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RESUMO
O presente trabalho consiste em uma abordagem discursiva das histórias em quadrinhos da
Turma da Mônica. Nessas revistas, buscamos analisar os discursos como efeito de sentido,
uma vez que essas histórias têm como interlocutores ideais a criança e o jovem. Com vistas a
essa análise, tentamos ouvir de que lugares tanto o autor/locutor como
personagens/enunciadores falam; por quais formações discursivas (FDs), por qual formação
ideológica (FI) são interpelados. Observamos ainda o discurso polifônico das HQs,
considerando a relação do sujeito (autor/locutor) com os personagens/enunciadores, o
interdiscurso, a memória discursiva, os esquecimentos de nº 1 e 2, e a consequente produção
de sentido (FOUCAULT, 1997a, 1997b, 2003, 2009; ORLANDI, 2005; PÊCHEUX, 1997;
MUSSALIN, 2001; BRANDÃO, 1997). O presente estudo, então, está circunscrito à Análise
do Discurso (AD). Além dessa área do conhecimento, utilizamos as teorias de gêneros do
discurso, o percurso histórico das Histórias em Quadrinhos (HQs). Com a primeira,
examinamos os diferentes níveis de complexidade que os gêneros apresentam em Bakhtin
(2002); o incentivo das novas tecnologias para o surgimento de novos gêneros, por sua vez, é
discutido com base em Marcuschi (2002); à luz ainda das teorias deste autor, estudamos a
complexidade da categorização das histórias em quadrinhos. A partir dos postulados teóricos
de Will Eisner (1995), de Luyten (1993), discorremos acerca do surgimento das HQs, a sua
passagem pelo mundo. Estudamos a criação da primeira história em quadrinho pelo artista
Richard Outcault, as devidas mudanças ocorridas no processo de criação para narrar essas
histórias. Investigamos o percurso da criação das HQs no Brasil, a contribuição de artistas
brasileiros no processo de adaptação local. Buscamos, portanto, as mais significativas
produções de quadrinhos de Maurício de Sousa, a sua relação com a indústria brasileira.
Quanto à metodologia, esta pesquisa se configura como qualitativa, a partir da qual buscamos
analisar os discursos em circulação das HQs, considerando os processos de discursivização
perpassados pelos/nos principais personagens/enunciadores: Mônica, Magali, Cebolinha e
Cascão. Com essas análises constatamos que o autor/locutor enuncia, principalmente, a partir
da FD da Escola, apropriando-se dos discursos dessa instituição, reiterando-os, daí o caráter
de produtividade dos discursos nessas HQs. Consequentemente, corroboram a cristalização
dos discursos em circulação na instituição escola.

PALAVRAS-CHAVES: História em Quadrinho; discurso; ideologia; produtividade
discursiva.

ABSTRACT

This work consists of a discursive approach to comics Monica's Team. In these magazines, we
analyze the effect of the speeches sense, since these stories have as ideal partners to child and
young. Towards this analysis, we try to listen to both places that the author / narrator as
characters / enunciators speak; by which discursive formations (DFs), which for ideological
training (IT) are included. We still observed polyphonic discourse of comics, considering the
relationship of the subject (author / speaker) with the characters / enunciators, interspeech,
discursive memory, forgetfulness of paragraph 1 and 2, and the consequent production of
meaning (FOUCAULT, 1997a, 1997b, 2003, 2009;ORLANDI, 2005; PÊCHEUX, 1997;
MUSSALIN, 2001; BRANDÃO, 1997). This study, then, is included to Discourse Analysis
(DA). In addition to this area of knowledge, we use the theories of speech genres, the
historical course of Comics. With the first, we examine the different levels of complexity that
the genre present in Bakhtin (2002); the incentive of new technologies for the emergence of
new genres, in turn, is discussed based on Marcuschi (2002); yet the light of the theories of
this author, we study the complexity of the categorization of comics. From the theoretical
postulates of Will Eisner (1995), of Luyten (1993), we discus about the emergence of comics,
their passage through world. We study the creation of the first comic strip by artist Richard
Outcault, appropriate changes in the rearing process to narrate these stories. We investigate
the route of creating comics in Brazil, the contribution of Brazilian artists in the local process
adaptation. Therefore, seek the most significant productions of comic Maurício de Sousa, his
relation with the Brazilian industry. Regarding the methodology, this research shows how
qualitative, from which we analyze the speeches of comics in circulation, considering the
processes by discursivization steeped in / on the main characters / enunciators: Monica,
Magali, Cebolinha and Cascão. With these analyzes we found that the author / speaker sets,
mainly from the DF School, appropriating the discourses that institution, reiterating them,
hence the character of productivity in these speeches comics. Consequently, corroborate the
crystallization of discourses circulating within the school institution.

KEYWORDS: Comic strip; speech; ideology; discursive productivity.
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INTRODUÇÃO
Observando a linguagem em contextos sociais reproduzidos ficcionalmente pelas
histórias em quadrinhos (doravante HQs) da “Turma da Mônica”, escritas por Maurício de
Sousa, percebemos que a história em quadrinhos é um gênero capaz de disseminar ideias,
comportamentos e pontos de vista marcados por ideologias diversas. Além disso, analisamos
que os conteúdos ideológicos perpassados nas/pelas histórias emergem da memória
discursiva, das práticas sociais desenvolvidas pelos sujeitos no processo de interação social.
Tais fatores contribuem para evidenciar a influência exercida pela ideologia enquanto
fenômeno social presente e atuante nos diversos contextos socioculturais.
Nas HQs de Maurício de Sousa, em especial, a “Turma da Mônica”, os
personagens/enunciadores são famosos no mundo, são frequentemente utilizados para
merchandising dos mais diversos tipos de produto. Esses personagens/enunciadores
apresentam características peculiares e, de certa forma, perpassam a ideologia que se reproduz
através de estereótipos de classe, gênero e raça.
Também ressaltamos que essas revistas são largamente veiculadas ora por versões
impressas, pela televisão, ora pela internet; são, portanto, objetos de leitura para as crianças,
jovens e adultos (interlocutores); perpassam múltiplos valores e discursos. Daí a importância
de analisarmos discursivamente revistas dessa natureza. Ao mesmo tempo, notamos que esses
sujeitos (interlocutores) estão igualmente expostos às instruções da família, da religião, da
mídia, da escola. Essas instituições, consideradas o lugar social a partir do qual os sujeitos
(autor/locutor; personagens/enunciadores) enunciam, são denominadas de formações
discursivas (FDs). Estas, por sua vez, não são fechadas em si mesmas, mas se imiscuem,
provocando a exposição dos sujeitos a vários discursos que circulam em uma (ou mais de
uma) determinada FD. Os sujeitos, por seu turno, são submetidos a vários discursos, dentre
os quais os padrões sociais, as ordens dos pais, as relações com o OUTRO/outro
(socioeconômicas, sócio-históricas, culturais).
A partir dessas observações acerca dos discursos veiculados nas/pelas HQs, utilizamos
alguns conceitos da Análise do Discurso de linha francesa (doravante AD), área em que se
circunscreve este trabalho, a fim de desenvolvermos as análises. No que concerne a essa área
do saber, entendemos que a AD visa “compreender como os objetos simbólicos produzem
sentido” (ORLANDI, 2005). Quanto a esse processo de produção, de compreensão de sentido,
Orlandi (2005, p.26) faz a seguinte afirmação: “Não há uma verdade oculta atrás do texto. Há
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gestos de interpretação que o constituem e que o analista, com seu dispositivo, deve ser capaz
de compreender”.
Ressaltamos, então, que buscamos a discursivização (estudo das relações de produção
dos discursos e de seus processos de constituição). E, como mencionado, trazemos à baila
alguns conceitos relacionados a essa área do saber, dentre os quais está o sujeito que é
constitutivamente heterogêneo, haja vista ser interpelado por uma formação discursiva (FD);
por uma dada formação ideológica (FI). É nessa relação entre sujeito, linguagem e ideologia
que percebemos a importância da AD, como base teórica para análise deste objeto de estudo.
À luz desses conceitos, investigamos em que medida as HQs da “Turma da Mônica”
apresentam

discursos

que

refletem

a

interpelação

dos

sujeitos

(autor/locutor,

personagens/enunciadores das histórias) pelas formações discursivas, pelas formações
ideológicas, pelo interdiscurso, pela memória discursiva, pelos esquecimentos nº1 e nº2.
Quanto às HQs, entendemos que, com o avanço das pesquisas linguísticas e
educacionais, os preconceitos contra elas foram diminuindo. Mas, de acordo com Mendonça
(2002), as histórias ainda não alcançaram a devida atenção das pesquisas acadêmicas, apesar
de trabalhos desenvolvidos sobre esse gênero discursivo. São abordagens de caráter
educativo, discursivo e linguístico, entre outros campos científicos. O interesse das pesquisas
pelas HQs está na contribuição deste gênero para a formação do gosto pela leitura e na
importância da construção de sentido de diversos textos.
Levando em conta essas investigações, Moura Neves (2002) apresenta uma crítica
relacionada à escola e ao trabalho com as HQs. Para essa autora, a escola se fechou na
tradição de ensino de gramática normativa, o que fica evidente o uso de grande parte das
histórias em quadrinhos como pretexto para ensino de regras gramaticais. Mendonça (2002),
por seu turno, ressalta que, apesar de suas possibilidades como meio educativo, as HQs têm
sido marginalizadas, exaltando-se somente a sua faculdade de entretenimento.
A esse respeito, Vergueiro (2007) argumenta que pais, direção e professores
negligenciavam este veículo de comunicação porque acreditavam que as histórias em
quadrinhos não possuíam conteúdo educativo para as crianças, sendo apenas um gênero
discursivo desprovido de conhecimento. Conforme Vergueiro (2007, p.8):
Essa inegável popularidade dos quadrinhos, no entanto, talvez tenha sido também
responsável por uma espécie de ‘desconfiança’ quanto aos efeitos que elas poderiam
provocar em seus leitores. [...] os adultos tinham dificuldade para acreditar que, por
possuírem objetivos essencialmente comerciais, os quadrinhos pudessem também
contribuir para o aprimoramento cultural e moral de seus jovens leitores. [...] Pais e
mestres desconfiavam das aventuras fantasiosas das páginas multicoloridas das

12

HQS, supondo que elas poderiam afastar crianças e jovens das leituras ‘mais
profundas’.

Por conseguinte, as HQs enfrentaram muita resistência para conquistarem uma posição
de destaque no espaço escolar. E, após muito tempo, essa ferramenta de apoio à aprendizagem
foi incluída no planejamento dos educadores. Entretanto, como assinalado anteriormente,
conforme Moura Neves (2002), esse espaço ocupado nos livros didáticos, inicialmente, era
um recurso utilizado para abordar as regras gramaticais, desprezando-se o caráter contextual e
discursivo das HQs.
Apesar dessa inserção nos livros didáticos, tais histórias continuam à margem das
abordagens de interpretação/compreensão de textos.

Consoante Vergueiro (2007, p.16),

ocorreu um outro problema quanto à adoção das HQs no espaço escolar, relacionado à
veiculação de assuntos considerados por muitos intelectuais como incoerentes a esse espaço.
Essa incoerência dizia respeito ao fato de as HQS não veicularem assuntos ditos “sérios”,
adequados a essa instituição.
Nesse contexto, as HQs enfrentavam muita resistência para conquistar uma posição
de destaque no espaço escolar. No entanto, apesar de sua imensa popularidade junto
ao público leitor [...] e das altíssimas tiragens das revistas, a leitura de histórias em
quadrinhos passou a ser estigmatizada pelas camadas ditas ‘pensantes’ da sociedade.
Tinha-se como certo que sua leitura afastava as crianças de ‘objetivos mais nobres’ –
como o conhecimento do ‘mundo dos livros’ e o estudo de ‘assuntos sérios’ -, que
causava prejuízos ao rendimento escolar [...].

Por conta dessa problematização em torno das HQS, achamos adequado discutirmos
mais um pouco sobre esse objeto, tentando contribuir com as discussões acadêmicas. Afinal,
pela sua ampla divulgação, as HQs merecem ser abordadas adequadamente pelas academias,
para, enfim, enfrentarmos os dilemas entre serem eficientes ou não para adoção no espaço
escolar.
No que concerne à análise dos corpora, é necessário compreendermos os processos de
significação presentes nas histórias em quadrinhos; como esse objeto simbólico produz
sentidos. Como bem destaca Orlandi (2005, p.26): “A compreensão procura a explicação dos
processos de significação presentes no texto e que se possam ‘escutar’ outros sentidos que ali
estão compreendendo como eles se constituem”.

Investigamos, então, os discursos em

circulação nas HQs de Maurício de Sousa (MS), analisando os processos de discursivização
perpassados pelos/nos principais personagens/enunciadores: Mônica, Magali, Cebolinha e
Cascão, a partir da formação discursiva de que esses personagens/enunciadores enunciam e,
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consequentemente, por qual formação ideológica são interpelados (MUSSALIM, 2001;
PÊCHEUX, 1997).
Quanto à metodologia, o presente estudo se caracteriza por ser qualitativo, dado o
objeto com o qual trabalhamos: investigar os discursos em circulação nas HQs de M S,
analisando os processos de discursivização perpassados pelos/nos principais personagens:
Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão. Analisar os processos de discursivização, como
mencionado, significa observar a produção de sentido nos discursos das referidas
personagens/enunciadores; considerar as condições de produção sob as quais as HQs são
construídas. À luz de Orlandi (2005), esclarecemos qual o sentido de ‘condições de produção’
para a AD. Essas condições dizem respeito aos sujeitos e à situação, às circunstâncias
imediatas da enunciação (contexto imediato), à memória discursiva, contexto histórico e
ideológico. No que diz respeito à história, consideramos ainda a produção de acontecimentos
que significam na maneira como cores estão relacionadas ao mundo e à cultura. Dada a
grande circulação de tais revistas, é imprescindível um estudo acerca não só do
estabelecimento de tais relações, mas também a inculcação de valores numa dimensão
axiológica. A partir da perspectiva metodológica apresentada, procedemos à investigação dos
discursos em circulação nas revistas da Turma da Mônica, extraídas no portal de mesmo
nome. Realizamos, então, um recorte discurso de quatro histórias da Turma da Mônica,
extraídas da revista de mesmo nome. São elas: “A quem eu puxei?”; “Que me aceitem como
eu sou”! “Mudanças e Costumes” e “Cidadania”. O recorte, por sua vez, conforme Orlandi
(1984), está para o discurso; enquanto a segmentação está para a língua; daí utilizarmos
recortes dessas revistas. Analisamos também a capa da primeira revista da Turma da Mônica
(em proporções menores). Foram ainda analisadas quatro figuras, as quais demostram as
modificações físicas dos personagens/enunciadores em análise – Mônica, Magali, Cebolinha e
Cascão,

