles os 
seus adversários-inimigos: os corruptos. 

Conforme dito anteriormente, a materialidade em questão não 
apenas rompe completamente com a pauta política em jogo durante 
os protestos liderados pelo MPL contra o aumento de vinte centavos 
na tarifa do transporte público em São Paulo, como também esvazia 
o movimento de reivindicação e resistência gerado em tom de crítica 
jocosa à ação truculenta da polícia contra manifestantes. Portanto, se, 
por um lado, a materialidade revela-se como o produto da captura e do 
silenciamento de um protesto político, assim como do esvaziamento de 
uma crítica irreverente à violência, por outro, ele apresenta-se como um 

29  MANIFESTANTES INVADEM cobertura do Congresso Nacional. Portal G1. Distrito Federal, 
17 jun. 2013. Disponível em: <https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/06/manifestantes-
invadem-cobertura-do-congresso-nacional.html>. Acesso em: 18 mar. 2019.
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dos veículos de um novo debate lançado durante as Jornadas de Junho: 
a luta contra a corrupção. 

Isto posto, podemos dizer, a partir do movimento que ficou 
conhecido como “revolta do vinagre” – consistindo em uma maneira 
chistosa de oposição à violência policial contra manifestantes na ocasião 
de um dos protestos envolvendo a luta pela redução da tarifa do transporte 
público na cidade de São Paulo – que: 1) com exceção do cartaz “patriota”, 
as outras materialidades discursivas analisadas ironizaram o fato de a 
polícia ter justificado sua truculenta repressão contra manifestantes 
em razão do porte e do uso de vinagre durante a manifestação; 2) em 
contrapartida, a materialidade expressa no cartaz “patriota” não apenas 
silenciou a crítica ao ato de violência policial, mas também fez apologia à 
violência, por meio do símbolo gráfico que, entre suas múltiplas, porém não 
infinitas possibilidades de deriva, recuperou a memória do nazifascismo 
presente no filme Pink Floyd the wall, alegoricamente representado pelos 
talheres empunhados e cruzados prontos a fazer picadinho e devorar o seu 
adversário-inimigo temperado com vinagre.

Enunciada a partir de uma outra posição sujeito, a materialidade 
em questão rompe, portanto, com uma regularidade discursiva e 
apresenta-se como um caso exemplar de reapropriação performativa, 
de caráter parasitário (DI NIZO, 2019), ocorrendo por meio de uma certa 
vampirização da revolta30, que converteu toda a criatividade, a criticidade 
e a irreverência do discurso de resistência em reverência ao discurso da 
repressão, opressão e dominação. 

5. Considerações finais 
A partir dos gestos analíticos aqui apresentados, podemos 

observar que: 1) a possibilidade de irrupção da resistência está relacionada 
à contradição, inclusive em relação ao mesmo objeto simbólico (ORLANDI, 
1999), ou seja, um enunciado, uma pintura, um música, um filme, uma 
fotografia, uma charge, um cartaz, etc.); 2) a contradição no mesmo 
objeto simbólico, na relação entre língua e discursividade, refere-se à 
possibilidade de o sujeito, independentemente de sua intenção, jogar com o 
sentido, provocando desvios, rupturas e deslocamentos em materialidades 
carregadas de historicidade; 3) o potencial subversivo e performativo da 
linguagem é o que permite que, na tensão entre o mesmo e o diferente, 
entre a paráfrase e a polissemia, a estrutura equívoca e passível de jogo da 

30  De acordo com Safatle (2018, 2021), a vampirização da revolta seria típica da ideologia 
fascista.
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língua, em seus processos de enunciação para além de seus mecanismos 
sintáticos, inscreva seus efeitos materiais na história. Em outras palavras, 
os sentidos antagônicos assumidos pelo performativo ocorrem devido à 
polissemia constitutiva dos processos enunciativos da língua, que, por sua 
vez, acontecem em razão do caráter paradoxal da ideologia materializada 
no discursivo. Essa relação também pode ser pensada como sustentada 
pelo equívoco: “o equívoco aparece exatamente como o ponto em que o 
impossível (linguístico) vem aliar-se à contradição (histórica); o ponto em 
que a língua atinge a história” (GADET; PÊCHEUX, 1981, p. 64).  

Isto posto, poderíamos dizer que tanto a ressignificação 
performativa quanto a reapropriação performativa são suscetíveis de 
irromper no cenário político lançando mão das mesmas estratégias 
linguísticas e discursivas, embora com diferentes invocações históricas. 
Além disso, é possível afirmar que, da mesma maneira que as formas 
de resistência, as formas de repressão, opressão e dominação só podem 
funcionar em um espaço contraditório, por meio de ações que ultrapassam 
o sujeito, na medida em que os processos de enunciação não envolvem 
apenas um dizer, mas também um fazer, um fazer regido por um saber que 
não se sabe31. 

Nesse sentido, vale ressaltar que “a simultaneidade de movimentos 
distintos de sentido no mesmo objeto simbólico” (ORLANDI, 1999, p. 38), 
ou seja, a polissemia, aquilo que representa a ruptura dos processos de 
significação e abre brecha para algo diferente, pode, da mesma maneira 
que potencializar a resistência, capturá-la, reprimi-la, esvaziá-la. E, assim, no 
jogo de determinações linguísticas, históricas, ideológicas e inconscientes, 
uma nova regularidade pode irromper, no interior da estrutura equívoca 
da língua e da discursividade, não apenas como forma de resistência, 
mas também como forma de repressão, em meio às inúmeras, porém não 
aleatórias derivas possíveis de sentido32. 

Nesse sentido, seria possível dizer que o cartaz “patriota”, 
ao deslocar os sentidos produzidos pelos chistes envolvendo a “revolta 
da salada”, por meio de jogos linguísticos de alterações e substituições 
inusitadas, não apenas se reapropriou de um movimento político, como 
também foi uma das materialidades precursoras da irrupção, no palco das 

31  Alusão ao inconsciente como “o insabido”, “o insucesso” [l’insu que sait], ou seja, como um 
saber que ultrapassa o sujeito [un savoir à l’insu du sujet] (LACAN, 1976-1977).

32  E nesse processo, sentidos historicamente estabilizados podem sofrer (dis)torções 
de modo a serem subvertidos e ressignificados ou reapropriados por outras posições sujeitos 
projetadas no discurso.
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disputas de sentido, de um movimento instrumentalizado e conduzido 
pelo discurso das elites dominantes. Pautando-se por reivindicações 
conservadoras de caráter religioso e moral em prol dos valores da pátria e 
da família, assim como pela luta contra à “ameaça do comunismo” – esse 
fantasma imaginário que assombra o Brasil desde as vésperas do golpe 
de 1964 – e, sobretudo, pelo combate à corrupção no país, o movimento 
ganhou uma força surpreendente.  