além

de

oito

tiras,

que

dizem

respeito

ao

comportamento

desses

personagens/enunciadores. Esses recortes discursivos ocorreram na medida em que
relacionávamos os conceitos da Análise do Discurso com o objeto em estudo. São eles:
discurso, sujeito (autor/locutor, personagem/enunciador), sentido, Formação Ideológica (FI),
Formação Discursiva (FD), estereótipo. A relação entre esses conceitos e o objeto em estudo
nos ajudaram a compreender como os discursos em circulação são perpassados nas/pelas
instituições de poder, as quais imprimem no sujeito modelos de comportamento a serem
seguidos, a exemplo da Família, da Igreja, da Escola e do Estado.
Afora os aspectos acima levantados, esclarecemos que os recortes selecionados estão
pautados nas condições de produção como norteadores dessa análise. Para tanto, a escolha de
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tais recortes foram feitas considerando o objetivo almejado: os discursos em circulação nas
histórias em quadrinhos de Maurício de Sousa, analisando os processos de discursivização
perpassados pelos/nos principais personagens/enunciadores da Turma da Mônica: Mônica,
Magali, Cebolinha e Cascão. Assim, a presente análise busca examinar os efeitos de sentido
que são construídos nas/pelas FDs, nas quais se inserem os sujeitos, refletindo, pois, as
Formações Ideológicas (FIs) que os atravessam.
É nesse viés discursivo/ideológico que é necessário destacarmos a relevância de
trabalhar com o recorte como processo metodológico. Segundo Orlandi (1984) a ideia de
recortar deve ser entendida como fragmentação correlacionada à linguagem-e-situação.
Assim, recorte é um fragmento da situação discursiva. A referida autora argumenta que a
ideia de recorte remete à ideia de polissemia1, termo que se refere ao novo, ao diferente, “[...]
corresponde à multiplicidade de sentido de que é capaz de se revestir de qualquer ato de
linguagem em uso” (ORLANDI, 1984, p. 10). A esse respeito acrescenta que “os recortes são
feitos na [e pela] situação de interlocução, aí compreendido um contexto [de interlocução]
menos imediato: o da ideologia” (ORLANDI, 1984, p. 14). Desse modo, é preciso determinar,
a partir dos recortes, os aspectos discursivos que derivam da instância da interlocução.
É importante ainda esclarecermos a quais objetivos específicos tentamos atingir:
analisar a natureza dos discursos perpassados nas/pelas HQs; observar a relação entre os
discursos perpassados nas/pelas HQs e os institucionalmente impostos (o discurso da escola,
da família, da religião e do Estado); analisar por quais Formações Ideológicas (FIs) o
autor/locutor (Maurício de Sousa)2, os personagens/enunciadores são interpelados; a partir de
quais Formações Discursivas (FDs) o autor/locutor e personagens/enunciadores enunciam;
examinar os jogos de imagens entre os sujeitos (autor/locutor e interlocutores); investigar a
relação entre o “bom sujeito” e o “mau sujeito”, observando os gestos “educativos”
perpassados pelo discurso do autor/locutor; averiguar quais valores sociais são perpassados
nas/pelas revistas (PÊCHEUX, 1997).
Alguns questionamentos norteiam este estudo. São eles: por quais Formações
Ideológicas (FIs) os sujeitos (autor/locutor; personagens/enunciadores) são interpelados? A
partir de quais Formações Discursivas (FDs) o autor/locutor, os personagens/enunciadores
enunciam? Quais vozes emanam das HQs analisadas? Quais efeitos de sentido essas vozes
produzem, a partir do lugar em que são enunciadas? À luz dessas perguntas norteadoras,
1

O conceito de polissemia será trabalhado no capítulo IV dessa pesquisa.
Quando colocamos a relação autor/locutor, personagens/enunciadores, estamos trabalhando na perspectiva da
posição (imaginária) que esses sujeitos assumem nas HQs. Sabemos que o sujeito enuncia de um lugar social
(FD), de uma posição (imaginária).
2
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entendemos que o nosso trabalho consiste em um gesto de compreensão dos discursos
perpassados nas/pelas revistas em quadrinhos da Turma da Mônica. Esse gesto, por sua vez,
pode colaborar com o ensino de língua portuguesa, na medida em que apresentamos um olhar
sobre esse gênero do discurso.
Quanto à organização, nosso trabalho é constituído por quatro capítulos, além desta
introdução e das considerações finais.
O Capítulo I – Na Escala da Diversidade – consiste em uma abordagem histórica dos
gêneros discursivos, desde o surgimento como um instrumento sócio-histórico até o
desenvolvimento das novas tecnologias. Para desenvolver este capítulo, destacamos as teorias
de Bakhtin (2002) e de Marcuschi (2002).
O Capítulo II – O Mundo Enquadrado – aborda o percurso histórico das histórias em
quadrinhos, apontando para a sua importância, a influência na indústria cultural mundial, seu
percurso no Brasil. Destacamos, assim, a história de Maurício de Sousa, considerado por nós
como autor/locutor das HQS analisadas.
O Capítulo III – Na Temática Discursiva – apresenta as teorias da Análise do
Discurso. Discutimos os conceitos de Formação discursiva (FD), formação ideológica (FI),
interdiscurso, intradiscurso, discurso, sujeito, sentido, ideologia, além das noções de
disciplinarização, de estereótipos, de autoria e de gênero. Para discorrermos sobre tais
conceitos, contamos com as contribuições teóricas de Pêcheux (1997), Foucault (1997a,
1997b, 2003, 2009), Brandão (1997), Orlandi (2005), Maingueneau (1997, 2005), Mussalim
(2001), dentre outros teóricos de igual importância.
O Capítulo IV – Análise Quadrinizada: os discursos em circulação nas histórias em
quadrinhos de Maurício de Sousa – revela as diretrizes metodológicas da pesquisa. À luz
desse recurso e de toda teoria estudada nos capítulos anteriores, analisamos os discursos em
circulação das personagens da Turma da Mônica: Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão.
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CAPÍTULO I – NA ESCALA DA DIVERSIDADE

Os enunciados e o tipo a que pertencem, ou seja, os gêneros do discurso são
as correias de transmissão que levam da história da sociedade à história da
língua. (BAKHTIN, 2002, p. 285)

Este capítulo consiste em uma abordagem histórica dos gêneros discursivos,
desde o surgimento como um instrumento sócio-histórico até o desenvolvimento das
novas tecnologias. Para desenvolver tal reflexão, discutimos os postulados de
Marcuschi (2002), para quem a história do surgimento dos gêneros está primeiramente
situada nos povos de cultura essencialmente oral. Segundo esse linguista, os gêneros
surgem, devido à necessidade e, à proporção que aparecem, integram-se funcionalmente
nas culturas em que se desenvolvem. A partir de tais estudos, expomos a definição dos
gêneros do discurso, à luz dos postulados de Bakhtin (2002). Esse autor, por sua vez,
atribui aos gêneros uma natureza social, discursiva e dialógica, enxerga-os a partir de
sua historicidade. Com essas reflexões, Bakhtin classifica os gêneros em dois níveis
distintos: gênero primário e gênero secundário. Além desses aspectos, estudamos como
surgiram os novos gêneros a partir das novas tecnologias. Observamos, então, que o
surgimento de novos gêneros do discurso nada mais é que uma adaptação dos gêneros já
existentes às tecnologias encontradas atualmente. Por fim, debatemos sobre a
complexidade da categorização dos gêneros do discurso como a intertextualidade intergêneros e heterogeneidade tipológica.

1.1 Gêneros do discurso: surgimento e conceito

A expressão “gênero” sempre foi bastante utilizada pela retórica e pela literatura
com significação literária. De acordo com Todorov (1975), essa palavra tem sido usada
desde o filósofo Platão. Assim, seguindo esse antigo filósofo, Diomedes, no século IV,
utilizou-se dessa expressão para distinguir o lírico, em que apenas o autor falava; o
épico, em que o autor e personagem falavam; o dramático, em que apenas a personagem
falava. Nessa perspectiva, Marcuschi (2002) ressalta que o estudo de gêneros foi uma
constante temática ligada à antiga tradição Ocidental e que interessa à Etnografia, à
Sociologia, à Antropologia, ao Folclore, à Retórica e, evidentemente à Linguística.
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Marcuschi (2002)3 acrescenta ainda que a história do surgimento dos gêneros
está primeiramente situada nos povos de cultura essencialmente oral, nota-se nesse
período, um número limitado de gêneros4. Em um segundo momento, surge a escrita e
com ela multiplicam-se os gêneros, referente a essa modalidade. Num terceiro
momento, após o século XV, os gêneros crescem e se desenvolvem com o surgimento
da cultura impressa; na fase intermediária de industrialização iniciada no século XVIII,
dá início a uma grande ampliação. Dessa maneira, segundo esse linguista, os gêneros
surgem, devido à necessidade e, à proporção que aparecem, integram-se funcionalmente
nas culturas em que se desenvolvem. Como bem afirma esse linguista:
Surgem emparelhados a necessidades e atividades sócio-culturais, bem como
na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao se
considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação a
sociedades anteriores à comunicação escrita. (MARCUSCHI, 2002, p.19)

Ainda de acordo com Marcuschi (2002, p.22): “[...] é impossível se comunicar
verbalmente a não ser por algum gênero, assim como é impossível se comunicar
verbalmente a não ser por algum texto”. Essa é uma postura adotada por autores que
analisam a língua em seus aspectos discursivo e enunciativo, para quem a língua é
entendida, é estudada na sua função sociointerativa. Sendo assim, os gêneros são
definidos mais por seus aspectos funcionais do que por seus aspectos formais.
Os gêneros do discurso, como qualquer manifestação verbal, foram assim
entendidos primeiramente pelo pensador russo Bakhtin, no início do século XX,
constatando que os textos, orais ou escritos apresentam características relativamente
estáveis, ainda que quem os produza não tenha total consciência delas: “[...] qualquer
enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização
da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que
denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2002, p.261). Esses enunciados
refletem as condições específicas e as finalidades das esferas da atividade humana que
3

Observamos aqui que Marcuschi utiliza a nomenclatura gêneros textuais, corroborando os teóricos de
Genebra. Ressaltamos que não consideramos gênero textual sinônimo de gênero discursivo, apesar de
esse autor utilizar a definição bakhtiniana para gênero textual. Entendemos, porém, que discurso não é
sinônimo de texto, daí essa diversidade. Elegemos tal autor por conta da circularidade de seu discurso no
ensino de LP.
4
Colocamos aqui o ponto de vista desse linguista, entretanto isso não significa que concordamos
integralmente com ele, uma vez que percebemos que a essa opinião subjaz uma perspectiva
discriminadora de oralidade. Sabemos que essa modalidade de língua é extremamente produtiva em
relação aos múltiplos gêneros de discurso.
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estão relacionadas à utilização da língua. Essas esferas de atividades são múltiplas; cada
uma delas remete o leitor a um ou mais gêneros discursivos. Quanto mais uma esfera
fica complexa, mais o gênero relacionado a ela torna-se complexo também.
Embora os gêneros mais estabilizados possam ser reconhecidos pela sua
dimensão linguístico-textual, Bakhtin atribui aos gêneros uma natureza social,
discursiva e dialógica, enxerga-os a partir de sua historicidade. Desse modo, podemos
afirmar que Bakhtin e o Círculo correlacionam os gêneros às esferas da atividade
humana, às situações de interação dentro de determinada esfera social. Um gênero se
constitui em uma dada situação social de interação, tem sua finalidade discursiva, sua
própria concepção de autor e destinatário. A esse respeito Bakhtin (2002, p. 301-302)
afirma:
Na conversa mais desenvolta, moldamos nossa fala às formas precisas de
gêneros, às vezes padronizados e estereotipados, às vezes mais maleáveis,
mais plásticos e mais criativos. [...] Aprendemos a moldar nossa fala às
formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, sabemos de imediato, bem nas
primeiras palavras, pressentir-lhe o gênero, adivinhar-lhe o volume [a
extensão aproximada do todo discursivo], a dada estrutura composicional,
prever-lhe o fim [...]. Se não existissem os gêneros do discurso e se não os
dominássemos, se tivéssemos de criá-lo pela primeira vez no processo da
fala; se tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a
comunicação verbal seria quase impossível.

O referido filósofo acrescenta que a comunicação verbal possui em sua
completude diferentes esferas sociais que podem ser divididas em esferas cotidianas,
científicas, religiosas, acadêmicas, etc.; cada um demanda um tipo específico de
discurso. Assim, a escolha de utilização de um gênero discursivo específico por um
locutor seria determinada “[...] em função da especificidade de uma dada esfera da
comunicação verbal, das necessidades de uma temática [...], do conjunto constituído dos
parceiros” (BAKHTIN, 2002, p. 301).
A quantidade e variedade de gêneros discursivos existentes são, para Bakhtin
(2002), consideravelmente grande, o que acaba por fazer com que o querer-dizer do
locutor, na grande maioria das vezes, só seja exercido sujeitando-se à escolha de um
gênero. A comunicação verbal entendida socialmente, os votos, felicitações,
conferências, etc., dão-se através da escolha desses gêneros cuja variedade “[...] deve-se
ao fato de eles variarem conforme as circunstâncias, a posição social e o relacionamento
pessoal” (BAKHTIN, 2002, p.302).
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Do mesmo modo que há diferentes esferas sociais, existe uma grande
heterogeneidade de gêneros do discurso. Decorre daí a dificuldade em esses gêneros
serem classificados, ocasionando, assim, diferentes níveis de complexidade,
característica que os gêneros apresentam. Por conta dessa complexidade, Bakhtin os
dividiu em dois níveis distintos: gênero primário e gênero secundário.
Os gêneros primários são utilizados na comunicação discursiva imediata, no
âmbito do diálogo informal. Como exemplos de gêneros primários, citamos as
conversas com temáticas cotidianas, as cartas, diários, bilhetes, telefonema, sermão e
assim por diante. Já os gêneros secundários possuem como uma das suas principais
características a relação com a escrita, com a formalidade. Esse tipo de gênero, no
entanto, admite a existência de uma agregação de um ou mais gênero primário, no que
tange ao momento de sua concepção. E, ao ser anexado ao gênero secundário, o gênero
primário acaba por adentrar um processo que o transfigura, fazendo-o perder “[...] sua
relação imediata com a realidade existente e com a realidade dos enunciados alheios”
(BAKHTIN, 2002, p, 281). Como exemplo dessa aglutinação, Bakhtin cita gêneros
primários como a carta, o diário, ou o diálogo cotidiano que, ao adentrarem o gênero
secundário do romance, acabam por conservar suas formas e significados apenas no
universo interno do romance, em seu contexto narrativo como um todo.
Bakhtin (2002) enaltece substancialmente a importância teórica que possui a
distinção entre gêneros primários e secundários, visto que somente poderemos analisar e
definir corretamente um enunciado a partir de um trabalho analítico que englobe ambos
os gêneros. Há, portanto, uma importante inter-relação entre o gênero primário, gênero
secundário e o processo histórico de formação do segundo. É essa inter-relação que nos
permitirá compreender a natureza do enunciado.
Consoante Bakhtin (2002), o homem é um ser sócio-histórico. Isso quer
dizer que o estudo da linguagem só é possível ser realizado quando observamos os
interlocutores sob o ponto de vista da interação. Assim, ele critica a separação entre
língua e fala, desenvolvida por Saussure; afirma que a análise da linguagem não pode
ser realizada separada do sujeito. Portanto, para Bakhtin o estudo da língua só acontece
no enunciado, quando realmente há interação entre o eu e o outro. O emprego da língua
efetua-se a partir de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana.
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Nessa mesma linha, Marcuschi (2002) elucida que a noção de língua se constitui
como atividade sócio-histórica que permite gerar ações discursivas entre o sujeito e o
seu interlocutor. Nas palavras do citado autor:
[...] a língua é tida como uma forma de ação social e histórica que, ao dizer,
também constitui a realidade, sem, contudo, cair num subjetivismo ou
idealismo ingênuo. Fugimos também de um realismo externalista, mas não
nos situamos numa visão subjetivista. Assim, toda a postura teórica aqui
desenvolvida insere-se nos quadros da hipótese sócio-interativa da língua. É
neste contexto que os gêneros textuais se constituem como ações sóciodiscursivas para agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-se de
algum modo (2002, p.22).