Combater os corruptos e combater a corrupção pode ser 
considerada como a maior pauta de caráter parasitário lançada durante as 
Jornadas de Junho, movimento que pode ser considerado como o prelúdio 
do golpe de Estado de 2016 no Brasil, em que multidões “patrióticas” 
mobilizaram-se para exigir a destituição da presidente Dilma Rousseff, 
chegando, em alguns casos, a pedir o retorno dos militares ao poder. 
Constituída principalmente pela classe média, majoritariamente branca, 
essas multidões convenceram-se33 de que o grande problema do país era 
a corrupção exercida por agentes do Estado. Tal golpe foi coroado com a 
vitória de Jair Bolsonaro à presidência da República, em 28 de outubro de 
2018, inaugurando “no Brasil uma era de retrocessos para a democracia, a 
soberania, o desenvolvimento nacional e os direitos e conquistas da classe 
trabalhadora e do povo”34. 

Até as vésperas das eleições de 2022, as cores verde e amarela 
tornaram-se símbolo de todos aqueles que lutam contra corrupção, mas 
só aquela supostamente praticada por aqueles que, cujo lema/slogan é 

33  Alusão ao sujeito suposto crer (ŽIŽEK, 2010), ou seja, aquele para quem a crença do 
sujeito foi transferida. Nesse sentido, não é necessário que se creia e, portanto, que se convença, em 
primeira pessoa, basta que se transfira a crença (e por que não a própria convicção?) para outrem. 
Referindo-se ao sujeito suposto crer, Žižek evoca a figura mitológica do Papai Noel, na qual “nossos 
filhos (supostamente) acreditam” e, portanto, “não queremos desapontá-los” e, por outro lado, 
nossos filhos “fingem que acreditam para não nos desapontar em nossa crença na ingenuidade 
deles (e para ganhar presentes, é claro)” (ŽIŽEK, 2010, p. 41). Segundo o autor: “O que importa, é 
claro, é que, para que a crença seja operativa, o sujeito que acredita diretamente não precisa existir 
em absoluto; basta precisamente pressupor sua existência, acreditar nela, seja na forma da figura 
fundadora mitológica que não é parte de nossa realidade, ou na forma do ator impessoal, o agente 
não especificado: “Dizem que...” / “Diz-se que...” (ŽIŽEK, 2010, p. 41, grifo do autor). Ancorada no 
pensamento de Žižek, retorno à fórmula proposta por Octave Mannoni (1969) para sintetizar a 
lógica da renegação fetichista: Eu sei bem, mas mesmo assim... (MANNONI, 1969), ressaltando que 
essa lógica estabelece uma certa relação entre saber e crença – que opera de maneira contraditória, 
na medida em que o saber não invalida a crença – e isso se deve ao fato de que a ideologia está 
relacionada à prática e não à crença.

34  MARTINS, Umberto. O coroamento do golpe de Estado de 2016. Portal CTB, 30 out. 2018. 
Disponível em: <http://portalctb.org.br/site/noticias/opiniao/o-coroamento-do-golpe-de-estado-
de-2016>. Acesso em: 20 mar. 2019.
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“Deus, Pátria, Família e Liberdade” e defendem um modelo de país liberal 
na economia e conservador nos costumes, mesmo que isso represente um 
grande paradoxo. Um paradoxo de uma discordância legitimada, que encontra 
um solo fértil para o florescimento do cinismo nas práticas discursivas, ou 
vice-versa (DI NIZO, 2019). 

Baseada nessas premissas, acredito ser possível estabelecer 
uma relação entre formas de resistência e formas de repressão, opressão e 
dominação, considerando que tanto a ressignificação como a reapropriação 
performativa são susceptíveis de irromper no cenário político lançando 
mão não apenas das mesmas estratégias, mas também da mesma prática 
discursiva que tem encontrado grande ressonância e se tornado cada vez 
mais hegemônica em nossas sociedades contemporâneas: o cinismo, uma 
prática discursiva (DI NIZO, 2019) que se apresenta como uma distorção 
performativa paradoxal (SAFATLE, 2008). 
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HETEROTOPIA DO/NO DIGITAL: outro 
tempo e lugar para o fazer e o ser docente

Pâmela Tavares de CARVALHO1

Marília Achete Junqueira GARCIA2

Luciana Carmona GARCIA3

Primeira chamada: colocando ordem no discurso
O que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização 
da palavra; senão uma qualificação e uma fixação dos papéis 
para os sujeitos que falam; senão a constituição de um grupo 
doutrinário ao menos difuso; senão uma distribuição e uma 
apropriação do discurso com seus poderes e seus saberes? 
(FOUCAULT, 1996, p. 44)

Discursos movimentam, revelam e dispersam modos de ser e de 
fazer, articulam o dizível e o visível, (co)ordenam as relações entre pessoas 
e instituições, sejam elas políticas, econômicas e/ou sociais. Embora 
Michel Foucault não tenha se debruçado especificamente sobre o campo 
da educação, ainda que aborde a questão da disciplina em Vigiar e Punir 
(2009), ele foi um filósofo cujas reflexões provocaram (e ainda provocam) 
movimentos de ampliação e retomadas dos seus construtos para pensar 
diversas outras questões que tocam diferentes âmbitos de saber. A partir 
dos seus postulados, temos, especialmente no Brasil, um campo bastante 
frutífero dentro dos estudos pedagógicos e da filosofia da Educação que 
se dispuseram a “pensar com ele”4 e a fazer reverberar seu pensamento 
para tratar de questões que concernem a esse lugar legitimado do ritual 
do conhecimento, cujo funcionamento responde (não só, mas também) a 
relações de poder de tomada da palavra. É com Foucault que nos dispomos 

1  Servidora pública no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 
Gerais - IFSULDEMINAS. Doutoranda em Linguística pela Universidade de Franca.

2  Mestre em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Doutoranda em Linguística 
pela Universidade de Franca.

3  Doutora em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Docente Pesquisadora e 
Coordenadora do PPG Linguística da Universidade de Franca

4  Alusão à expressão usada por Jean-Jacques Courtine em uma de suas publicações: O 
discurso político endereçado aos cristãos (2009).
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a refletir, dentro de outro campo de saber - o da Análise de Discurso (AD) 
que se ancora em seus postulados -, sobre o YouTtube como um lugar de 
produção e circulação do conhecimento e sobre as relações de poder que 
atravessam o liame entre ensino e aprendizagem. 

No que tange ao poder, Foucault (1998) o concebe como ação, 
no sentido do ‘governo’ de si e dos outros, cujo exercício está ligado à forma 
de conduzir os indivíduos de uma sociedade, agindo sobre a probabilidade 
de ações dos sujeitos que, sejam elas individuais ou coletivas, distribuem-
se em um espaço onde possibilidades de condutas, reações e modos de 
comportamento podem se realizar. Trata-se de ler o poder não como algo 
concentrado ou distribuído, mas como exercício de uns sobre outros que 
se concretiza, pelo discurso, nas ditas sociedades de controle, marcadas 
pelos limites da modernidade, em que há uma máxima da normalização 
e da disciplinaridade por meio dos mecanismos de comando distribuídos 
sobre os indivíduos. 