Conforme Marcuschi (2002), a utilização da língua está correlacionada com as
práticas sociais. Por conseguinte, ele considera que os gêneros são padrões
comunicativos. E, quando são socialmente utilizados, funcionam como uma espécie de
modelos globais que representam um conhecimento social em situação concreta.
Para uma melhor compreensão da conceitualização de gêneros do discurso,
Marcuschi (2002) estabelece uma distinção entre os termos tipo textual e gênero textual.
Tipo textual é a expressão utilizada “[...] para designar uma espécie de construção
teórica definida pela natureza linguística de sua composição [aspectos lexicais,
sintáticos, tempos verbais, relações lógicas]” (2002, p.22). São as categorias conhecidas
como narração, argumentação, descrição, exposição e injunção.
Gêneros do discurso, por sua vez, remetem a todos os textos concretos de nossa
vida prática e diária, com “[...] características sócio-comunicativas definidas por
conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica” (MARCUSCHI,
2002 p.22-23). São incontáveis e entre eles estão telefonema, sermão, carta pessoal,
bilhete, reportagem jornalística, horóscopo, receita culinária, cardápio de restaurante,
outdoor, entre outros. A partir da definição apresentada, podemos deduzir que o texto
(sob essa perspectiva teórica) é a materialização do gênero, que, por sua vez, é
constituído por sequências linguísticas ou tipos de texto. Ou seja, o gênero engloba os
tipos.
Seguindo tais definições, Marcuschi (2002, p. 23) ressalta ainda a importância
de definir a noção de domínio discursivo. A expressão “[...] designa uma esfera ou
instância de produção discursiva ou de atividade humana. Esses domínios não são textos
nem discursos, mas propiciam o surgimento de discursos bastante específicos”. Do
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ponto de vista dos domínios, produzem-se discurso jurídico, discurso jornalístico,
discurso religioso etc., visto que tais discursos não abrangem um gênero específico, pois
originam vários outros gêneros.
É dentro dessa perspectiva que os gêneros do discurso assumem a função de
estabelecer comunicação como um princípio básico para a interação social. Assim,
interagir com os gêneros do discurso significa ampliar os meios de veiculação do
discurso, já que é através dos diversos gêneros que o discurso se apresenta. É
importante ainda ressaltar que a escolha do gênero é determinada pelo grau de
conhecimento do interlocutor sobre um assunto ou sobre possíveis opiniões a respeito,
dentre outros aspectos.
Além dos aspectos abordados nesse item, estudamos como surgiram os novos
gêneros a partir das novas tecnologias. Por conta disso, no próximo item, trazemos à
baila tal discussão.

1.2 Gêneros e Tecnologia

Como observado no item anterior, os gêneros do discurso são fenômenos sóciohistórico, visto que estão diretamente relacionados às diferentes situações sociais. Desse
modo, os gêneros estão sujeitos a alterações conforme as mudanças sociais. Marcuschi
(2002), então, define os gêneros como atividades sociodiscursivas (orais ou escritas),
intimamente ligadas à vida social e, portanto, maleáveis, dinâmicos. São sensíveis às
mudanças sociais que ocorrem devido às invenções tecnológicas, podem ser entendidos
como “[...] artefatos culturais construídos historicamente pelo ser humano” (2002, p.
54).
Esse estudioso considera que as novas tecnologias impulsionaram o surgimento
de novos gêneros, sobretudo as ligadas à área da comunicação, como o cinema, o rádio,
a televisão, o jornal, a revista e a internet. Esse surgimento ocorreu devido à intensidade
dos usos dessas tecnologias, suas interferências na vida diária. A partir daí, aparecem
novas formas discursivas, tais como editoriais, notícias, telefonemas, telegramas, emails, dentre outros. Podemos, então, compreender a afirmação de Marcuschi (2002),
segundo o qual:
[...] não é difícil constatar que nos últimos dois séculos foram as novas
tecnologias, em especial as ligadas à área da comunicação, que propiciaram o
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surgimento de novos gêneros textuais. Por certo, não são propriamente as
tecnologias per se que originam os gêneros e sim a intensidade dos usos
dessas tecnologias e suas interferências nas atividades comunicativas diárias.
[...] Daí surgem formas discursivas novas [...]. (2002, p. 20).

A partir dessa afirmação, notamos que as inovações tecnológicas impulsionaram
a origem de formas inovadoras de gêneros, mas não de gêneros novos, como bem
defende Marcuschi: “[...] a tecnologia favorece o surgimento de formas inovadoras, mas
não absolutamente novas” (2002, p. 20). Ainda em relação aos gêneros, esse estudioso
ressalta que os considerados emergentes instauram uma nova relação com os usos da
linguagem como tal. Segundo Marcuschi (2002), com essa relação aos limites entre a
oralidade e a escrita tornam-se menos visíveis, a isto se chama hibridismo. A partir
dessa perspectiva, as relações entre oralidade e escrita são desafiadas, inviabilizando de
forma definitiva a visão dicotômica de ‘fala versus escrita’.
Diante do exposto, observamos que o surgimento de novos gêneros do discurso
nada mais é que uma adaptação dos gêneros já existentes às tecnologias encontradas
atualmente. Mas, a depender de onde o texto é inserido, ele assumirá as características
de um ou de outro gênero discursivo. Continuamos, então, no próximo item, a abordar
os gêneros sob a perspectiva da complexidade.

1.3 Gêneros do discurso no domínio da complexidade

Mendonça (2002), concordando com Marcuschi (2002), afirma que uma
possibilidade de agrupamento dos gêneros do discurso é a de domínio discursivo.
Consoante Marcuschi (2002, p.23), o domínio discursivo “[...] designa uma esfera ou
instância de produção discursiva ou de atividade humana”. Tais domínios não são
categoricamente textos, nem discurso, no entanto, proporcionam condições para o
aparecimento de discursos bastante específicos. Como mencionado, do ponto de vista
dos domínios, produzem-se discursos jurídico, jornalístico, religioso, entre outros.
Ressaltamos que tais discursos não abrangem um gênero específico, já que originam
vários outros gêneros.
Sob a ótica dos domínios discursivos, Mendonça (2002) agrupa as histórias em
quadrinhos no discurso jornalístico, levando em consideração somente o meio de
circulação desse gênero. No entanto, argumenta que há exemplo de HQs caracterizadas
também como discurso literário. Isso demonstra a complexidade da categorização das

23

histórias em quadrinhos. Além dessa complexidade, a referida estudiosa aponta outras,
tais como a intertextualidade inter-gêneros e heterogeneidade tipológica.
A intertextualidade inter-gêneros consiste na hibridização ou mistura de gêneros,
em que um gênero toma a função de outro, isto é, a mescla de funções de vários gêneros
no mesmo gênero. Em relação a essa característica, Mendonça (2002) exemplifica a
obra em quadrinhos “Palestina: uma nação ocupada”, de autoria de Joe Sacco (2000,
apud MENDONÇA, 2002), considerada uma reportagem. Nessa história, é evidenciada
a intertextualidade inter-gêneros, pois ela afirma que esse quadrinho tem uma função
sociocomunicativa típica de reportagem jornalística.
Em se tratando da heterogeneidade tipológica, Marcuschi (2002, p. 31) assim a
define: “[...] é um gênero com a presença de vários tipos”. A partir de tal definição, este
linguista põe em evidência a carta pessoal. Isso porque, nesse gênero, é notável a
variedade de sequências tipológicas em que predominam descrições e exposições. Essa
sequência, por sua vez, é muito comum para execução de uma carta pessoa.
No que diz respeito ao domínio discursivo, consideramos que as HQs de nossas
análises se encontram sob a perspectiva do domínio discursivo jornalístico, haja vista a
tentativa ora de informar o interlocutor, ora de “conscientizá-los” da realidade em que
vivem. A partir dessas reflexões acerca do gênero, tentamos situar as HQs num quadro
teórico a fim de nos possibilitar a análise discursiva.
Passamos, no próximo capítulo, a historiar o surgimento desse gênero, por
considerarmos importante tal história para as finalidades deste estudo.
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CAPÍTULO II – O MUNDO ENQUADRADO
O sistema narrativo das histórias em quadrinhos é composto de dois códigos
de signos gráficos, a imagem e a linguagem escrita, que estão
irrevogavelmente entrelaçadas. Ela sugere o desenrolar de uma ficção por
meio de uma sucessão de imagens fixas e organizado em sequências. Nesta
sobreposição de palavras e imagens, o ato de leitura adquire um componente
a mais, o de percepção estética, além do esforço intelectual já característico.
O leitor exerce suas habilidades interpretativas visuais e verbais, podendo
perceber, mesmo que inconscientemente, aspectos artísticos [perspectiva,
composição, simetria], aspectos literários [ação, enredo, personagens] e
linguísticos [gramática, sintaxe e diálogo]. (FOGAÇA, 2003, p. 126)

Neste capítulo, refletimos sobre o percurso histórico das histórias em
quadrinhos, apontando para a sua importância, sua influência na indústria cultural
mundial, assim como para o seu percurso no Brasil. Os historiadores desse gênero, ao
considerarem “O Menino Amarelo” o primeiro herói das HQs, põem em discussão,
principalmente, o desenvolvimento desse gênero até os dias atuais. Discutimos também
o processo de adaptação nacional, na medida em que se aponta Angelo Agostini como o
pioneiro na publicação da primeira novela-folhetim, intitulada “As Aventuras do Nhô
Quim & Zé Caipora”, na revista Vida Fluminense, em 1869. Estudamos o conceito de
histórias em quadrinhos, à luz dos postulados de Will Eisner (1995). Quanto aos
mecanismos e recursos tecnológicos usados para narrar as HQs, utilizamos as
contribuições teóricas de Mendonça (2002), Eguti (2001), Fogaça (2002) e Luyten
(1993). Verificamos ainda a história do desenhista Maurício de Sousa, considerado o
maior representante das HQs no Brasil. E, por fim, discutimos sobre os 50 anos de
carreira desse autor, completados em 2009.

2.1 Conhecendo o Gênero História em Quadrinhos (as HQs)

Surgidas, provavelmente, na arte pré-histórica, as história em quadrinhos (HQs),
como são conhecidas atualmente, originaram-se na Europa, na primeira metade do
século XIX, com as histórias do suíço Rodolpne Topffer. Este criador fez alguns
desenhos cômicos que já possuíam um formato parecido com as das HQs da atualidade.
Na Alemanha, os primeiros personagens de HQ foram Marx and Moriz, criados por
Wilhelm Bush, em 1850, para ilustrar seus poemas considerados moralistas
(VERGUEIRO, 2007).
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A primeira HQ surgiu nas páginas do jornal New Work World, em 5 de maio de
1895, pelo artista Richard Felton Outcault. Essa história em quadrinho era intitulada “At
the Circus in Down Hogan’s Alley”. Nessa história, aparecem pessoas humildes, dentre
as quais várias crianças, no entanto, no meio delas existe um pequeno garoto de cabeça
grande e sem cabelo, com traços orientais, usando um camisolão azul. Como pode ser
observado na imagem abaixo:

Figura 1 – Primeira HQ (http://www.mundohq.com.br)

Em 5 de janeiro de 1896, o camisolão do garoto já é amarelo e com desenhos
que serviam de suporte para textos com mensagens e temas diversos. Então, em 16 de
fevereiro de 1896, o New York World, pela primeira vez, imprime a cor amarela, a única
que ainda não havia sido impressa. O Menino Amarelo tornou-se a principal atração do
jornal, consequentemente o primeiro herói das histórias em quadrinhos (VERGUEIRO,
2007).
Segundo Vergueiro (2007), as HQs só começaram a ganhar popularidade após o
surgimento do Menino Amarelo (Yellow Kid). Antes dessa criação, os quadrinhos não
possuíam o que hoje é chamado de balão. As falas dos personagens eram colocadas ao
redor do quadro, não havia nenhum recurso que ligasse as falas a quem estava falando.
Podemos dizer, então, que Richard Outcault deu início ao uso dos balões, pois, ao
colocar as falas do Menino Amarelo dentro do seu camisolão, o intuito era fazer com
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que o leitor entendesse que quem estava enunciando não era o narrador, mas o
personagem/enunciador. Esse novo recurso deu uma maior dinamicidade aos
quadrinhos, destacando a linguagem visual. Como pode ser observado na imagem a
seguir:

Figura 2 - Yellow Kid (http://www.mundohq.com.br)

A partir daí, os desenhistas americanos não pararam de usar a criatividade. Em 7
de julho de 1907, surgem as primeiras tiras diárias, transformando os quadrinhos em
uma parte

fundamental dos jornais. As HQs eram em formato de charges e

apresentavam uma sequência alternada. Um quadrinho era colorido e outro era preto e
branco, com o título “Buster Brown, The Yellow Kid, He Metts Tige and Mary Jane”,
publicado na New York American. Eis a imagem que segue:

Figura 3 – Primeiras tiras diárias (http://www.mundohq.com.br)
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A França, vinte cinco anos após os Estados Unidos, introduziu os balões nos
quadrinhos. Eles foram, primeiramente, utilizados nas publicações infantis para depois
serem aceitos pelos jornais. Foi no suplemento Dimanche Illustré do jornal L’
Excelsior, que Alain Saint-Ogan introduzia os balões com a HQ chamada Zig e Puce
(LUYTEN, 1993, p. 24).
Até finais da década de 1920, a maior parte da produção de quadrinhos ainda era
voltada para o humor, porém, com a crise causada pelos especuladores da Wall Street,
em 1929, o gênero decaiu fazendo com que a aventura e a ficção científica
predominassem na imprensa. A respeito desse episódio, Luyten (1993, p. 26) comenta:
A crise gerou uma ruptura no lazer, nos hábitos e no gosto da sociedade, o
que seria a razão pela qual o gênero da aventura começasse a se sobressair
indicando um desejo de evasão e de criação de mitos, heróis positivos que
inspirariam uma nova conduta humana gerando coragem e força para a
sociedade enfrentar as adversidades.

Na década de 1930, surgem histórias mais bem elaboradas, em termos de temas
e acabamento técnico, como Tarzan; na ficção científica, flash Gordon. Em 1938,
especificamente, nascem os personagens intitulados de super-heróis, consolidando o
formato comics em todo o mundo com vendas bastante significativas. As narrativas
desses personagens se pautavam em uma miscelânea de narrativas míticas, contos e
quadrinhos de ficção-científica e aventura, seguindo a mesma estrutura editorial das
revistas pulp5 (LUYTEN,1993, p .27).
Após a Segunda Guerra Mundial, teve início, nos Estados Unidos, uma intensa
campanha, apoiada por entidades religiosas e educacionais, contra as histórias em
quadrinhos, pois eram consideradas causadoras de diversos malefícios nos jovens
leitores. Essa campanha levou à criação, pelo senado norte-americano, de uma espécie
de códigos de ética que decidia se se publicavam ou não as HQs. Como bem ressalta
Vergueiro (2007, p. 08):

Essa inegável popularidade dos quadrinhos, no entanto, talvez tenha sido
também responsável por uma espécie de ‘desconfiança’ quanto aos efeitos
que elas poderiam provocar em seus leitores. Por representarem um meio de
comunicação de vasto consumo e com conteúdo, até os dias de hoje,
majoritariamente direcionado às crianças e jovens, as HQs cedo se tornaram
5

Denominadas assim pela baixa qualidade do papel da edição, polpa de celulose. As revistas Pulp
traziam contos dos mais variados, de terror, aventura, ficção científica e suspense policial. A primeira
revista pulp foi feita por Frank Munsey da renovada revista Argosy de 1896.
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objeto de restrição, condenadas por muitos pais e professores no mundo
inteiro. De uma maneira geral, os adultos tinham dificuldade para acreditar
que, por possuírem objetivos essencialmente comerciais, os quadrinhos
pudessem também contribuir para o aprimoramento cultural e moral de seus
jovens leitores.