Com o estudo do poder, o filósofo, então, apresenta um 
instrumento de análise capaz de explicar a produção dos saberes 
como peças nas relações que constituem os mais variados dispositivos, 
estabelecendo uma ligação fundamental entre poder e saber. Não se trata, 
pois, de uma analítica geral do poder, mas do poder como uma prática 
social constituída historicamente, a partir da qual se pode observar a 
produção de saberes. Nessa perspectiva, o exercício do poder dá forma 
a instrumentos efetivos do saber, tais como “métodos de observação, 
técnicas de registros, procedimentos de investigação e de pesquisa”, o 
que significa dizer que os mecanismos de poder não se exercem “sem 
a formação, a organização, sem [colocar em] circulação um saber, ou 
melhor, aparelhos de saber” (FOUCAULT, 1998, p.40)

Dessa forma, ao analisar o lugar da formação dos saberes, a 
reflexão foucaultiana opera uma abordagem de um poder produtor de 
verdades, que organiza a sociedade de modo a disciplinar/controlar o 
que se pode ou não dizer, por exemplo, no ambiente escolar. Em outras 
palavras: os mecanismos de coerção sobre um grupo de enunciados, seus 
conceitos e temas determinam as condições de funcionamento para que 
o discurso, sustentado em bases institucionais, seja considerado como 
verdade ou passível de exclusão em um determinado tempo histórico e em 
um dado lugar social.

Nessa esteira, ao pensarmos nas relações de poder que cerceiam 
o espaço discursivo da sala de aula, faz-se necessário apreender os 
procedimentos internos e externos de controle e de delimitação do discurso, 
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visto que sua formulação e sua materialização se encontram, em toda a 
sociedade, “controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo 
número de procedimentos” (FOUCAULT, 1996, p. 9), a fim de controlar a 
aleatoriedade de seu acontecimento.

De acordo com Foucault (1996), sobre os discursos, tratados na 
ordem do acontecimento, são lançados mecanismos que se exercem do 
exterior e que funcionam como sistemas de exclusão, a fim de assegurar se 
esses (discursos) devem ou não ser aceitos, a saber: i) interdição: controle 
do espaço e do direito de produzir o discurso, assim como do objeto 
discursivo; ii) separação e rejeição: concerne à cisão entre quem pode ou 
não falar, quem deve ou não falar, quem deve falar e quem deve ouvir, pois 
há sempre aquele que fala e aquele que retém a palavra falada; iii) oposição 
verdadeiro e falso: é a busca do verdadeiro ante ao falso, apoiando-se sobre 
um suporte institucional (FOUCAULT, 1996).  

Acerca dos procedimentos internos de controle, estes 
classificam, ordenam e distribuem os discursos, os quais, por sua vez, 
regulam a si próprio, exercem seu próprio controle. Caracterizam-se, 
assim como os externos, por agirem sobre os sujeitos e sobre as situações 
de enunciação, regulando, por meio de suas estratégias, aquilo que é 
dito. O comentário, primeiro procedimento que ocorre internamente, 
compreende os discursos produzidos a partir de uma relação com textos 
primeiros. Trata-se de uma espécie de “vontade de realização do texto” 
(GIRARDI JÚNIOR, 2016, p. 11, grifos do autor). 

Quanto ao sujeito da enunciação, ele é reconhecido por uma 
função determinada: o princípio de autoria, que, segundo mecanismos 
internos, compreende o autor como distinto do sujeito empírico - este que 
fala ou escreve -, na medida em que, no trabalho de escrita, conjura vozes 
sociais, históricas e ideológicas na produção textual. O autor é, portanto, 
“(...) aquele que dá à inquietante linguagem da ficção suas unidades, seus 
nós de coerência, sua inserção no real” (FOUCAULT, 1996, p. 28).

E, em última instância, a organização das disciplinas: contrárias 
ao comentário e ao autor, as disciplinas se estruturam de forma autônoma 
por terem um domínio de objetos específicos, definição de métodos, um 
conjunto de proposições dadas como verdadeiras etc. Em outras palavras, 
compreendem um grupo de estratégias que possibilitam a elaboração de 
novos enunciados, tendo em vista que a disciplina conjectura, consoante 
Foucault (1998, p. 30), “a possibilidade de formular, e de formular 
indefinidamente, proposições novas”. 
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Dadas as breves considerações acerca dos procedimentos 
destinados ao controle da produção dos discursos, há ainda um terceiro 
grupo limitador que, diferentemente dos anteriores (que se voltam para o 
domínio dos poderes), visa a determinar as condições do funcionamento 
discursivo por meio de procedimentos que abrangem: i) os rituais que 
definem os papéis dos sujeitos envolvidos na enunciação, ou seja, a 
qualificação que estes devem possuir para entrarem na ordem do discurso5; 
ii) as sociedades de discursos, cujo objetivo é manter a circulação e 
a transmissão do discurso somente em um mesmo espaço e para um 
determinado número de sujeitos; movimento contrário às iii) doutrinas, que 
se valem do compartilhamento de uma mesma formação discursiva entre 
indivíduos cuja pertença se define recíproca; e, iv) por fim, as apropriações 
sociais disponibilizadas pela rede ampla e complexa tecida pelos processos 
anteriormente descritos, com a finalidade de distribuir os sujeitos nos 
diferentes tipos de discurso (FOUCAULT, 1996). 

Dessas retomadas, é possível, portanto, perceber o quão 
produtiva pode ser a lógica foucaultiana do ordenamento dos discursos 
para compreendermos o espaço legítimo do sistema de ensino e de 
suas interdições. 

Ao observarmos a sala de aula, constitutivamente atravessada 
pelos jogos de poderes e de saberes, deparamo-nos com uma multiplicidade 
de práticas, gestos, regras de conduta, perguntas e respostas, práticas de 
fala e de escuta, disposições espaciais, um conjunto de regras que dão 
forma a um ritual que caracteriza tanto o direito de dizer quanto os limites 
do dizer, afinal, como já nos disse Foucault (1996, p. 44) em nossa epígrafe, 
“o que é um sistema de ensino senão uma ritualização da palavra, senão 
uma qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que falam (...)”. 

Nesse espaço, cerceado pela autoridade docente e por 
uma autoridade administrativa – haja vista que o sistema educativo é 
atravessado por normas e diretrizes advindas do poder executivo, a 
produção do discurso do ensino parece se aproximar de uma lógica 
política. Os saberes, para serem transmitidos, são, antes, selecionados e 
(re)elaborados, o que nos faz pensar que se caracterizam “pela disputa/
tensão entre interesses diversos; pela intenção de ‘territorialização’ 
dos conhecimentos, num movimento de legitimação de grupos, idéias, 
sujeitos” (PUGAS E RAMOS, 2008, p. 5).

5  O discurso da sala de aula, a exemplo, cerca-se de rituais que determinam os gestos e os 
comportamentos de uma posição sujeito professor, dado que esta circunscreve tanto situações em 
que sua voz prevalece no discurso, quanto os momentos em que os alunos são autorizados a falar.
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Consideramos os saberes, segundo Veiga-Neto (2003, p. 52) à 
esteira de Michel Foucault, como “teorias sistemáticas que se manifestam 
por meio de discursos científicos tidos por verdadeiros, positivos e, por 
isso, aceitos e tomados em toda a sua positividade”. Em outras palavras, 
são os chamados saberes científicos que são apropriados pelas instituições 
escolares e transmitidos na forma de rituais no espaço da sala de aula de 
acordo com a vontade de verdade que rege as produções em um dado 
contexto sócio-histórico e cultural. Importante enfatizar que, no tocante 
a esta escrita, não buscamos questionar o sistema vigente de ensino-
aprendizagem, mas sim, observar o procedimento de interdição que cresce 
gradativamente no ambiente escolar, para que possamos, por fim, analisar 
um possível lugar outro de difusão do conhecimento: a plataforma de 
compartilhamento de vídeos YouTube.

Para Foucault (1996), na medida em que não se pode falar de 
tudo - ou de qualquer coisa - em qualquer lugar e/ou circunstância, a 
produção do discurso, conforme já apontado anteriormente, é controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída, obedecendo a determinados 
princípios e procedimentos: o princípio da interdição age externamente 
sobre o dizer do sujeito, materializando-se no controle do objeto 
discursivo, do espaço e do direito de produção do discurso, uma vez que, 
respectivamente, há determinados temas dos quais não se pode falar 
(tabu do objeto), determinados discursos que só podem ser anunciados 
em dadas ocasiões (ritual da circunstância) e determinados discursos que 
só podem ser proferidos por aqueles que são qualificados a dizê-lo (direito 
privilegiado ou exclusivo do sujeito). 

Desse modo, tomando como base as reflexões foucaultianas, 
podemos considerar a sala de aula como um espaço delimitado por uma 
ritualização da palavra em um movimento de ir e vir - autorizado - do 
dizer entre o professor e seu aluno. Contudo, a potencialidade do discurso 
é também atravessada em seu exterior pela palavra proibida, ou, como já 
mencionado, o tabu do objeto. Em nossa sociedade, temas que emergem, 
principalmente das “regiões da sexualidade e da política” (FOUCAULT, 
1996, p. 9), estão fadados, pelo próprio objeto do dizer, à exclusão no 
domínio do ensino. 

Nos últimos anos, principalmente após a eleição presidencial de 
2018, com a proliferação de discursos conservadores e nacionalistas que 
circundam os campos sociais, comunicando “o medo, a censura, a dúvida 
sobre o que pode/não pode em sala de aula” (DALTOÉ, 2018, p. 123), a 
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exemplo do projeto de lei nº 27/20176, que propõe leis “contra o abuso da 
liberdade de ensinar”7, o espaço para o debate no sistema educacional 
parece limitar-se cada vez mais. Sob uma lógica cristã e neoliberal, 
atualmente, discussões sobre política, direitos humanos e respeito às 
diferenças são dadas como ignóbeis quando entabuladas dentro do sistema 
formal de ensino, porque “ferem a moral” da família tradicional. São, assim, 
transformadas em tabu e interditadas.

Por outro lado, compreende-se, na esteira das reflexões de 
Foucault, que, na dinâmica dos discursos, o poder não se exerce de forma 
centralizada, mas sim de modo dinâmico em todos os níveis da sociedade. 
Essa dinamicidade dos mecanismos do poder é o que possibilita suas 
refrações em múltiplos lugares e inúmeras formas, fracionando-o em 
micropoderes, cujos fios capilares permitem perpassar toda a rede (in)
visível que envolve os discursos, de maneira tal que há possibilidades de 
‘escapes’ constantes pelos próprios fios que tecem essa rede. Explicando-
nos melhor: no caso que nos interessa neste trabalho, o sujeito professor 
– ainda que envolvido em um emaranhado de práticas discursivas que o 
conduzem a uma ritualização ‘obediente’ em sala de aula, a um ensino 
disciplinarizado de conteúdos sancionados institucionalmente – ele resiste 
e ‘encontra’ espaços de fuga que lhe possibilitam outros modos de dizer, 
de fazer e de ser. 

1. Nas malhas do digital: heterotopias do/no YouTube 
Em tempos de encontros cibernéticos e práticas on-line a partir de 

aplicativos como Google, YouTube e tantas outras plataformas de interação 
social, o acesso a informações e a conhecimentos está apenas a um clique 
de distância. Nossos corpos, agora, atravessam (e são atravessados por), 
via WEB, lugares e tempos outros no aqui e agora, e, nesse espaço pelo 
qual navegamos submersos em um estranho mar de nuvem, a educação 
é também acionada às experiências que repousam nesse pélago de bits e 
entrelaçadas por elas.

Destarte, para entendermos como a educação ultrapassa as 
barreiras físicas das salas de aula quando o sujeito professor adentra 
outro espaço – o virtual -, de forma a escapar, outrossim, dos rituais e dos 

6  Projeto Escola Sem Partido.

7  Segundo o texto do projeto, “a pretexto de construir uma sociedade mais justa, combater 
o preconceito, professores de todos os níveis vêm utilizando o tempo precioso de suas aulas para 
‘fazer a cabeça’ dos alunos sobre questões de natureza político-partidária, ideológica e moral”. 
Disponível em <https://www.programaescolasempartido.org/> Acesso em 30 de março de 2020.
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conteúdos normalizados e normatizados pelos poderes institucionais em 
voga no presente, pensaremos esse lugar virtual - mais especificamente, 
a plataforma YouTube - segundo sua natureza heterotópica, recorrendo, 
para essa reflexão, ao texto Outros Espaços, de Michel Foucault (2001).

Segundo o filósofo (2011, p. 414), “nós não vivemos num espaço 
e num tempo neutros e brancos” e sim em um espaço fundamentalmente 
heterogêneo, que se desdobra nas experiências do cotidiano em 
topias, utopias e heterotopias. As utopias são os lugares fundamental 
e essencialmente irreais, são as projeções consoladoras de um espaço 
maravilhoso, de uma sociedade aperfeiçoada, mas que mantém uma relação 
direta ou oposta com os espaços sacralizados pela potência biopolítica da 
normatização da vida: as topias. 

Em contraposição às utopias, as heterotopias são os espaços 
do outro, do transgressor, do diferente. São “contestações míticas e reais 
do espaço em que vivemos”, portanto, inquietante (FOUCAULT, 2011, p. 
415). Espaços outros reais, mas fora de todos os lugares reais, ou seja, das 
chamadas condutas verdadeiras e regulamentadas, em resumo, utopias 
situadas no real. Como afirma Foucault,

(...) provavelmente existe em todas as culturas, em 
todas as civilizações, lugares reais (...) que estão 
inscritos exatamente na instituição da sociedade, e 
que são um tipo de contra espaços, um tipo de utopias 
efetivamente realizadas nos quais os espaços reais (...) 
são ao mesmo tempo representados, contestados e 
invertidos, tipos de lugares que estão fora de todos 
os lugares, ainda que sejam lugares efetivamente 
localizáveis. Esses lugares, porque são absolutamente 
diversos de todos os espaços que refletem e sobre 
os quais se falam, eu os chamarei, por oposição às 
utopias, de heterotopias (2011, p. 415). 