Assim, surgiram novos gêneros de HQ, como os de terror e de suspense, com
temáticas duvidosas e representações realistas. Esse surgimento foi responsável por o
psiquiatra alemão, radicado nos Estados Unidos, Frederic Wertham, publicar o livro
intitulado “Seduction of the Innocent” (1954), expondo, assim, os perigos que a leitura
de HQ poderia provocar nos leitores infantis. O psiquiatra acusava os quadrinhos de
provocarem anomalias em crianças e jovens, afirmando que transmitiam mensagens de
violência, sexo; que as imagens nada contribuíam para o conhecimento. Observamos o
apelo do psiquiatra na capa do livro a seguir:

Figura 4 – Capa do livro elaborada pelo psiquiatra
(http://www.mundohq.com.br)

Após esse período de desconfiança, as últimas décadas do século XX
presenciaram o desenvolvimento das ciências da comunicação e dos estudos culturais.
Essas áreas voltavam as suas atenções para os aspectos sociais, tais como ‘raça’,
identidade, gênero, nacionalidade, cultura popular, entre outros aspectos. Os meios de
comunicação tornaram-se menos repressores, procurando estudar e entender melhor a
importância das histórias como um meio de manifestação artística com característica
própria, além de um veículo de aprendizagem (VERGUEIRO,2007).
No próximo item, situamos as HQs enquanto gênero discursivo, trazemos à baila
a dupla linguagem trabalhada nelas: a verbal e a não verbal.
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2.2 História em Quadrinho: o gênero da arte sequencial

As histórias em quadrinhos, entendidas como um gênero do discurso, agregam
determinado potencial de informação6 e constroem uma memória social7 (memória
discursiva) por intermédio da união de diferentes sistemas de signos, como o imagético
e o textual, conjuntamente a diversos outros símbolos e características que lhe são
inerentes. Segundo Vergueiro (2007), as HQs são consideradas um produto de indústria
cultural de massa. Isso porque foi no bojo desta que esse gênero textual assumiu suas
características mais marcantes, consequentemente, difundido para toda a sociedade
mundial influindo na cultura, na língua e nos costumes. Assim argumenta Vergueiro
(2007, p. 10):
A evolução da indústria tipográfica e o surgimento de grandes cadeias
jornalísticas, fundamentados em uma sólida tradição iconográfica, criaram as
condições necessárias para o aparecimento das histórias em quadrinhos como
meio de comunicação de massa. [...] seu florescimento localizou-se nos
Estados Unidos do final do século XIX, quando todos os elementos
tecnológicos e sociais encontravam-se devidamente consolidados [...].

Quanto aos aspectos teóricos, repetimos a opinião de Bakhtin (2002), acerca da
classificação dos gêneros. De acordo com essa classificação, entendemos que as
histórias em quadrinhos são um gênero discursivo secundário, por aparecerem em
circunstâncias de comunicação cultural, na forma escrita. À luz desse filósofo,
reiteramos que, muitas vezes, em função do enredo desenvolvido, englobam-se gêneros
discursivos primários correspondentes às circunstâncias de comunicação verbal
espontânea.
Uma possível definição de HQ é apresenta por Will Eisner (1995, p. 46),
considerado a maior autoridade mundial em quadrinhos:
A configuração geral da revista em quadrinhos apresenta uma sobreposição
de palavra e imagem, e assim, é preciso que o leitor exerça suas habilidades
interpretativas visuais e verbais. As regências da literatura [por exemplo,
perspectiva, simetria, pincelada] e as regências da literatura [por exemplo,
gramática, enredo, sintaxe] superpõem-se mutuamente. A leitura da revista
em quadrinhos é um ato de percepção estética e de esforço intelectual.

6

7

Por conta disso, situamos as HQs no domínio discursivo jornalístico.

Por estarmos lidando com as teorias da AD, redimensionamos essa memória social para uma memória
discursiva, que possibilita que o interdiscurso vem à tona.

30

Will Eisner (1995) define a história em quadrinho como uma forma de arte
sequencial, visto que a HQ é uma sequência de acontecimentos ilustrados. Esse gênero é
uma narrativa visual com a presença ou não de textos, em balões ou em legendas. No
entanto, esse tipo de linguagem precisa ser familiar tanto para o criador quanto para o
respectivo leitor/interlocutor. Desse modo, a mensagem veiculada nos/pelos quadrinhos
torna-se compreensível para ambos: locutor e interlocutor.
Com efeito, os quadrinhos acabam sendo diferentes de uma história ilustrada. A
função da ilustração, em um romance ou em conto, por exemplo, é estabelecer uma
pausa na leitura do indivíduo, um acréscimo no repertório do leitor em relação a fatos
históricos ou na afeição ao personagem, principalmente se o conto for para um público
infantil. Este, por sua vez, tem a necessidade do apelo visual. Nas histórias em
quadrinhos, a ilustração é parte essencial do entendimento da história. Esta, por seu
turno, está em constante sequência e sem acompanhar o texto, necessariamente. A
respeito disso, Eguti (2001) defende a complexidade das HQs, haja vista as semioses
existentes: as linguagens verbal e visual. No dizer desse autor, a imagem também narra,
constituindo um todo juntamente com a linguagem verbal.
Os quadrinhos são constituídos de um sistema narrativo composto por dois
códigos em constante interação: o visual e o verbal. Cada um desses códigos ocupa um
papel especial dentro das histórias em quadrinhos, reforçando um ao outro e garantindo
que haja a construção de sentido pelos interlocutores. Conforme Mendonça (2002, p.
196 - 197), a relação entre esses dois códigos é de extrema importância para o processo
de leitura. Eis o argumento dessa linguista:
Na relação entre as semioses envolvidas – verbal e não verbal – os
quadrinhos revelam-se um material riquíssimo, pois, na co-construção de
sentido que caracteriza o processo de leitura [...], texto e desenhos
desempenham papel central. Desvendar como funciona tal parceria é uma das
atividades linguístico-cognitivas realizadas continuamente pelos leitores.

Depreendemos daí que a linguagem visual não só contribui para a compreensão
das HQs, como também a de uma sociedade contemporânea, em que a imagem tornouse um veículo de comunicação. Pensando dessa forma, Fogaça (2002) ressalta que a
percepção visual se caracteriza por um interesse ativo da mente humana frente a um
objeto. Essa autora ainda destaca que o incentivo visual em nada prejudica o
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desenvolvimento intelectual, pelo contrário, é o meio de percepção mais espontâneo,
que antecede à escrita.
Quanto aos mecanismos e recursos tecnológicos usados para narrar as HQs, a
linguagem visual, como já observado, é o elemento básico dessas histórias. Os quadros
que as compõem se assemelham às janelas que revelam a realidade de forma
fragmentada. Como principal recurso desse gênero, os quadros podem mudar de forma
e de dimensão por razões narrativas. A presença de dimensões variadas de quadrinhos,
numa mesma página, mais compridos ou mais longos que o normal, reduz o ritmo da
leitura e, consequentemente, apresenta uma cena de forma detalhada. Já os quadros
menores que o habitual aceleram a leitura, em consequência da apresentação de detalhes
ou ações rápidas. Os quadros sem as linhas, por sua vez, servem para valorizar a
realização de uma cena.
Os sons, diálogos, pensamentos são perpassados no interior da união singular da
linguagem em quadrinhos, por intermédio de diversos signos característicos, quais
sejam: os balões, que servem para dimensionar os diálogos ou monólogos interiores dos
personagens, dependendo de seu contorno; as onomatopeias, cuja utilidade é representar
sons e linhas de movimento. Estas são essenciais para representar personagens, suas
características físicas e expressões corporais, além de revelar os aspectos ambientais,
propagando as noções de tempo e espaço.
Os balões, além de organizarem as falas e identificarem quem as profere na
cena, podem reforçar dramaticamente a narrativa pelo próprio desenho. O seu uso
representa uma densa fonte de informações. Estas começam a ser divulgadas pelo
formato de seu desenho. Ademais, a partir do desenho dos balões, é possível saber
quando o personagem está cochichando, falando alto, pesando, apenas se observando o
tracejo das linhas que os formam. Como bem argumenta Mendonça (2002, p. 204):
[...] estudar elementos icônicos como a forma e o contorno dos balões [para a
fala, o medo, o sonho, o pesadelo, o pensamento, etc.], o tamanho e o tipo das
letras [para sentimentos como a raiva, o grito, o amor, a indiferença, etc.], os
sinais usados no lugar das letras [para os palavrões, para línguas estrangeiras
ou extra-terrestres], a disposição do texto [sem parágrafos ou travessões] por
exemplo, e a relação disso tudo com a produção de sentido e com as
peculiaridades do gênero constitui, sem dúvida, material rico para o
entendimento dos múltiplos usos da linguagem nas HQs.
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Como ressaltado por Mendonça (2002), os balões são por si só uma mensagem
icônica, podem mudar de acordo com a postura assumida pelo personagem/enunciador.
Assim,

o

apêndice,

formato

indispensável nos balões, indica

quem

é

a

personagem/enunciador que realiza o ato de fala. Se o apêndice for ligado à boca da
personagem, assinala o ato de fala; se for constituído por bolinhas, designa o
pensamento; em zig-zag, determina que a voz está sendo emitida por alguém que está
fora da cena. O apêndice em formado de zig-zag pode revelar também uma voz
proveniente de um aparelho eletrônico. Já múltiplos apêndices mostram que há vários
personagens falando ao mesmo tempo. Eis alguns exemplos de balões:

Figura 5- Apêndices nas HQS (www.turmadamonica.com.br)

Com relação às onomatopeias, signos convencionais que representam ou imitam
um som, podem variar de acordo com cada país. Elas revelam sentimentos, ruídos,
intensidade sonora, dentre outros aspectos. Consoante Eguti (2001, p. 3):
As onomatopeias nos quadrinhos fazem parte de um conjunto de elementos
que são definidos como metáforas visuais. Esses elementos têm a
característica de expressar, a partir do sentido da visão, sensações invisíveis
como o som, o medo, o frio, o movimento, entre outros. Os quadrinhos fazem
muito uso desses elementos porque sentem a necessidade de passar para o
leitor a emoção vivida pelo personagem.

As onomatopeias expressam diversos significados na narrativa. É válido ainda
mencionar que, em alguns quadrinhos, certas imagens são incorporadas pelas
onomatopeias, devido ao recurso gráfico dado a eles, fazendo com que fiquem em
destaque. Tal aspecto pode ser comprovado a partir deste exemplo:
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Figura 6 – Apêndices nas HQS (http://www.guiadosquadrinhos.com/)

A respeito das linhas de movimento, podemos dizer que essa característica dá a
impressão de que o desenho ganhou vida e se movimenta, incorporando, assim, mais
ação ao quadrinho. Essa representação do movimento tornou-se um elemento
indispensável das HQs. A tira da turma da Mônica é um exemplo típico dessa
ocorrência:

Figura 7- Linhas de movimentos das HQs (www.turmadamonica.com.br)

Depois de discutirmos acerca do conceito, do surgimento, dos mecanismos e
recursos tecnológicos das histórias em quadrinhos, fazemos, no próximo item, uma
retomada histórica das HQs no Brasil.

2.3 A História em Quadrinhos no Brasil

Consoante Cirne (1971), a imprensa no Brasil enfrentou uma sociedade com
pouca originalidade no campo da literatura e da própria imprensa. Ambas eram apenas
voltadas ao público adulto, urbano, politizado, elitista e intelectualizado. As imitações
dos moldes europeus e americanos nessa cultura serviam como figurinos que as pessoas
trajavam, a partir da inculcação de ideias, roupas, atitudes, cotidiano, consumo, e
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hábitos. A falta de identificação nacional provocou uma decadência e estagnação, no
Brasil, por outra cultura e conhecimento que não faziam parte dessa nação. Por meio
dos esforços da modernização desse país e pouca independência da imprensa estrangeira
nessa cultura, é que apareceram revistas de críticas humorísticas dos jornais com
algumas preocupações nacionais.
Ainda para Cirne (1971), em 1860, o português Henrique Fleiuss foi um dos
precursores na criação do personagem, o “Dr. Semana”, publicado na revista da semana.
Em 1859, o italiano Ângelo Agostini veio para São Paulo com sua mãe, a cantora lírica
Raquel Agostini. Cinco anos mais tarde, dá início à sua carreira de cartunista, com a
revista “Diabo Coxo”, que contava com textos do poeta Luiz Gama, o primeiro jornal
ilustrado publicado em São Paulo.
Em 30 de janeiro de 1869, surge a história considerada a primeira novelafolhetim, com o título “As Aventuras do Nhô Quim & Zé Caipora”, na revista Vida
Fluminense. Essa criação de Agostini narra a história do personagem Zé Caipora, um
caipira perdido na cidade grande. Suas histórias, contadas em nove páginas duplas,
duraram até 15 de dezembro de 1906, completando o capítulo 75, na editora “O Malho”.
Apresentavam todas as características dos quadrinhos, ou seja, 20 anos antes do
surgimento do Menino Amarelo, como já citado anteriormente, no item 2.1 deste
capítulo (CIRNE, 1971). Nesta imagem, o personagem Nhô Quim, na cidade grande,
briga com o próprio reflexo no espelho, já que esse objeto era algo desconhecido por
ele.

Figura 8 - As Aventuras de Nhô Quim ou Impressões de Uma Viagem à Corte, 1869, de Ângelo
Agostini (www.mundohq.com.br)

No ano de 1902, surge a revista O Malho, fundada por Bartolomeu de Sousa e
Silva, com conteúdo humorístico, político, artístico, cotidiano. Essa revista ilustrada,
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quando publicada, foi adaptada à nova fase da imprensa brasileira. A primeira revista a
publicar histórias em quadrinhos no Brasil, porém, foi “O Tico-Tico” (1905), com
duração até os anos de 1962. Seu fundador foi Bartolomeu de Sousa e Silva, inspirado
na publicação francesa La Semaine de Suzette. “Tico-Tico” foi uma revista de
quadrinhos dedicada inteiramente às crianças. De acordo com Cirne (1971, p. 23), essa
revista representou um marco na história do ensino e da educação no Brasil. Foi
idealizada de maneira a agradar todos os públicos; igualmente responsável pelo
surgimento de grandes nomes da literatura, artes e cultura brasileiras, em geral. Pode-se
dizer que a revista “O Tico-Tico” representou o ponto de partida para atender uma
carência de leitura infantil, não só pelo seu conteúdo atraente, mas também pelo seu
aspecto estrutural (CIRNE, 1971).
E, com a massificação do quadrinho norte-americano no Brasil, o jornalista
Adolfo Aizen lança, em 1933, o Suplemento Juvenil, com o material que consegue
gratuitamente com os syndicates americanos, em consonância com a política de trocas
comercial e cultural entre o Brasil e os Estados Unidos. Alegre com o sucesso do
Suplemento Juvenil, o jornalista Roberto Marinho entra no mercado e publica O Globo
Juvenil. Em 1939, surge o termo Gibi, que seria o sinônimo de todas as histórias em
quadrinhos, lançado pela Editora Globo.
Nos anos 1940, surgem algumas revistas com textos e desenhos de artistas
nacionais, em virtude da carência de material norte-americano, devido à entrada dos
Estados Unidos na 2ª Guerra Mundial. Com medo, porém, de perder o público cativo,
acostumado a consumir a criação estrangeira, os editores investiram na publicação de
personagens com características da produção norte-americana. Segundo Cirne (1971, p.
27), foi com a publicação dos personagens brasileiros que surgiram diversas
manifestações pela busca da nacionalização definitiva dos quadrinhos. Eram
movimentos que combatiam a invasão dos quadrinhos norte-americanos, chegando a
propor leis federais. Nessa década, surgem as mais significativas produções de
quadrinhos brasileiros, embora trabalhadas com temáticas antagônicas, consideradas
assim por alguns críticos. Foi o caso do Pererê (1960-1964), de Ziraldo; a Turma da
Mônica, de Maurício de Sousa.
Na revista Pererê, publicada em 1960, mensalmente publicada na revista ‘O
Cruzeiro’, o desenhista Ziraldo trabalhava com vários elementos da cultura brasileira; a
começar pelo personagem principal, o Pererê, inspirado no mito folclórico do Saci
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Pererê. Também criados em 1960, outros personagens típicos e animais da fauna
brasileira são inspirados nas lendas do folclore brasileiro, tais como: Galileu (onça),
Geraldinho (coelho), Moacir (jabuti), General Nogueira (coruja), Allan (macaco), Pedro
(tatu), Tininim (índio), Tuiuiu (índia namorada de Tininim), Boneca de Piche
(namorada do Saci), dentre outros. Esses personagens/enunciadores representam os
habitantes de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais e da Mata do Fundão,
onde habitam os personagens/enunciadores da Turma do Pererê. Na revista Pererê,
Ziraldo busca uma inovação ao criticar os problemas socias de sua época nos
quadrinhos. A esse respeito, Cirne (1971, p. 35) afirma “poucas vezes, no quadro geral
da literatura e arte brasileiras, uma obra refletiu com tanta agudeza crítica os problemas
sociais de sua época como o Pererê de Ziraldo”.
No que diz respeito à Turma da Mônica, Maurício de Sousa segue pelo caminho
oposto, ao abordar temas universais, comuns a todas as crianças do mundo. Alguns dos
seus personagens/enunciadores são influências dos quadrinhos americanos, como Piteco
e Horácio (pré-história), Turma do Penadinho (Drácula, Frankstein, Múmia). Já os
personagens/enunciadores Chico Bento (caipira), o Papa-Capim (índio) representam
características da cultura brasileira (CIRNE, 1971, p.36).
A partir dos anos de 1970, acontece um importante avanço estético e político
para os quadrinhos brasileiros, com o movimento underground, inspirado no similar
norte-americano, surgido na década de 1960, em crítica ao comics code (código de
ética). Esse movimento brasileiro defendia a publicação de quadrinhos que tivessem
uma identificação com o país, além de lutarem pela abertura do um mercado para esse
tipo produção. Na década de 1990, a produção brasileira dá um salto qualitativo, na
opinião de Cirne (1971); a distribuição das histórias acontece de forma regular, com
vendas significativas.
Abaixo, apresentamos as histórias de Maurício de Sousa na Turma da Mônica.