Para a constituição conceitual da heterotopia, Foucault (2011) 
postula cinco princípios regentes. O primeiro princípio rege a presença das 
heterotopias, de formas variadas e com manifestações distintas, a depender 
de dada época e meio social, em todas as sociedades. No entanto, apesar 
dos pontos de divergência, as heterotopias se classificam em categorias de 
crise, ligadas à ideia de passagem, de transformação. A título de exemplo, 
Foucault menciona, entre outros lugares de passagem e de transformação, 
as escolas e o serviço militar, sobre os quais faremos breves apontamentos, 
haja vista que a prática da biopolítica e o poder disciplinar que os enredam 
dialogarão com nossas análises posteriores acerca da educação.
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A partir das condições históricas do século XIX, Foucault (2011), 
na Conferência proferida em março de 1967, desvela a notoriedade da 
escola sobre os indivíduos na manutenção e/ou prevenção da cristandade 
representada pelo âmbito familiar. É preciso educar, em um outro lugar, 
aqueles em crise biológica a favor da sacralização, do bem-estar moral da 
residência doméstica, dado que as primeiras manifestações da puberdade, 
da sexualidade viril poderiam comprometer a honra e a estabilidade 
religiosa desta última. 

No entanto, em um diálogo do presente, considerando que 
toda sociedade produz seu lugar-temporal, aqui propomos refletir a 
instituição escolar ainda, e também, como uma heterotopia de crise. Com 
os movimentos sociais, históricos, culturais e frente a uma retórica religiosa 
e de extrema direita vigente na atualidade, têm-se, por meio do espaço 
escolar, ensaios de uma tecnologia política de controle que visa impor uma 
ação balizada pelo Estado na defesa de um novo status para as instituições 
educacionais, como nos mostra a revista Carta Capital8, do dia 22 de 
outubro de 2020, ao trazer em sua página virtual o relato de educadores 
acerca da proibição dos debates que cerceiam temas como gênero, raça e 
feminismo em colégios militares de cidades como Porto Alegre e Brasília. 

Quanto ao serviço militar, este se configura, no Brasil, por 
formação e treinamento militar ‘obrigatórios’ de cidadãos designados pelo 
Estado ou daqueles alistados voluntariamente, sendo que todos os ‘homens’ 
são obrigados ao alistamento militar quando concluem 18 anos. Trata-se 
também de um ‘lugar’ de passagem onde se exerce um poder disciplinar e 
pedagogizante desses corpos e sobre eles, porquanto todo um aparato de 
técnicas moldam esses corpos, com o fim de torná-los fortes, sadios, ágeis 
para a ‘batalha’ e, ao mesmo tempo, com o fim de produzir sujeitos dóceis 
e obedientes aos comandos do poder controlador.

Dando sequência à menção das categorias nas quais Foucault 
situou as heterotopias, além das de crise, supramencionadas, o autor 
considerou as de desvio, isto é, as que constituem espaços habitados por 
aqueles que vivem à margem, como por exemplo, as clínicas psiquiátricas, 
os asilos, os orfanatos, as prisões. 

O segundo princípio desta descrição é que as heterotopias estão, 
no curso da história, em constante movência. No decorrer do tempo, cada 
sociedade, de acordo com suas relações de posicionamento, são capazes de 
engendrar e/ou anular heterotopias. Por exemplo, em determinada época, 

8  Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/educacao/professores-relatam-
censura-em-colegios-militares/>. Acesso em 19 de novembro de 2020.
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houve casernas, prostíbulos, casas de jogatina que, hoje, deixaram de existir 
ou foram reconformados para atender às vontades de verdade instituídas 
pelos saberes médico, político-econômico e religioso na atualidade, os 
quais, entremeados a mecanismos de controle e de vigilância, regem os 
discursos de normatização desses espaços, através de estratégias como 
a renomeação – ex: não mais ‘casas de jogatina’, mas ‘cassinos’ – e do 
estabelecimento de normas para seu funcionamento e, consequentemente, 
para sua ‘existência’. 

Continuando o nosso percurso, o terceiro ponto elencado por 
Michel Foucault (2011) é a justaposição de espaços outros sobre um espaço 
real: é o que ocorre no retângulo do palco de um teatro, onde os sujeitos-
atores do ‘aqui’ e do ‘agora’ se justapõem a um lugar ‘lá’, de um tempo ‘então’. 
O mesmo ocorre no retângulo da tela de um computador, de um celular, pelo 
fato de o sujeito que manipula os aparelhos colocar-se no tempo presente 
para visualizar’ algo que foi produzido em um tempo e em um espaço 
outros, ainda que esses elementos dêiticos produzam efeitos de sentido 
de concomitância espaço-temporal ou, dito de outro modo, a “virtualidade 
de um presente em curso” (MANZANO, 2014, p. 121), caracterizada pelo 
funcionamento da própria plataforma de compartilhamento de vídeo. 

Não obstante, as heterotopias “são ligadas frequentemente 
a decupagens singulares do tempo, são parentes das ‘heterocronias’” 
(GREGOLIN, 2015 p. 198), o que marca o quarto princípio. Como exemplo 
em que heterotopia e heterocronia se fundem, Foucault pensa no cemitério, 
por ser lugar de transformação, mutação e, ao mesmo tempo, ser o lugar 
onde tempos diferentes são repassados na mente como em uma filmagem, 
em que vida e morte, dois ‘tempos’ diferentes, traduzem um corpo, uma 
vida de passagem em um tempo contínuo, heterogêneo.  

Enfim, esses espaços outros que contestam ou invertem os 
demais lugares em uma cultura possuem, “em relação com o espaço 
restante, uma função política e estratégica”, delimitando, assim, o quinto e 
último princípio (GREGOLIN, 2015, p. 197).  Um hospital psiquiátrico, uma 
clínica para dependentes, um orfanato, um asilo, um complexo prisional 
etc. não são lugares construídos a esmo. São construções estrategicamente 
refletidas e arquitetadas obedecendo a todo um conjunto de práticas 
discursivo-sociais disciplinadas, controladas, vigiadas e ‘moldadas’ por 
instituições (re)produtoras de saberes e propagadoras de poderes.  

Sintetizados esses princípios, a noção de heterotopia nos oferece, 
portanto, uma via para se refletir acerca do entorno social e problematizar 
as ordens que o estabelecem em um determinado contexto sócio-histórico 
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e cultural. Por conseguinte, o jogo estratégico da economia do poder no 
meio educacional9, considerando que a estrutura organizativa da educação 
funciona como uma biorregulação do Estado, ao agir sobre o sujeito 
professor e na dinâmica de suas práticas discursivas, leva-o a ocupar um 
espaço outro. E - onde se encerra a utopia de (re)significação da práxis 
educativa na tentativa de compreender o ser humano em seu contexto 
existencial, cultural, social, político e econômico – faz-se a heterotopia, 
que, na nossa pauta de análise, traduz-se pelo espaço virtual emulado pela 
plataforma YouTube.

Fundado em fevereiro do ano de 2005, o website YouTube 
é uma plataforma colaborativa on-line de publicação de vídeos. Sua 
política editorial afirma acreditar que o vídeo é “uma ferramenta 
poderosa para a educação, a construção do entendimento e a transmissão 
de informações”, o que a faz defender a liberdade de expressão e de 
informação10. A plataforma é, portanto, o lugar legitimado do vídeo, um 
espaço de conectividade e de trânsito, que permite ao sujeito - seja ele 
receptor e/ou produtor - inscrever-se na rede, deixando suas marcas, 
por meio de publicações, compartilhamentos e comentários, nos fios 
que tecem essa malha digital. 