2.4 Maurício de Sousa e a Turma da Mônica: um percurso histórico

Desde criança, o sonho de ser desenhista sempre esteve presente na vida de
Maurício de Sousa. Nasceu em 27 de outubro de 1935, na pequena cidade de Santa
Isabel, interior de São Paulo. Foi levado em seguida para Mogi das Cruzes, vivendo a
maior parte da sua infância e adolescência neste local. Durante essa fase, desenhava
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cartazes e pôsteres. E, interessado em desenvolver a técnica e arte, dedicou-se
profissionalmente ao desenho. Posteriormente, mudou-se para São Paulo, à procura de
grandes editoras e jornais que pudessem se interessar pelo seu trabalho (SOUSA, 1991).
Segundo Cirne (1971), no final dos anos de 1930 e começo dos anos de 1940, as
tiras estrangeiras dominavam os espaços das páginas, e os editores dos jornais
apresentavam resistência em relação aos artistas brasileiros, além de persistir a dúvida
sobre a manutenção da produção das histórias. O tão almejado emprego só surgiu no
início da década de 1950, após atuar como repórter policial da Folha da Manhã, em que
aprendeu a escrever, segundo os parâmetros de uma linguagem mais adequada às
histórias em quadrinhos.
Cirne (1971) também ressalta que na década de 1950, época em que o Brasil
vivia um momento agitado: processo de modernização, crescimento urbano, abertura do
comércio e de grandes indústrias, personagens como Peanuts e Astérix invadiram as
bancas de revistas. A Editora Abril, de César Civita, lança a revista ‘O Pato Donald’, o
primeiro personagem da Disney importado para o Brasil. Em decorrência disso, com o
grande sucesso do Pato Donald, outros personagens norte-americanos invadiram o país,
como o famoso Mickey que, até os dias atuais, conquista todo o mundo.
No final dessa década (1950), mais precisamente no ano de 1959, Maurício de
Sousa, um quadrinista ainda desconhecido profissionalmente, obteve a oportunidade de
divulgar uma série de tiras com seus primeiros personagens (um cachorro chamado
Bidu, seu dono, o Franjinha), no jornal em que atuava como repórter, como
mencionado, a Folha da Manhã, atual Folha de São Paulo (SOUSA, 1991). Essas
primeiras histórias saíam em tiras compridas, de alto a baixo do jornal, com histórias
simples, mas próximas do cotidiano dos leitores. Tornou-se o maior sucesso editorial do
país. Eis um exemplo:
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Figura 9 – HQ de Maurício de Sousa em tira comprida (www.turmadamonica.com.br)

Em contrapartida, sua relação com a indústria cultural se estreitava neste
momento, pois para ela o mais importante era que o produto chegasse às massas. De
acordo com o próprio Sousa (1991), seus desenhos, nessa época, ainda eram bastante
recriminados, além de não possuírem um ambiente tipicamente nacional. Muitas vezes
eram uma reduplicação dos comics code (código de ética dos quadrinhos) infantis
estrangeiros. Como, por exemplo, a Marge Henderson Buell, criadora dos personagens
de sucesso na década de 1930, de Luluzinha e Bolinha.
O sucesso de Maurício de Sousa, porém, veio com muito trabalho e força de
vontade. Logo depois de ter criado e publicado o seu primeiro personagem, Bidu, Sousa
montou um pequeno estúdio em Mogi das Cruzes e, em seguida, uma rede de
distribuição de suas tiras, para que fossem publicadas em outros jornais. Com o
aumento dos pedidos, monta uma equipe maior que, a princípio, desenvolvia apenas as
tarefas mais simples, como fazer balões ou apagar os traços de lápis.
Em 1960, lança a primeira revista do Bidu, pela Editora Continental. O Bidu das
primeiras histórias era muito inteligente e sempre acompanhava as aventuras e
desventuras de seu gorducho dono, o Franjinha, e sua turminha: Titi, Jeremias e
Manezinho. É nesse período que surgem outros personagens para o mundo enquadrado
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de Maurício de Sousa, os quais ocuparam as tiras de jornais, como o Cebolinha, Piteco,
Chico Bento, Penadinho (MAURÍCIO, 1991, 4).
Essa década foi uma época de expansão, em nível de produção, de distribuição e
de consumo de cultura, mesma época em que o golpe militar de 1964 pôs fim ao
período de contestações políticas e manifestações sociais que haviam agitado o país até
então. O sucesso de seus personagens permitiu uma ampliação considerável do trabalho
do autor com o aparecimento, em 1970, da sua primeira revista em quadrinhos, lançada
pela Editora Abril, a ser vendida nas bancas: “A Mônica”. Essa personagem foi criada
em 1963, baseada na filha do próprio Maurício, com o mesmo nome. No início, era irmã
de Zé Luís e saía nas tirinhas do Cebolinha.
Nessa época, Cebolinha era o personagem principal das revistinhas. No ano
seguinte, em 1971, a personagem Mônica recebeu o mais importante prêmio do mundo
dos quadrinhos, o troféu Yellow Kid, em Lucca, na Itália (SOUSA, 1991, p.5). A
década de 1970 foi marcada pelo reconhecimento do valor das histórias em quadrinhos,
que passam a ser vistas como uma grande manifestação artística do século XX. Sobre
esse aspecto Maurício de Sousa (1991) ressalta:

Nessas três décadas, Maurício viu seus personagens crescerem, ganharem
títulos próprios de revistas e conquistarem o sucesso de crítica e público. É
comum, inclusive, encontrarem-se famílias que leem as revistas há três
gerações, ou seja, a mãe lia para os filhos, que agora, já adultos, as leem para
os filhos e continuam a ler para os netos (1991, p.5).

Maurício de Sousa surpreendeu por ter conseguido um lugar no mercado
brasileiro, mesmo com toda concorrência estrangeira. E, quando os gibis da Disney
pareciam invencíveis, sob o aspecto de venda, o autor produziu quadrinhos que
causaram grande atração para o público de crianças e de jovens brasileiros. Para Cirne
(1971), a Turma da Mônica foi uma das responsáveis por uma significativa mudança na
prática de leitura das crianças brasileiras, tornando-se símbolo da literatura infantojuvenil do país.
Durante os anos 1970 e 1980, vários artistas brasileiros produziram histórias em
quadrinhos voltadas para crianças, no entanto, nenhum conseguiu alcançar o sucesso de
Sousa. Este autor aliou os quadrinhos a uma forte estratégia de marketing, em torno dos
seus personagens. Em 1976, ainda crescendo na carreira internacional, conheceu Dick
Browne, criador do Viking Hagar, e Will Eisner, um dos maiores quadrinistas do
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mundo. Nessa mesma época, os gibis da turminha da Mônica começaram a conquistar a
Europa, sendo publicados na Alemanha, Dinamarca dentre outros países (CIRNE,
1971).
No final dessa época, Maurício de Sousa ganha espaço na televisão. Primeiro,
em 1977, com desenhos de Natal. Depois, em 1978, por meio de produtos de
franchising, o personagem Jotalhão estreou um famoso comercial de molho de tomate
Cica. No mesmo ano, a Turma da Mônica ganha a sua primeira peça de teatro: Mônica e
Cebolinha no Mundo de Romeu e Julieta.
Em 1982, Maurício de Sousa começa a publicar revistas de Chico Bento e
Cascão. E, no ano de 1989, a MSP (Maurício de Sousa Produções) lança a personagem
Magali. A grande novidade veio em 1994, com a criação de personagens inspirados nos
filhos mais novos de Maurício: Marina, Nimbus e do Contra. As novidades continuam
com a Turma da Tina, em 2001, que inspirou a criação da Turma da Mônica Jovem,
uma série paralela apresentando os personagens crescidos e em traço de mangá8, que
virou um grande sucesso nas bancas de revistas (CIRNE, 1971).
A ideia de produção em série de quadrinhos foi muito bem aproveitada por
Maurício de Sousa. Conseguiu com grande mérito massificar a produção garantindo
com isso qualidade e confiança, assiduidade no mercado e um preço relativamente
acessível, conquistando, então, um público totalmente fiel. Consequentemente, o
desenhista tornou-se um grande representante da indústria do entretenimento
(VERGUEIRO, 2007). No Brasil, poucos conseguiram romper o bloqueio da invasão
estrangeira e se consolidar no país. Ao contrário disso, as histórias de Maurício de
Sousa tornaram-se uma exceção e perduraram no tempo, elevando, profissionalmente, o
autor a um reconhecimento mundial. Com efeito, o referido autor construiu um
verdadeiro império comercial, um dos mais lucrativos do Brasil.
Em seguida, passamos ao Capítulo III, ao longo do qual, como mencionado,
estudamos os conceitos da Análise do Discurso.

8

Histórias em quadrinhos de origem japonesa. Ao contrário das histórias de publicação ocidental, a
leitura é feita de trás para frente.
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CAPÍTULO III - NA TEMÁTICA DISCURSIVA

A vantagem de trabalhar com um dispositivo teórico como o da análise de
discurso é que levamos em conta a linguagem enquanto estrutura e
acontecimento e em consequência podemos trabalhar com esses aspectos que
tocam a ordem, a regra, mas também o acaso, o equívoco, a forma histórica
da significação na compreensão de cada gesto da interpretação. Deste modo,
fazendo intervir o discurso, evitamos a pretensão de chegar à verdade do
sentido estando, entretanto, sempre atentos as suas diferenças, a seus
movimentos. (ORLANDI, 2001. p. 29)

No interior deste capítulo, recorremos às teorias da Análise do Discurso
(doravante AD). Partimos de um histórico da AD, observando os contextos
sociopolíticos e socioeconômicos, a partir dos quais essa disciplina surge. Discutimos,
então, a noção de sujeito, à luz de Brandão (1997); de Pêcheux (1997), a partir do qual
estudamos as modalidades do sujeito (bom sujeito / mau sujeito). Em seguida,
definimos os conceitos de Formação discursiva (FD), tomando como base teórica
Foucault (1997); formação ideológica (FI) (ORLANDI, 2005; PÊCHEUX, 1997). Além
desses aspectos teóricos, estudamos os postulados acerca do interdiscurso, intradiscurso,
esquecimentos nº1 e nº 2, sentido, à luz de Pêcheux (1997) e Orlandi (2005).
Abordamos também os postulados de Foucault (2008) sobre as formas de controle do
discurso, sobre as relações do poder disciplinar. Outro ponto discutido é o conceito de
gênero e a sua relação com o corpo disciplinar à luz dos postulados de Xavier (1998),
Foucault (1988), Louro (1997, 2000) e Carrara (2009).
3.1 A Análise do Discurso numa perspectiva histórica9

Antes de situarmos a Análise do Discurso no quadro teórico de seu surgimento,
é importante observarmos o ponto de vista de Gregolin (2003), de acordo com a qual,
Bakhtin é precursor da Análise do Discurso. Isso porque é esse filósofo que inaugura o
pensamento segundo o qual a linguagem consiste em interação entre sujeitos. Bakhtin
(1929/2002) considera que a verdadeira substância da língua é constituída pelo
fenômeno social da interação verbal; que o ser humano é inconcebível fora das relações
9

Fazemos um percurso histórico acerca dessa ciência/disciplina para não só nos situar enquanto
pesquisadora, mas também pensar nos possíveis leitores deste trabalho.
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que o ligam ao outro (BAKHTIN, 2002). Compreender como se processa a interação
entre o texto, sujeito e a história é compreender que as palavras não falam por si só que
o sentido não é algo evidente, mas constituído socialmente.
É num quadro de mudanças paradigmáticas, quanto aos estudos referentes à
língua, ao sujeito, ao discurso que a Análise do Discurso (doravante AD) surge na
França, na década de 1960. Tem como principais fundadores o linguista e lexicólogo
Jean Dubois e o filósofo Michel Pêcheux, estudiosos com preocupações distintas. No
entanto “[...] ambos são tomados pelo espaço do marxismo e da política, partilhando
convicções sobre a luta de classes, a história e o movimento social” (MUSSALIM,
2001, p. 101-102). É, pois, em torno da reflexão e articulação da linguística, do
marxismo e da psicanálise que a AD nasce, provocando, assim, críticas em torno dos
métodos estruturalistas até então vigentes. Ainda ao elaborar a gênese da Análise do
Discurso, Mussalim (2001, p. 102) defende o seguinte argumento: “Sob o horizonte
comum do marxismo e de momento de crescimento da linguística – que se encontra em
franco desenvolvimento e ocupa o lugar de ciência piloto – que nasce o projeto de
Análise do Discurso (doravante AD)”.
Como mencionado, contrariando o estruturalismo presente nos estudos dessa
época (década de 1960), a Análise do Discurso, em seus fundamentos teóricos, procura
evidenciar as muitas maneiras de significação que a materialidade linguística10 permite,
sem estabelecer um corte sincrônico da língua ou analisá-la apenas enquanto sistema de
signos, tal qual o fez Saussure. Em oposição à linguística saussuriana, fundada sob a
dicotomia língua versus fala, Pêcheux elabora seu pensamento, considerando as relações
estabelecidas entre a língua e os sujeitos que a empregam nas situações em que se
desenvolve a enunciação. A esse respeito Pêcheux (1997, p. 160) utiliza o seguinte
argumento:
[...] o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, 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 [isto é, reproduzidas].

10

Como bem observa Orlandi (2007), o termo materialidade linguística está circunscrito ao quadro
teórico da Análise do Discurso, na interface com o materialismo histórico.
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É nesse percurso de instauração teórica que a constituição da Análise do
Discurso representa para Pêcheux uma tentativa de colocar em suspenso a concepção
instrumental da linguagem, advinda do Curso de Linguística Geral, de Ferdinand de
Saussure. Essa perspectiva teórica provocou profundas transformações na ciência
linguística ao propor um deslocamento conceitual, em que se separou a prática da teoria
da linguagem. Nessa teoria (a estruturalista), a língua deveria ser estudada como um
sistema11, e o funcionamento desse sistema é que deveria ser descrito. Pêcheux,
entretanto, acreditava que a língua deveria ser estudada como meio de expressão de
sentido. A esse respeito, Orlandi (2005, p. 15 - 16) ressalta:
A primeira coisa a se observar é que a Análise do Discurso não trabalha com
a língua enquanto um sistema abstrato, mas com a língua no mundo, com
maneiras de significar, com homens falando, considerando a produção de
sentidos enquanto parte de suas vidas, seja enquanto sujeitos, seja enquanto
membros de uma determinada forma de sociedade.

Orlandi (2005) ainda defende que a Análise do Discurso (AD) tem como meta
compreender como um objeto simbólico produz sentidos, como ele faz sentido para e
por sujeitos. Tal ciência, por sua vez, propõe um redimensionamento dos conceitos de
sujeito, de sentido e como estes estão exteriorizados na materialidade linguística. A
AD, na medida em que compartilha com os princípios marxistas, admite que a língua
consiste na materialização da ideologia. Isso é refletido em Pêcheux (1997, p. 92),
quando este defende o seguinte argumento: “[...] todo processo discursivo se inscreve
numa relação ideológica de classes” (grifos do autor).
Diante dessa questão, a AD se refere à língua(gem) apenas fazendo sentido para
os sujeitos inscritos em estratégias de interlocução, em posição social ou em conjuntura
históricas. O que interessa, de fato, à Análise do Discurso são os efeitos de sentido
produzidos no espaço da interação verbal (durante a enunciação). Assim a AD se atém
11

Segundo Pietroforte (2002, p. 82): “Para Saussure, o objeto de estudos da Linguística é a língua
[SAUSSURE, 1969, p. 28],e não a fala, de modo que uma língua é definida como um sistema de
elementos. Para entender essa definição, deve-se definir o que é um sistema e o que são os elementos que
formam um sistema linguístico. Pode-se definir um sistema como um conjunto organizado em que um
elemento se define pelos outros. Um conjunto é uma totalidade de elementos quaisquer. Se eles estão
organizados, isso quer dizer que um elemento está em função dos outros, de modo que a sua função se
define em relação aos demais elementos do conjunto”.
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ao discurso e às condições de produção que determinam a construção do sentido
daquela forma e não de outra, o que não significa que a língua não deve ser considerada.
Como bem postula Pêcheux (1997, p. 93):
[...] as contradições ideológicas que se desenvolvem através da unidade da
língua são constituídas pelas relações contraditórias que mantêm,
necessariamente, entre si os ‘processos discursivos’, na medida em que se
inscrevem em relações ideológicas de classes.

É preciso, neste contexto, distinguir o objeto de estudo da AD, isto é, o discurso,
do objeto da linguística, a língua. Segundo Courtine (1982, apud BRANDÃO, 1997), o
discurso constitui a materialização da relação entre língua e ideologia, uma vez que ele
consiste em efeitos de sentido. Assim, como mencionado anteriormente, a língua
materializa o discurso e a ideologia.
Tal ciência, por seu turno, atravessa três fases de constituição, assim
distribuídas: a primeira fase corresponde à AD-1, em que Pêcheux trabalha com a
máquina discursiva, dispositivo teórico que possibilita uma análise discursiva. No
entanto, tal dispositivo advém de influências estruturalistas, principalmente em relação
ao teórico Harris. Essa proposta de Análise do Discurso é inaugurada em 1969 com o
lançamento do livro Análise Automática do Discurso, de Pêcheux. Nesta fase também é
importante trazer à tona o trabalho de Althusser, para quem há aparelhos ideológicos /
repressores do Estado. Como bem afirma Pêcheux (1997, p. 145):
[...] os aparelhos ideológicos de Estado constituem, simultânea e
contraditoriamente, o lugar e as condições ideológicas da transformação das
relações de produção [isto é, da revolução, no sentido marxista-leninista]. De
onde, a expressão ‘reprodução/transformação’ que empregamos. (grifos do
autor)

Na AD-1 o sujeito é assujeitado aos aparelhos ideológicos do Estado. Assim, o
sujeito é entendido como um ser assujeitado, submetido a regras específicas que
delimitam o seu discurso, visto que ele não é mais do que um “porta-voz” dos discursos
que o antecederam.
Na segunda fase da AD (AD-2), por sua vez, a noção de máquina estrutural
fechada começa a desmoronar. É nessa fase que Pêcheux toma emprestada a noção de
formação discursiva de Foucault, transformando-a. Segundo aquele autor (1997, p.
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160): “Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, numa formação ideológica
dada, isto é, a partir de uma posição dada, numa conjuntura dada, determinada pela luta
de classes, determina o que pode e deve ser dito [...]”. Ainda nessa fase, nega-se a noção
do sujeito marcado pela ideia da unidade e passa-se a concebê-lo como aquele que
desempenha diferentes papéis, de acordo com os vários lugares institucionais/sociais de
onde enuncia. Ou seja, nesta fase, o sujeito enuncia a partir de uma dada formação
discursiva. Esta, por sua vez, é interpelada por uma formação ideológica. Neste sentido,
o sujeito ainda se encontra assujeitado a uma formação discursiva. Ele sofre as coerções
da formação discursiva da qual enuncia, uma vez que ela é regulada por uma formação
ideológica, como mencionado. Entretanto, o próprio Pêcheux (1997) reconhece que ele
(o sujeito) pode ir de encontro a tal formação, logo, ele é menos assujeitado que o da
primeira fase.
A terceira fase da AD (AD-3) é marcada pela instauração do Primado do
Interdiscurso. Ainda segundo Pêcheux (1997), este corresponde ao dito e esquecido. É o
que este autor nomeia de pré-construído. Segundo ele (1997, p. 164): “[...] o ‘préconstruído’ corresponde ao ‘sempre-já-aí’ da interpelação ideológica que fornece-impõe
a ‘realidade’ e seu ‘sentido’ sob a forma da universalidade [...]”. A terceira fase (AD-3)
é marcada também pelos estudos de Authier-Revuz (2004) que trabalha com a noção de
heterogeneidade enunciativa (mostrada e constitutiva). É a partir dos conceitos de
Bakhtin que Authier-Revuz reconhece e determina o caráter heterogêneo do discurso.
A terceira fase (AD-3) concebe o sujeito como um efeito de linguagem; a
psicanálise busca as formas de constituição desse sujeito não no interior de uma fala
homogênea, mas na diversidade de uma fala heterogênea, consequência de um sujeito
dividido entre o consciente e o inconsciente. Segundo Authier-Revuz (2004), o sujeito
se movimenta entre o consciente e o inconsciente, um sujeito descentrado, uma vez que
o “outro” passa a fazer parte de sua identidade, pois, conforme esta autora, da mesma
maneira que o discurso é constitutivamente heterogêneo, o sujeito também o é.
É nesse sentido que trazemos à baila o ponto de vista da Psicanálise (área com a
qual a AD também dialoga), segundo a qual há um deslocamento da noção de homem
para a de sujeito, ou seja, o indivíduo é interpelado pela ideologia em sujeito. Isso
significa que o indivíduo, para se constituir sujeito dos seus discursos passa de um
estado de S1 para S2. Ou seja, o S1 (sujeito empírico/indivíduo) é interpelado pela
Formação Ideológica (FI), pela Formação Discursiva (FD), pelo interdiscurso, pelos
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esquecimentos12 nº1 e nº2 e, então, passa para o estado de S2. É a esse estado que nos
referimos aqui. É partindo desse pressuposto que a AD vê esse sujeito como um
transformador, um modificador de sentido. Ainda segundo Pêcheux (1997), não há
discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia. É a partir dessa relação que a língua
faz sentido. Ainda para este autor, ser sujeito é assumir uma posição de sujeito
(imaginária), afetado pelo interdiscurso, pela memória discursiva, estruturado pelo
esquecimento, fazendo a língua funcionar.
É importante, nesse sentido, haver uma discussão maior acerca desses conceitos,
a partir dos quais analisamos os corpora deste trabalho. Por conta dessa necessidade,
procedemos a uma exposição acerca de tais conceitos nos itens abaixo.

3.2 Discurso, sujeito, sentido, formação ideológica (FI), formação discursiva (FD) e
estereótipo

Nesse quadro de revisão teórica, é importante ressaltarmos que a AD se constitui
como um gesto de ruptura em relação aos estudos, até então realizados, referentes à
língua (os pautados no estruturalismo). Reiteramos que é nessa perspectiva que Orlandi
(2002) postula que a língua faz sentido quando está em movimento. É nesse movimento
que o discurso surge, isto é, a língua não é trabalhada como sistema, mas na perspectiva
do uso: a língua no mundo, na fala do homem, produzindo sentido no contexto. Para a
referida linguista, nem o discurso é concebido como uma liberdade em ato e nem a
língua como totalmente fechada em si mesma. A língua é a condição de possibilidade
do discurso. Este, por sua vez, é palavra em movimento, prática de linguagem: com o
estudo do discurso, observa-se o homem falando (ORLANDI, 2002). Acrescenta ainda
que a língua é o lugar em que o discurso faz sentido, mas, para isso ocorrer, é necessário
que esteja inserida na história (linguagem). Estar inserida na história, por seu turno, é o
mesmo que se constituir no espaço em que a língua tem a ver com a ideologia.
Brandão (1997), assim como Orlandi (2002), afirma que o sujeito é
essencialmente histórico. Aquela autora afirma isso ao considerar que, quando esse
sujeito enuncia, retoma experiências de um tempo histórico; eis a sua opinião acerca
disso: “[...] é um recorte das representações de um tempo histórico e de um espaço
12

Esses conceitos serão trabalhados mais adiante.
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social”. Assim, como ao ser projetado num espaço, num tempo e orientado socialmente,
o sujeito13 situa o seu discurso em relação aos discursos do Outro. Este não envolve
apenas o seu interlocutor, para quem o planeja, ajusta a sua fala (nível intradiscursivo),
mas também diz respeito a outros discursos historicamente já constituídos, os quais
emergem na sua fala (nível interdiscursivo).
A partir desses postulados, discutimos a noção de descentramento do sujeito. Ou
seja, assim como foi abordado no item anterior, aceitamos a tese de que esse sujeito é
clivado; ele se encontra entre o consciente e o inconsciente (PÊCHEUX, 1997). Com
efeito, não é completamente responsável pelo que enuncia, mas estabelece diálogo com
outros sujeitos. Como bem define Brandão (1997, p. 63): “[...] embora fundamental,
porque não existe discurso sem sujeito, perde sua centralidade ao passar a integrar o
funcionamento dos enunciados”. Dessa forma, ao produzir seu discurso, o sujeito não
expressa a sua consciência livre de interferências. Ao contrário, o seu discurso é
resultado de conjuntos discursivos que lhe são anteriores, que foram por ele
interiorizados, em função da exposição sócio-histórica a que está submetido, a partir da
qual são constituídas as suas representações discursivas sobre o mundo. Para Pêcheux
(1997), a própria identidade do sujeito enunciador é “já produzida” antecipadamente à
enunciação. Ou seja, o sujeito é efeito da interpelação ideológica:
[...] essa interpelação supõe necessariamente um desdobramento, constitutivo
de sujeito do discurso, de forma que um dos termos representa o ‘locutor’, ou
aquele a que se habituou chamar o ‘sujeito da enunciação’, na medida em que
lhe é ‘atribuído o encargo pelos conteúdos colocados’ – portanto, o sujeito
que ‘toma posição’, com total conhecimento de causa, total responsabilidade,
total liberdade, etc. – e o outro termo representa ‘o chamado sujeito
universal, sujeito da ciência ou do que se pretende como tal’ (1997, p. 214)
(grifos do autor).

Esse filósofo considera que esse desdobramento, a rigor, corresponde à relação
entre o pré-construído (interpelação ideológica que fornece-impõe a “realidade” e seu
“sentido” sob a forma universal) e articulação ou efeito-transverso (intradiscurso que
determina a dominação da forma-sujeito). Continuando, Pêcheux (1997) afirma que é
pertinente observar os efeitos paradoxais induzidos por essas práticas na forma-sujeito,
enquanto relação de desdobramento entre “sujeito da enunciação” e “sujeito-universal”.
13

Lembramos que o sujeito ao qual nos referimos nesta dissertação não é empírico (o indivíduo), mas
uma função discursiva.
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No entanto, tal desdobramento pode assumir diferentes modalidades, duas das
quais são evidentes: o bom sujeito e o mau sujeito. A primeira consiste numa
superposição entre o sujeito da enunciação e o sujeito universal e, ainda segundo
Pêcheux (1997), caracteriza o discurso do bom sujeito que realiza seu assujeitamento
sob a forma do ‘livremente consentido’, sendo que este sujeito sofre cegamente essa
determinação. A segunda modalidade é caracterizada pelo discurso do mau sujeito,
discurso a partir do qual o sujeito da enunciação se distancia, duvida, questiona,
contesta contra o sujeito universal, por meio de uma ‘tomada de posição’ em relação ao
que o sujeito universal lhe dá a pensar, isto é, assume um contradiscurso. Então,
instaura-se a luta contra a evidência ideológica da forma-sujeito, conduzindo o sujeito
enunciador do discurso a contra-identificar-se com o saber da formação discursiva que
lhe é imposta pelo interdiscurso. Há uma terceira modalidade, subjetiva e discursiva,
paradoxalmente caracterizada por uma desidentificação, como bem afirma Pêcheux
(1997, p. 217-218):
[...] o funcionamento dessa ‘terceira modalidade’ constitui um trabalho
[transformação-deslocamento] da forma-sujeito e não sua pura e simples
anulação. Em outros termos, esse efeito de desidentificação se realiza
paradoxalmente por um processo subjetivo de apropriação dos conceitos
científicos e de identificação com as organizações políticas ‘de tipo novo’. A
ideologia – ‘eterna’ enquanto categoria, isto é, enquanto processo de
interpretação dos indivíduos em sujeitos – não desaparece; ao contrário,
funciona de certo modo às avessas, isto é, sobre e contra si mesma, através
do ‘desarranjo-rearranjo’ do complexo das formas ideológicas [...] (grifos do
autor).

A partir de tais postulados, os referidos autores defendem a opacidade do sujeito
(ao contrário da transparência do sujeito cartesiano), da língua e da história, uma vez
que é afirmado que todos são interpelados pela ideologia. Esta, por sua vez, segundo
Orlandi (2007), consiste na relação imaginária do homem com a sua realidade; não é
ocultação da realidade. Para essa linguista, a ideologia produz, ao contrário da ocultação
do real, a evidência de sentidos dominantes: o sentido parece ser um só, o eleito pela
ideologia dominante. Esta é responsável pela ilusão de transparência; está no processo
de produção de sentido, apesar de apagá-lo. Como bem define essa estudiosa (2005, p.
47): “[...] a ideologia não é ocultação, mas função da relação necessária entre linguagem
e mundo. Linguagem e mundo se refletem no sentido de refração, de efeito imaginário
de um sobre outro”.
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À luz dessas discussões, estabelecemos a relação entre sujeito, sentido e
ideologia. Retomamos, então, o postulado referente à segunda fase da AD, às
Formações Discursivas. Consoante Foucault (1997), o sentido está inserido nas
formações discursivas que correspondem àquilo que o sujeito pode e deve dizer numa
conjuntura dada, dentro de condições dadas. As formações discursivas representam o
lugar de constituição do sentido e de identificação do sujeito. Tais formações, por sua
vez, são atravessadas pelas formações ideológicas, na perspectiva de Pêcheux (1997).
De acordo com este teórico, as formações discursivas constituem o lugar a partir do qual
o sujeito enuncia aquilo que pode e deve enunciar; são interpeladas pelas formações
ideológicas. Pêcheux (1997, p.147) procede ainda à seguinte advertência em relação à
ideologia:
[...] a objetividade material da instância ideológica é caracterizada pela
estrutura de desigualdade-subordinação do ‘todo complexo com dominante’
das formações ideológicas de uma formação social dada, estrutura que não é
senão a da contradição reprodução/transformação que constitui a luta
ideológica de classes.