Esse espaço virtual, no qual se acolhe “todo tipo de enunciados 
e de formas de visibilidade” (GREGOLIN, 2015, p. 197), caracteriza-se, a 
partir do conceito foucaultiano de heterotopia, como um espaço outro, em 
que tempos e lugares se justapõem, no qual corpos e sujeitos ‘escapam’. 
Esse lugar virtual, ‘multidimensional e multitemporal’ acolhe o sujeito-
professor, educador, possibilitando-lhe - dadas as diversas ferramentas 
tecnológicas que lhe são peculiares e a sua ‘flexibilidade’ espaço-temporal – 
redimensionar e reconfigurar o espaço, ‘atemporalizar’ o tempo, multiplicar 
o corpo, inovar a performance, enfim, criar e reger seus próprios rituais.

Logo, esse espaço virtual que promove o esvaecimento da 
percepção do tempo linear ao desestabilizar as esferas estabilizadas do 
espaço instituído da educação (a escola ‘física’), abrindo-se à (re)produção 
e à circulação de discursos tabulizados, faz-se como uma heterotopia. 

Segundo os modos de organização desses espaços míticos e 
reais em que vivemos, a plataforma Youtube associa-se “ao tempo na sua 
vertente mais fugaz” (FOUCAULT, 2011, p. 419), como uma hospedagem 

9  O meio é o “suporte e o elemento de circulação de uma ação”, é o espaço da segurança, 
como define Foucault (2008, p. 27).

10  Informações disponíveis em: <https://socialimpact.youtube.com/intl/pt-BR/why-
youtube/>. Acesso em 11 de abril de 2020.
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passageira que engendra a possibilidade de um outro espaço, efêmero, 
que o sujeito habita, com experiências e identidades, em um dado recorte 
de tempo. Neste lugar-tempo, o sujeito pode, então, em uma outra ordem 
discursiva, ocupar posições distintas, ser um professor em uma performance 
queer, educando seus espectadores a partir de disciplinas que, no contexto 
atual político brasileiro, foram deslocadas da grade obrigatória do Ensino 
Médio. Ainda assim, como toda heterotopia, para o acesso a esse lugar 
virtual, que reúne elementos desiguais, é preciso um ritual de publicação 
para que se permita o compartilhamento de vídeos. Conforme descrito 
nos termos de uso da plataforma, ao sujeito-produtor cabe o respeito 
aos direitos autorais, a não publicação de conteúdos de caráter violento, 
abusivo ou pornográfico; ainda é necessário um gesto de upload como 
metáfora de entrada nesse espaço, a indicação da categoria em que se 
encaixa a produção (humor, notícia, política, educação etc.).

Destarte, a partir desses gestos que incidem sobre o sistema 
de abertura e fechamento dessa heterotopia, desse espaço de invenção, 
têm-se “não mais o espaço da produção de verdades, mas da experiência 
de novas possibilidades de composição da vida” (BERNARDES; 
TABORDA, 2016, p. 5). 

Assim, frente à tentativa de descrever as estratégias discursivas de 
ensino no espaço virtual do Youtube, no qual sujeitos professores têm posto 
em circulação discursos tidos como tabulizados pelo Estado, convidamos 
o leitor a navegar por essa superfície heterotópica, acompanhando nosso 
gesto de análise de um vídeo proposto pela Drag Queen Rita Von Hunty, 
performada pelo professor e ator Guilherme Terreri. 

2. Estratégias de ensino no espaço heterotópico do Youtube
A drag queen Rita Von Hunty, performada pelo professor 

Guilherme Terrerin, é conhecida por milhares de brasileiros por ser uma 
professora-artista-militante, que compartilha conhecimentos políticos, 
filosóficos, literários, históricos na plataforma virtual Youtube, lugar 
heterotópico, com 1,03 mil espectadores inscritos11, cuja dimensão lhe 
permite multiplicar saberes em uma multitemporalidade e em uma 
multiespacialidade. As tecnologias dessa plataforma lhe possibilitam 
a utilização de estratégias discursivas e performativas de ensino que 
se desviam de coerções impostas pelo poder regulador e vigilante 
do Estado, tanto no que concerne ao espaço físico da sala de aula e 
seus rituais - disciplinados, hierarquizados, categorizados - quanto no 

11  Informação obtida até a data de publicação deste capítulo.
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que se refere à interdição de personificar uma drag queen no âmbito 
escolar e de abordar objetos discursivos normatizados por um governo 
biorregulador e censurador.

Reinventando-se a cada vídeo que posta, Rita lança mão dos 
elementos de expressão de subjetividade associada ao feminino: figurinos 
(roupas, acessórios, perucas, cores de esmalte, de blush, de batom 
etc.) diferentes a cada vídeo, evidenciando estilos variados, como uma 
forma de se desviar das imposições - relacionadas ao modo de se vestir, 
de se portar – que estão entranhadas nas práticas sociais e discursivas 
relacionadas às indumentárias e às posturas que um sujeito professor deve, 
tradicionalmente, ocupar no espaço escolar. Arriscamo-nos a considerar 
essas personificações de distintos estilos como ‘espaços corporais 
heterotópicos’ que materializam - em um lugar em que se amálgamam 
crise e desvio, vez que estão em constante transformação e situam-se à 
margem das relações reguladas pelos poderes das instituições escolares 
e governamentais – discursos de resistência ao conservadorismo, ao 
preconceito, ao desrespeito, à opressão, à disciplina que engessa corpos 
(e almas) em trajes e em técnicas de movimentos corporais (a exemplo 
dos uniformes e das posturas e gestos impostos aos soldados, por uma 
economia de governo disciplinar).

Entretanto, os discursos de resistência na voz, nos gestos, na 
arte da drag queen Rita reverberam com potência ainda maior por meio da 
“arte das palavras”, pois, conforme postulações da autora norte-americana 
Úrsula Le Guin12, citadas por Rita em seu vídeo..., “(...) resistência e mudança 
geralmente começam na arte. Muitas vezes, na nossa arte... que é a arte 
das palavras”. (GUIN, 2014, apud HUNTY, 2020). Nesse sentido, volvemos 
nosso olhar analítico para algumas estratégias linguístico-discursivas que 
esse sujeito professor-artista emprega no espaço heterotópico do Youtube 
para fazer circular inúmeros saberes científicos, mas, principalmente, para 
visibilizar e pôr na pauta da discussão objetos discursivos tabulizados/
interditados no espaço físico escolar. E, para a análise dessas estratégias, 
selecionamos e recortamos alguns enunciados proferidos por Rita Von 
Hunty, em seu vídeo intitulado Esperança e Imaginação Política, adicionado 
à plataforma em 11 de agosto de 2020, e que, até o momento dessa escrita, 
contava com 283 mil visualizações. Ei-los:

12  A citação compõe o discurso proferido pela autora no National Book Award ao ser 
homenageada pela sua contribuição à literatura americana. Disponível em: <https://medium.com/
especulativa/o-discurso-de-ursula-k-le-guin-no-national-book-award-de-2014- 5d5f13c9f829>.
Acesso em 29 de setembro 2020.



DISCURSO, SUJEITO, MEMÓRIA: Efeitos de resistência na história 161

(...)porque eu sei que a arte tem esse poder disruptivo 
de nos levar para outros planetas, pra outros países, 
pra outras épocas, outros tempos e de fazer a gente 
pensar ‘E se...”. E, nesses momentos em que parece 
que a gente vai ser esmagado pela realidade, não 
existe força maior do que pensar “E se...”, né?! E se 
a gente se organizasse, e se a gente pensasse outro 
sistema, né?! E se a gente não permitisse que a 
Petrobrás estivesse sendo vendida a preço de banana. 
E se, depois não permitir, a gente lutasse para que 
a Petrobrás virasse Solbrás, uma empresa produtora 
nacional de energia solar, né?! E esse ‘e se’, essa 
capacidade de como que a gente tem de imaginar 
algo melhor (...). E se você está assistindo esse vídeo, 
e não conhece o meu trabalho prévio, aqui no canal, 
eu estou sempre provocando as pessoas a pensar a 
arte como uma forma de expressão (...) ( Enunciado 
1 – “Esperança e Imaginação Política” 14:12-15:21)

Faz-se mister - antes de nos aventurarmos a realizar algumas 
possibilidades de análise do recorte acima, salientando que nosso foco é a 
expressão modalizadora “E se” – que a discussão levantada pela professora-
artista, no vídeo referido, surgiu nesse contexto sócio-histórico-cultural-
político-econômico assolado pela COVID-19 e pelo governo conservador 
da direita no Brasil, hodiernamente. Ressaltar esse espaço ‘tópico’ e 
essa ‘temporalidade’ soou-nos importante à medida que são elementos 
constitutivos das condições de emergência dos dizeres de Rita, dizeres de 
crítica, de reflexão, de despertamento, de promoção de esperança a partir 
de um posicionamento discursivo de resistência contra as práticas políticas 
e ideológicas vigentes. 

Nos enunciados do recorte – com foco naqueles iniciados por “E 
se”, partimos da consideração que, nessa estratégia linguístico-discursiva, 
configurada por modalização condicional, a posição de resistência do 
sujeito do discurso conduz a argumentação a uma região interdiscursiva 
onde os discursos margeiam formações discursivas, sem nelas aportarem; 
navegam no mar de dizeres que, por serem de certa forma ‘interditados’, 
proporemos, neste trabalho, chamar a região que percorrem de ‘espaço de 
discursos heterotópicos’. Vamos navegar, então, nessas análises...

(...) porque eu sei que a arte tem esse poder disruptivo 
de nos levar para outros planetas, pra outros países, 
pra outras épocas, outros tempos e de fazer a gente 
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pensar ‘E se...’. (Enunciado 2 – “Esperança e Imaginação 
Política” 14:13-14:25)

Iniciaremos nosso gesto analítico com o enunciado acima, 
porque nele está inscrito o escopo temático: a arte. A arte, que tem o poder 
de nos transportar para outros lugares – tópicos (outros países), utópicos 
(outros planetas, outras épocas, outros tempos) e heterotópicos (como o 
espaço virtual Youtube, por exemplo, através da arte de Rita Von Hunty – a 
professora drag queen). A arte, que tem poder de “fazer a gente pensar 
E se...”. Notemos que todas as construções linguísticas que se ‘escoram’ 
na expressão E se são sustentadas por uma proposição (ainda nos atendo 
ao campo linguístico-formal de análise). Entendamos esse funcionamento 
estrutural da língua, para compreendermos o funcionamento discursivo 
dessa estratégia linguístico-discursiva logo adiante.

Suponhamos as seguintes construções:
1 - ‘Se houver maior liberdade de ensino para o estímulo ao 

espírito crítico no ambiente escolar, formar-se-ão indivíduos capazes de 
pensar reflexivamente a caminho de uma sociedade mais democrática...’;

2 -  ‘Se o soldado não estiver uniformizado e não seguir os 
comandos, sofrerá represálias’.

Agora, suponhamos esses enunciados iniciados pela expressão 
‘E se...’, em que conjunções aditiva e condicional se unem:

3 - ‘E se houver maior liberdade de ensino para o estímulo ao 
espírito crítico no ambiente escolar.../?’;

4 - ‘E se o soldado não estiver uniformizado e não seguir os 
comandos.../?’.

Podemos constatar, numa breve explicação, que as orações 
condicionais iniciadas pela conjunção ‘se’ são construções linguísticas:

- que não prescindem da exposição e da articulação do(s) 
argumento(s) que a sustenta(m). Sendo assim, no exemplo 1, não podemos 
deixar de ‘expor e de articular’ as vantagens do estímulo ao pensamento 
crítico frente a uma liberdade docente, já que essa informação é basilar 
para a aceitação ou não dessa condição (no caso, a formação de cidadãos 
reflexivos). O mesmo ocorre no exemplo 2, em que se é preciso saber quais 
as condições necessárias para o soldado não sofrer represálias;

- cujas estratégias linguístico-discursivas, tanto no exemplo 1 
quanto no exemplo 2, conduzem o interlocutor a se sentir motivado ou 
obrigado a aceitar as condições. No primeiro caso, há uma estratégia de 
manipulação por tentação; no segundo, por ameaça. Logo, percebe-se que 
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a modalização imperativa constitui os pré-construídos dessas estruturas 
linguísticas. Notem que estamos caminhando para uma análise discursiva.

Diferentemente acontece com a estrutura linguístico-discursiva 
‘E se.../?’, uma vez que não articulamos diretamente argumento condicional 
e argumento principal.  Isso se dá tendo em vista que, intercalando esses 
argumentos, há um argumento proposicional, como, por exemplo: “E 
se, para isso (argumento proposicional), a gente não permitisse que a 
Petrobrás seja vendida a troco de banana?” ou “E se, para impedir o 
sucateamento das empresas nacionais, a gente se organizasse?”. A 
partir dessas exemplificações, observamos que a estrutura linguístico-
discursiva ‘E se’ está enredada a um argumento com valor de finalidade, 
objetivo. Observando os exemplos 3 e 4, verificamos que a articulação 
entre o conectivo aditivo ‘e’ e o conectivo condicional ‘se’ mobiliza o 
interlocutor/leitor a ‘completar’, a ‘adicionar’ sentidos à possibilidade 
levantada, à proposta feita, à reflexão formulada com vistas a alcançar 
um fim, um objetivo. Ilustrando tal explicação: “O que fazer para construir 
uma sociedade mais democrática e igualitária? “E se estimularmos o 
pensamento crítico na escola?” 

Retomemos, neste momento, os enunciados do recorte a fim de 
analisarmos os efeitos de sentidos suscitados pela estratégia linguístico-
discursiva ‘E se’.