Pêcheux (1997), então, chama a atenção para a forma dessa contradição que não
pode ser pensada como oposição de duas forças contrárias a si mesmas num mesmo
espaço. Tal forma de contradição inerente à luta ideológica não é simétrica. Ainda
segundo ele, essas relações de classe se encontram mascaradas no interior do
funcionamento dos aparelhos ideológicos do Estado, na medida em que tais aparelhos
têm seus próprios mecanismos de funcionamento. Nesse sentido, tais relações são
produzidas e reproduzidas como evidências naturais. Como bem define esse autor
(1997, p. 153):
Contentar-nos-emos em observar que o caráter comum das estruturasfuncionamentos designadas, respectivamente, como ideologia e inconsciente
é o de dissimular sua própria existência no interior mesmo do seu
funcionamento, produzindo um tecido de evidências ‘subjetivas’, devendo
entender-se este último adjetivo não como ‘que afetam o sujeito’, mas ‘nas
quais se constitui o sujeito’ (grifos do autor).

Orlandi (2002) corrobora Pêcheux (1997), defendendo que a ideologia é
manifestada através de símbolos que produzem sentidos. É seguindo esse pensamento
que a AD busca compreender como os objetos simbólicos produzem sentidos. Estes são
historicamente determinados. Como mencionado, pode haver um sentido dominante,
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eleito pela ideologia dominante, uma evidência de sentidos (a naturalização dos
sentidos), mas podem existir outros sentidos.
É a partir dessa naturalização de sentido que trazemos à baila a noção de
estereótipo. De acordo com Amossy (2005), o estereótipo é uma representação coletiva
cristalizada. É entendida como uma visão de mundo socialmente construída e
partilhada, produto das interações sociais. Segundo esta autora (2005, p. 125-126):
A estereotipagem, lembremos, é a operação que consiste em pensar o real. O
meio de uma representação preexistente, um esquema coletivo cristalizado.
Assim, a comunidade avalia e percebe o indivíduo segundo um modelo préconstruído da categoria por ela difundida e no interior da qual ela o classifica.

Já no âmbito ideológico, o estereótipo relaciona-se ao pré-construído, com bem
argumentam Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 215):

Para a análise do discurso, o estereótipo, como representação coletiva
cristalizada, é uma construção que emerge somente no momento em que um
alocutário recupera, no discurso, elementos espalhados e frequentemente
lacunares, para reconstruí-los em função de um modelo cultural preexistente.

Ao considerar que a ideologia se reproduz através de estereótipos, tais autores
defendem o seguinte ponto de vista (2005, p.216): “Ele aparece à luz da ideologia para
certas correntes que exercitam a análise ideológica dos discursos – o estereótipo
relaciona-se, assim, ao pré-construído”. Nesse sentido, os estereótipos e fenômenos da
estereotipia ligam-se ao dialogismo (BAKHTIN, 2002), visto que todo enunciado
retoma da palavra do outro, isto é, “as palavras não são nossas” (BAKHTIN, 2002).
Assim a comunicação e interação entre o locutor e os seus alocutários apoiam-se em
estereótipos, representações coletivas familiares e crenças partilhadas.
Nessa discussão teórica, é importante ainda reiterarmos as noções de
interdiscurso e intradiscurso, haja vista os postulados teóricos referentes à
heterogeneidade do discurso e do sentido. O próximo item discute sobre tais conceitos,
muito caros, para a realização desta pesquisa.

3.3 No domínio da interdiscursividade e intradiscursividade

Como mencionado, a noção de sentido se constitui durante a realização do
discurso que, para Pêcheux (1997), consiste em efeito de sentidos entre interlocutores.
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O sentido não existe independentemente dos sujeitos, mas são determinados
historicamente. Os sentidos, portanto, são construídos no ato da enunciação. Os sujeitos
enunciam a partir de uma FD determinada, tal como exposto; essa FD é interpelada pela
ideologia. Um locutor, portanto, no processo enunciativo, ao interagir com o
interlocutor, envolve-se em sistemas simbólicos construídos social e historicamente.
Esses sistemas simbólicos constituem a noção de interdiscurso, redes de sentidos já
ditos, preexistentes, que dialogam com os dizeres “do agora”, com as interpretações que
os sujeitos fazem com base nas memórias discursivas de cada um, construindo sentidos.
A esse respeito, Orlandi (2005, p. 31) defende o seguinte ponto de vista:
A memória, por sua vez, tem suas características, quando pensada em relação
ao discurso. E, nessa perspectiva, ela é tratada como interdiscurso. Este é
definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou
seja, é o que chamamos memória discursiva: o saber discursivo que torna
possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que
está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra. O interdiscurso
disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma
situação discursiva dada.

O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito
significa em uma situação discursiva dada. Tudo o que já se enunciou está, de certa
forma, significando ali, interpelando os sujeitos. Todos esses sentidos já-ditos pelos
sujeitos, em algum lugar, em outros momentos, mesmo distantes, têm um efeito sobre o
que é dito em outro lugar e trazem diferentes pressupostos. Assim, a forma desse dito
(ou escrito) acaba por trazer, uma memória, que ao invés de rompê-la acaba trazendo-as
com outras palavras. São os discursos da cultura, da tradição, da religião...
O fato de que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer é
fundamental para compreendermos o funcionamento do discurso, sua relação com os
sujeitos e com a ideologia. Deduzimos daí que há uma relação entre o já-dito e o que se
está dizendo. Esta relação é a que existe entre o interdiscurso e o intradiscurso, isto é,
entre a constituição do sentido e sua formulação. Com efeito, o interdiscurso é
representado como um eixo vertical em que há todos os dizeres já-ditos e esquecidos em
uma estratificação de enunciados que, em seu conjunto, representa o dizível. O
intradiscurso, por sua vez, é representado como um eixo horizontal, o da formulação,
isto é, aquilo que se diz naquele momento dado, em condições dadas.
Ao utilizar a linguagem, o sujeito sente uma necessidade, para sua própria
constituição, de que se esqueça do eu que o determina. Essa forma imaginária de sujeito
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se constitui pelo esquecimento, mas não no sentido de desconhecer algo de que se sabia,
mas sob a forma de “apagamento”. Para Pêcheux (1997), o termo “esquecimento” não
designa a perda de alguma coisa que se tenha um dia sabido (a chamada perda de
memória), mas o acobertamento da causa do sujeito no próprio interior de seu efeito. De
acordo com esse autor, esse esquecimento pode se dar de duas formas, quais sejam: o
esquecimento nº 1 e o esquecimento nº 2.
O esquecimento nº 1 se refere à ilusão de o sujeito ser o dono de seu dizer. O
sujeito não tem domínio total sobre o que diz. Na medida em que é interpelado
ideologicamente, é marcado por condições exteriores à linguagem. Tais condições, por
seu turno, encontram-se no funcionamento discursivo; existem independente da vontade
e/ou da intenção do sujeito. Por conseguinte, por ser interpelado ideologicamente, não é
o dono de seu dizer, não domina as formações discursivas, mas deve ter a ilusão de que
é o dono de seu discurso para que possa atuar em sociedade. Esse esquecimento é da
ordem do inconsciente e da ideologia.
O esquecimento n° 2, por sua vez, é caracterizado por se relacionar aos
processos de enunciação. Funciona, assim, pelo apagamento da noção parafrástica. Isso
implica em ter o dizer como passível de existir somente da forma em que foi
apresentado. Na formação discursiva que o domina, cujo papel é determinar o que pode
ou deve ser dito, inscrevem-se famílias parafrásticas passíveis de serem instauradas. A
formação discursiva é tida, nesse sentido, como o local de instauração de sentido. O
esquecimento n° 2 marca, então, uma zona pré-consciente ou consciente, na medida em
que o sujeito pode reformular o que mobiliza, utilizando elementos das famílias
parafrásticas. Neste sentido, “[...] um discurso nunca seria autônomo: com ele se remete
a outros discursos, suas condições de possibilidades semânticas se concretizariam num
espaço de trocas, mas jamais enquanto identidade fechada” (BRANDÃO, 1997, p. 74).
Discutidos os principais conceitos da AD, à luz dos quais analisamos os corpora
desta pesquisa, é necessário ainda trazermos para o interior de tais discussões os
postulados teóricos de Foucault (2008) acerca do controle social dos discursos. Isso
porque, como exposto ao longo desta pesquisa, examinamos os discursos das
personagens de Maurício de Sousa (Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão).

3.4 Foucault: as formas de controle dos discursos
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Como afirmado, entendemos que é importante discutirmos a noção de discurso,
à luz dos postulados de Foucault (2008), para quem, em todas as sociedades, a produção
de discurso é controlada, selecionada, organizada e redistribuída por procedimentos que
têm a função de “[...] conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento
aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade” (2008, p.9). Esse filósofo
defende que na sociedade ocidental existem diversos procedimentos de exclusão do
discurso, selecionados da seguinte forma: a interdição, a segregação da loucura (razão
versus loucura), a vontade de verdade (a oposição entre verdadeiro e falso).
Primeiramente, Foucault apresenta a interdição, entendida como um recurso
limitador da enunciação do discurso, simbolizando a proibição da palavra. Para este
autor, existem três tipos de interdições que se cruzam: tabu do objeto, ritual da
circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. Para esse filósofo:
“[...] não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer
circunstância [...]” (2008, p. 9). Acrescenta ainda que a política e a sexualidade são os
dois principais tabus presentes na sociedade. Ressalta, entretanto, que os discursos são
marcados pela busca de desejo e de poder, pela luta de controle daquilo que se enuncia.
O segundo princípio de exclusão consiste em uma separação e uma rejeição. E,
para exemplificar tal princípio, cita a oposição entre a razão e a loucura. A respeito da
história da loucura, sabemos que a sociedade não admite esse discurso como verdadeiro
ou não tem interesse em ouvi-lo, pois não era visto como uma palavra de verdade e,
portanto, não tem validade.
O terceiro princípio de exclusão refere-se à oposição entre verdadeiro e falso.
Foucault (2008) argumenta que, desde o século VI a.C., perpetua-se o discurso
verdadeiro, proferido por quem de direito e conforme o ritual requerido. Defende, então,
que, a partir desse postulado de verdade, pronuncia-se a justiça e concede a cada
indivíduo a sua parte, além de enunciar o futuro da humanidade, e promover a aderência
dos homens.
Ainda segundo ele, a vontade de saber é regida e coagida por uma vontade de
verdade. Há duas perspectivas pelas quais tal vontade pode ser examinada, quais sejam:
uma perspectiva interna; outra externa. Em relação à primeira, um discurso verdadeiro
ou falso não guarda semelhança com os demais procedimentos de exclusão: não é
arbitrário, nem tem aporte institucional. Quanto à segunda, a vontade de verdade se
mostra como um procedimento de exclusão: histórico, arbitrário e institucionalmente
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apoiado, isto é, há os sistemas de livros, de edição, as bibliotecas, laboratórios,
universidades, dentre outros.
Entretanto, o que reconduz a vontade de verdade é, sobretudo, a maneira pela
qual uma sociedade utiliza o saber: formas de valorização ou não, formas de
distribuição de repartição, de atribuição. Desse modo, a vontade de verdade mostra-se
como sistema de coerção: exerce, sobre os demais discursos, pressão e poder de
coerção. Assim, os discursos buscam autorizar-se pelo discurso da verdade.
Afora tais aspectos, Foucault (2008) discute sobre um elemento que limita
internamente o discurso, o autor. Este não diz respeito necessariamente ao indivíduo que
pronunciou ou escreveu um texto, mas a um princípio de agrupamento do discurso, uma
unidade e origem de suas significações, um foco de coerência. Não se trata de negar a
existência do indivíduo que escreve, mas considerar que o indivíduo que escreve
retoma, por sua vez, a função de autor. Esta função, por seu turno, desde o século XVII,
não parou de se enfraquecer, no interior do discurso científico: o autor funcionava para
dar nome a um teorema. Já no discurso literário, a função do autor não parou de se
reforçar: está presente nos poemas, nos dramas, etc. Para Foucault (2008), o autor deve
prestar contas da unidade de texto posta sob seu nome. De acordo com ele (2008, p. 28):
“[...] o autor é aquele que dá à inquietante linguagem da ficção suas unidades, seus nós
de coerência, sua inserção no real”. Ou seja, para Foucault (2008), o autor morreu, no
sentido da literatura e da ciência.
Para ele, a enunciação é irrepetível. Quanto ao sujeito, argumenta que este
consiste em uma função vazia, um lugar determinado e vazio. Dessa forma, contesta os
postulados estruturalistas e, portanto, cartesianos, segundo os quais o sujeito é a
instância fundadora da linguagem Segundo este filósofo (1997, p. 107): “[...] um único
e mesmo indivíduo pode ocupar alternativamente, em uma série de enunciados,
diferentes posições e assumir o papel de diferentes sujeitos”. Resumindo, o sujeito
enuncia de um lugar (FD, social), de uma posição (imaginária).
Foucault (2009), por sua vez, reflete sobre a relação entre o texto e o autor:
“Gostaria no momento de examinar unicamente a relação do texto com o autor, a
maneira com que o texto aponta para essa figura que lhe é exterior, pelo menos
aparentemente” (2009, p. 267).
Foucault (2009) discute, inicialmente sobre os princípios éticos que caracterizam
a escrita, considerando-os como uma espécie de regra imanente que não a (a escrita)
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marca como resultado, mas que a domina como prática. E, para analisar tais princípios,
remete-nos, então, a dois de seus grandes temas, quais sejam: a libertação da escrita do
tema da expressão, o parentesco da escrita com a morte. A respeito da autonomia da
escrita sobre a expressão, Foucault (2009, p. 268) traz à baila a seguinte reflexão: “Na
escrita, não se trata da manifestação ou da exaltação do gesto de escrever; não se trata
de amarração de um sujeito da linguagem; trata-se da abertura de um espaço onde o
sujeito que escreve não para de desaparecer”.
No segundo caso (o parentesco da escrita com a morte), o referido autor
ressalta que a narrativa, ou a epopeia dos gregos versavam sobre a imortalidade do
herói, pois, mesmo quando este ‘aceitava’ a sua morte, ela era consagrada tornando-se
igualmente “imortal”. Em sentido oposto, nas narrativas árabes, há um adiamento da
morte, a exemplo da personagem Shehrazade, cujo principal tema representa o avesso
encarniçado do assassínio (p. 268). Foucault (2009, p. 269) acrescenta que relação
escrita/morte é reiterada quando se observa o apagamento “das características
individuais do sujeito que escreve”. Ainda conforme esse filósofo (2009, p. 269): “[...]
o sujeito que escreve despista todos os signos de sua individualidade particular; a marca
do escritor não é mais do que a singularidade de sua ausência; é preciso que ele faça o
papel de morto no jogo da escrita”.
Dando continuidade ao seu pensamento, Foucault (2009) ressalta que há duas
noções preservadoras da existência do autor: a noção de obra e a de escrita. Quanto à
noção de obra, o autor afirma que é insuficiente deixar o autor e o escritor de lado para
estudar a obra em si mesma. Eis as sua palavras sobre isso: “A palavra ‘obra’ e a
unidade que ela designa são provavelmente tão problemáticas quanto a individualidade
do autor” (2009, p. 270). A respeito da noção da escrita, Foucault (2009, p.270) acredita
que essa “[...] bloqueia a certeza da desaparição do autor e retém como que o
pensamento no limite dessa anulação; com sutileza, ela ainda preserva a existência do
autor”. No entanto, para esse estudioso, essa existência não interessa mais à noção atual
de escrita; a tal noção se relaciona muito mais à situacionalização do espaço em que o
autor se dispersa14 e do tempo em que se desenvolve a sua escrita.