“E se a gente se organizasse, e se a gente pensasse 
no outro. E se a gente não permitisse que a Petrobrás 
estivesse sendo vendida a preço de banana. E se, depois 
não permitir, a gente lutasse para que a Petrobrás 
virasse Solbrás, uma empresa produtora nacional 
de energia solar (...)”. (Enunciado 3 – “Esperança e 
Imaginação Política” 14:36-14:54)

Assistindo ao vídeo, notamos que os enunciados introduzidos pela 
expressão E se são mobilizados com vistas a estimular o sujeito-espectador/
ouvinte a refletir sobre possibilidades de ações que promovam mudanças 
no cenário político, social, econômico, ambiental do Brasil. Os discursos 
de crítica, de movimentação, de reflexão estão explicitados, de modo a 
identificarmos facilmente as posições ideológicas assumidas pelo sujeito 
professor Rita. Por isso, não nos deteremos em esmiuçar esses discursos 
e seus pré-construídos. Vamos nos ater, consoante direcionamento já 
apontado, aos efeitos de sentido produzidos pela construção linguística E 
se.../?, como estratégia discursiva de ensino e de militância no meio virtual.
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De acordo com exemplificações e explicações anteriores sobre 
a conjunção condicional ‘se’, vimos que seu emprego em um enunciado 
suscita efeitos de sentido de indução ao fazer – seja por tentação, seja 
por ameaça. Ainda, devido ao seu valor imperativo, os sentidos se dão 
em duas direções: fazer ou não fazer, inscrever-se em uma formação 
discursiva ou em outra. Não há possibilidade de se ficar à margem ou 
no meio do caminho, sendo válido ressaltar que esses efeitos de sentido 
estão inscritos historicamente nos enunciados articulados pelo elemento 
linguístico ‘se’ condicional.

Todavia, ao se recorrer à estrutura E se, ainda que ela produza 
efeitos de sentido de incentivo à prática de uma ação, esta pode permanecer 
no nível da possibilidade, da imaginação, ou seja, a discursivização do E se 
não depende de uma tomada de posição ‘positiva’, empírica do interlocutor, 
pois os efeitos de sentido promovidos por essa estrutura permitem que o 
‘convite à ação’ pelo sujeito discursivo permaneça na região interdiscursiva 
da ‘possibilidade’. Eis a razão pela qual nos propusemos, neste trabalho, a 
nomear essa região interdiscursiva - em que se inscrevem os enunciados 
iniciados pela expressão ‘E se’ – de região de discursos heterotópicos, 
afinal, estes ficam à margem das formações discursivas.

Levando-se em consideração essas explanações, chegamos ao 
ponto estratégico do emprego do ‘E se’, ou melhor, aos efeitos de sentidos 
aflorados quando se recorre à estratégia discursiva implicada pelo uso 
dessa expressão linguística. 

No decorrer desta produção de escrita, acreditamos ter deixado 
claro que o espaço virtual YouTube - apesar de ser um ‘lugar heterotópico’ 
para onde o sujeito discursivo (aqui o sujeito professor) ‘escapa’, de modo a 
conseguir desviar-se de determinados controles e regulações por parte das 
instituições escolares e governamentais, contornando a ordem do discurso 
normatizador e criando outros rituais menos engessados -, trata-se de um 
espaço virtual em que não se pode dizer o que diz de qualquer jeito. Nesse 
sentido, Rita – a professora drag queen, consciente dos vieses ideológicos 
que fazem parte da mecânica do poder vigilante e censurador, emprega 
uma estratégia que convida o outro à reflexão, à conscientização, à vontade 
de ação, à esperança, à movimentação para  fazer coro a todo um cotidiano 
ordinário produzido no e contra um sistema heteronormativo, patriarcal e 
racista, porém o faz de maneira a deixar ao outro a tarefa de completar os 
sentidos propostos. Rita utiliza uma estratégia discursiva que não produz 
sentidos de convocação, de obrigação, mas de apelo, de convite a navegar 
para “outras épocas, outros lugares”, visto que, nesses outros tempos e 
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lugares discursivos – a região dos discursos heterotópicos, que fica nas 
margens, nos desvios – o grande ‘olho’ ainda não focou, porque, SE ele 
focar, será obrigatoriamente necessário procurar outras brechas por onde 
escapar... Por enquanto, esperancemos no E SE.../?.

Efeitos finais
Retomando o fio condutor do nosso percurso, buscamos aqui 

refletir como é possível que espaços outros, como o virtual, existentes dentro 
do campo social da educação podem se relacionar entre si produzindo 
saberes que afetam o fazer e o ser docente. Para tanto, a partir do conceito 
basilar de interdição, propusemo-nos a observar, no atual contexto histórico-
social e político, o controle e a disciplina que cerceiam a prática do sujeito 
professor no espaço escolar para, posteriormente, refletirmos sobre como 
a plataforma YouTube se constitui como um lugar outro de transmissão 
do conhecimento, parte, e ao mesmo tempo não-parte, de um sistema de 
ensino pressionado a silenciar certos objetos discursivos.

Nossa análise se delimitou a partir da compreensão dos 
mecanismos de controle na produção dos discursos, e, considerando as 
condições de emergência a que somos contemporâneos, tomamos como 
corpus de análise a produção audiovisual da youtuber queer Rita Von 
Hunty. A partir do recorte traçado, é possível observar, na configuração 
do espaço performado por uma drag queen ocupando o lugar sócio-
ideológico de mulher e professora, que o YouTube se afina à concepção 
de espaço heterotópico de desvio. A página web labora na justaposição de 
espaços em um único lugar concreto e, ao abarcar discursos de reflexão e 
resistência a partir de objetos e temas atacados pelo Estado e suscetíveis à 
interdição/exclusão na escola tradicional, ecoa como resposta a um período 
marcado pela insegurança social no qual a instituição escolar, enquanto 
heterotopia de crise, parece ir ao encontro de um dispositivo de controle, 
dispositivo esse que parece produzir efeitos de sentido de limitação. Logo, 
o YouTube “cria condições para que o sujeito construa a sua discursividade 
na fugacidade, também marcada pela possibilidade de dizer e escrever, na 
tela, a fantasia que lhe é interditada na realidade” (ROMÃO, 2005, p. 6-7).

Nesse movimento, para (termos a ilusão de conseguir) concluir, 
Rita Von Hunty, ao escapar do espaço de dispersão de discursos escolares 
constritos por práticas de censura e opressão e transpor-se para um 
espaço outro de transgressão, de desvio, tece um amanhã, tece uma rede 
de sentidos a avistar novos mundos que se entrelaçam e atuam como 
possíveis caminhos para desvelar novas práticas democráticas.  
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Os trabalhos aqui compilados 
trazem, para o campo de análise, 
ora temáticas que dialogam uma 
com a outra, ora temáticas que 
rumam por caminhos diferentes; 
porém, todas elas mobilizam 
conceitos-chave da análise de 
discurso de vertente pecheutia-
na e dos estudos discursivos  
foucaultianos, quais sejam, 
“discurso, sujeito e memória”, 
para a construção dos “efeitos 
de resistência na história”. Eis a 
explicação do título deste livro, 
que, não por acaso, constrói-se 
pelo viés das inquietações, dos 
desassossegos, do incômodo, da indignação, da dor, da pertur-
bação em face a práticas discursivas que perpetuam memórias 
cristalizadas acerca das desigualdades, dos preconceitos e da 
violência contra certos sujeitos e saberes, em camadas 
espessas da história. 
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