Como bem

argumenta Foucault (2009. p.271):
14

Entendemos que Foucault (2009) se refere aí à dispersão do sujeito do discurso. Não há apenas um
sujeito que escreve, mas muitos que ocupam múltiplas posições de sujeito. Remetemos à noção de
locutor, enunciador.
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Dar, de fato, à escrita um estatuto originário não seria uma maneira de, por
um lado, traduzir novamente em termos transcendentais a afirmação
teológica do seu caráter sagrado e, por outro, a afirmação crítica do seu
caráter criador?

Nessa perspectiva, o interesse precípuo de Foucault (2009, p.271) é o seguinte:
“[...] localizar o espaço assim deixado vago pela desaparição do autor, seguir
atentamente a repartição das lacunas e das falhas e espreitar os locais, as funções livres
que essa desaparição faz aparecer”. Outro aspecto questionado por Foucault (2009) é o
nome do autor (um nome próprio). Para ele, o nome próprio do autor não é como outros
nomes próprios, ele exerce uma certa função em relação ao discurso; exerce uma função
classificatória. Conforme Foucault (2009, p. 273 – 274):
Enfim, o nome do autor funciona para caracterizar um certo modo de ser do
discurso [...], indica que esse discurso não é uma palavra cotidiana, [...] mas
que se trata de uma palavra que deve ser recebida maneira e que deve, [...]
receber um certo status.

Para Foucault (2009, p. 274), o nome próprio do autor está inserido em um
conjunto de discursos acerca dele. Este conjunto está intimamente ligado a um caráter
de status social, a uma autoridade, no que diz respeito, principalmente, ao poder de
veicular as verdades socialmente aceitas. “Consequentemente, poder-se-ia dizer que há,
em uma civilização como a nossa, um certo número de discursos que são providos da
função ‘autor’ enquanto outras são desprovidas dela”.
É nesse sentido que trazemos à baila a função autor, que para Foucault vem
caracterizar o modo de ser – circulação e funcionamento - dos discursos nas diferentes
sociedades onde estes ocorrem. A partir dessa constatação, a função autor torna-se
objeto de análise do estudioso, que reconhece nela quatro características fundamentais.
Especificamente na nossa cultura, a função ‘autor’ caracteriza-se como mecanismo de
apropriação penal. Assim os textos, os livros e os discursos teriam autores, podendo
estes ser punidos, na medida em que os discursos assumissem uma função transgressora
da ordem estabelecida. Em contrapartida, a função autor não é exercida de modo
universal e da mesma maneira em todos os discursos, em todas as épocas e em todas as
civilizações. A terceira característica diz respeito ao processo “que constrói um certo ser
de razão que se chama de autor” (2009, p.276). Segundo Foucault, o modo como a
crítica literária denomina o autor está diretamente relacionada à maneira como a
tradição cristã determinou a autenticidade ou a rejeição. Isto é, “para ‘encontrar’ o autor
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na obra, a crítica moderna utiliza esquemas bastantes próximos da exegese cristã,
quando ela queria provar o valor de um texto pela santidade do autor” (FOUCAULT,
2009, p.277). Assim, o autor permite explicar a presença de certos fatos em uma obra,
sua transformação, sua deformação, além de conferir unidade aos discursos.
E, por último, a quarta característica da função autor que nos permite distinguir
o diversos “eus” que os indivíduos ocupam na obra, visto que a função autor não remete
somente a um indivíduo real. Desse modo, o sujeito que fala no prefácio de um tratado
de matemática não é o mesmo que fala no percurso de uma demonstração ou o que fala
das dificuldades e obstáculos que encontrou no decorrer da elaboração do seu trabalho.
Ainda para Foucault (2009), a noção “autor” possui um sentido demasiado
restrito que se limita ao autor de um texto, de um livro, de um a obra, a quem se pode
legitimamente atribuir uma produção. Entretanto, Foucault (2009) observa, a partir de
seus estudos acerca do século XIX, o aparecimento de tipos de autor bastante singulares
e inconfundíveis, designados por ele de “fundadores de discursividade”, os quais não
podem ser confundidos com os renomados autores literários, nem com os dos textos
religiosos canônicos, tampouco com os estudiosos da ciência. Consoante Foucault
(2009), esses autores não são apenas autores de suas obras, mas a possibilidade, as
regras de formação de outros discursos. Como exemplo desses ‘fundadores de
discursividades’, Foucault (2009) cita Marx, Freud e Ann Radcliffe, estabelecedores de
uma possibilidade infinita de discursos.
Esses autores são denominados ainda de “instauradores de discursividade”. Isso
porque esses autores tornaram possível uma série de analogias, assim como um certo
número de diferenças e que “abriram o espaço para outra coisa diferente deles e que, no
entanto, pertence ao que eles fundaram” (FOUCAULT, 1996, p.281). Nessa
perspectiva, Foucault (2009) acredita que a instauração de uma discursividade é
heterogênea em relação as suas transformações posteriores. Conforme esse pensador, é
difícil delimitar a função autor quando se trata dos instauradores de discursividades
devido à necessidade de conjuntos mais vastos, como grupos de obras ou disciplinas
inteiras.
Quanto ao autor do nosso objeto de discurso, as HQs da Turma da Mônica,
entendemos que Maurício de Sousa é responsável pelos nós de coerência de sua
produção. E, conforme a sua história, apresentada no item 2.4 do capítulo II, o seu nome
próprio conquistou um status social. Em decorrência disso, é respeitado socialmente.
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Ademais, na medida em que sua obra está circunscrita ao domínio discursivo
jornalístico, adquire um certo poder de veicular verdades respeitadas pelos seus
interlocutores (alocutários). Com efeito, Maurício de Sousa se constitui um sujeito autor
com poder em relação aos seus interlocutores.
Por conta dessa relação poder/saber que o autor das HQs exerce em relação aos
seus interlocutores, no próximo item, continuamos a discutir as teorias foucaultianas na
perspectiva do poder disciplinar.

3.5 Foucault: as relações do poder disciplinar
Neste item, trazemos à baila os postulados de Foucault (1997), acerca dos
mecanismos que disciplinam os corpos. O estudioso faz uma crítica política da
sociedade do século XVIII ao XIX, ao afirmar que os corpos são treinados para atingir a
um determinado fim. Foucault (1997) discute, principalmente, as numerosas maneiras
de aplicação de flagelo humano, em que o poder soberano do estado atenuava qualquer
forma de expressão dos direitos fundamentais inerentes à própria existência da pessoa
enquanto sujeito detentor de direitos.
No seio social, o poder impõe proibições e obrigações ao corpo. Nesse sentido, o
Estado, através da disciplina, fabricou corpos dóceis e úteis. E para esse corpo se tornar
útil é preciso ser “[...] ao mesmo tempo produtivo e corpo submisso” (FOUCAULT,
1997, p.26). A disciplina é uma forma de dominação, composta por técnicas punitivas,
dispositivos reguladores e controladores dos corpos. As instituições, a exemplo da
Família, da Igreja, da Escola e do Estado, são as responsáveis por esse controle por
meio das prisões, dos castigos, nos hospitais e nos quartéis, nas escolas. Esses são os
aparatos de poder produzidos pela sociedade disciplinar. Sobre essa disciplinarização,
Foucault (1997, p. 119) assim argumenta:
O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o
desarticula e o recompõe. [...]A disciplina fabrica assim corpos submissos e
exercitados, corpos ‘dóceis’. A disciplina aumenta as forças do corpo [em
termos econômicos de utilidade] e diminui essas forças [em termos políticos
de obediência].

Os corpos são controlados pelos mecanismos disciplinares advindos das
instituições, as quais imprimem no sujeito modelos de comportamento a serem
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seguidos. Ao impor instrumentos, técnicas e procedimentos de aplicação nos corpos, a
disciplina é uma física ou uma anatomia do poder, uma tecnologia. Foucault (1997)
postula a existência de uma ‘mecânica do poder’. Essa mecânica recorre aos recursos da
repetição que naturalizam as “regras” a serem seguidas pelos indivíduos. As
instituições, então, tomam como base o poder para exercer a dominação sobre os corpos
dos indivíduos. Tais instituições se apresentam como instâncias de regulação com o
objetivo de ditar a ordem e os modelos de comportamento de acordo com as hierarquias
estabelecidas.
Ainda segundo Foucault (1997), as práticas referentes à disciplina se
diferenciam por disseminar os indivíduos em espaços fechados e heterogêneos, onde
cada indivíduo tem um lugar determinado, cumprindo, dessa forma, uma função útil,
como colégios, quartéis, fábricas, isto é, um processo de quadriculamento: “[...] cada
indivíduo no seu lugar, em cada lugar, um indivíduo. [...]. Importa estabelecer as
presenças, as ausências, saber onde e como encontrar os indivíduos” (FOUCAULT,
1997, p. 123). Para o referido autor, esses locais são intercambiáveis e hierarquizados.
Assim, cada indivíduo ocupa um lugar espacial onde se propaga a multiplicidade de
pessoa para, a partir desse mesmo espaço, extrair o maior número de efeitos possíveis.
Ainda conforme o referido autor, a disciplina remete a um controle das
atividades dos indivíduos, estritamente em relação aos horários, um rigor do período do
surgimento da indústria que remete, por sua vez, a uma conservação da postura
religiosa. As disciplinas se constituem, então, como garantia da obediência dos
indivíduos: melhor economia do tempo e dos gestos. Como bem defende Foucault
(1997, p. 126): “[...] a primeira das grandes operações da disciplina é então a
constituição de ‘quadros vivos’ que transformam as multidões confusas, inúteis ou
perigosas em multiplicidades organizadas”.
Tal como mencionado, a disciplina também se refere ao tempo, haja vista a
duração do tempo em segmentos, a sua organização. Isto é, o poder está diretamente
relacionado ao controle do tempo estabelecendo consequentemente ao controle dos
corpos. Desse modo, o tempo “[...] penetra o corpo, e com ele todos os controles
minuciosos do poder” (FOUCAULT, 1997, p. 129). Com efeito, há o adestramento dos
corpos. Foucault (1997) apresenta o poder de adestrar como sendo a técnica específica,
cujo principal objetivo é se apropriar ainda mais dos indivíduos. Nas palavras de
Foucault (1997, p. 143): “A disciplina ‘fabrica’; ela é a técnica específica de um poder
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que torna os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumento de seu
exercício”.
Nessa relação entre disciplina e adestramento, Foucault (1997) acentua o poder
da vigilância hierárquica, a qual funciona como uma máquina, não pode ser transferida.
É o diagrama de um poder que age pelo efeito de uma visibilidade geral. Esse modelo é
organizado segundo o modelo piramidal que lhe proporciona “um chefe”, situado no
topo da pirâmide. No entanto, essa arquitetura foi construída para permitir um controle
interior, articulado e detalhado, ou seja, é o aparelho inteiro que produz poder. As
estruturas dos edifícios e escolas são arquitetadas segundo essa vigilância hierárquica. É
válido ressaltar, que esse instrumento de adestramento permite ao poder disciplinar ser
ora indiscreto, na medida em que se encontra em toda parte, sempre alerta demostrando
a existência de um controle; ora discreto, na medida em que a existência do
adestramento e do controle funciona em silêncio. Como bem argumenta Foucault (1997,
p. 141):
As instituições disciplinares produziram uma maquinaria de controle que
funcionou como um microscópio do comportamento; as divisões tênues e
analíticas por elas realizadas formaram, em torno dos homens, um aparelho
de observação, de registro de treinamento.

Um outro aspecto de disciplinarização dos corpos diz respeito à sanção
normalizadora, a qual nasce de um pequeno mecanismo penal (FOUCAULT, 1997).
Essa sanção normalizadora consiste em um funcionamento punitivo, cujo ponto de
ancoragem é a norma. Essa disciplina diz respeito à mecânica do castigo, o qual impõe
limites ao indivíduo, sob pena das técnicas de expiação, do arrependimento. Tal como
denuncia Foucault (1997, p. 150): “Castigar é exercitar”. A partir desse castigo, adestrase o indivíduo. Ele (o castigo disciplinar) tem a função de reduzir os desvios, e,
consequentemente deve ser corretivo. Como exemplificação desse mecanismo
disciplinar, Foucault (1997) traz à baila a oficina, a escola e o exército, os quais
funcionam controlando o tempo (atraso, ausências, interrupções de tarefas), a atividade
(desatenção, negligência, falta de zelo), a maneira de ser (grosseira, desobediência), os
discursos (tagarelice, insolência), o corpo (atitudes tidas como incorretas, sujeiras), e a
sexualidade (imodéstia, indecência).
Afora a norma, o referido filósofo defende que o exame também consiste em um
mecanismo disciplinar. Consoante Foucault (1997, p. 154): “[...] é um controle
normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir”. Segundo essa
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premissa, o exame é um procedimento que articula a vigilância hierárquica e a sanção
normalizadora, permitindo avaliar o desempenho do indivíduo e sancioná-lo ou
recompensá-lo de acordo com o comportamento. Nas palavras de Foucault (1997.p.
154): “No coração dos processos de disciplina, ele (o exame) manifesta a sujeição dos
que são percebidos como objetos e a objetivação dos que se sujeitam. A superposição
das relações de poder e das de saber assume no exame todo o seu brilho visível”.
Outro ponto de grande relevância, conforme Foucault (1997, p. 163), é o
Panoptismo, segundo o qual “[...] essa vigilância se apóia (sic.) num sistema de registro
permanente: relatórios dos síndicos aos intendentes, dos intendentes aos almotacés ou
ao prefeito”. O panóptico surgiu no século XVII como uma das medidas utilizadas por
ocasião da declaração da peste na cidade. Primeiramente, funcionava como um
policiamento espacial estrito com fechamento da cidade e divisão em quarteirões: cada
rua sob a autoridade de um síndico. Assim cada espaço é “[...] recortado, imóvel,
fixado. Cada qual se prende a seu lugar. E, caso se mexa, corre perigo de vida, por
contágio ou punição” (FOUCALT, 1997, p. 162). Desse modo, o panoptismo funciona
como um controle exercido sobre os presos, os operários das fábricas, os escolares, os
internos nos conventos. “O panóptico é uma máquina maravilhosa que, a partir dos
desejos mais diversos, fabrica efeitos homogêneos de poder” (FOUCAULT, 1997, p.
167).
Consoante Foucault (1997, p. 166), o panoptismo de Benthan é a figura
arquitetural na qual “A visibilidade é uma armadilha”. Para o referido autor o: “O
Panóptico é uma máquina de dissociar o par ver-ser visto: no anel periférico, se é
totalmente visto, sem nunca ver; na torre central, vê-se tudo, sem nunca ser visto” (p.
167). Há sempre o olhar vigilante, que vê tudo sem nunca ser visto. A partir dessa
estrutura arquitetural, há uma desmaterialização do poder físico, ele tende a ser
incorpóreo. Com efeito, ocorre a animalização do ser, o homem passa a ser exposto em
um zoológico, tal como Benthan havia idealizado o panóptico. Por fim, como advoga
Foucault (1997, p. 169): “Panóptico funciona como uma espécie de laboratório de
poder”.
No próximo item, discutimos a questão de gênero à luz da sociedade disciplinar.
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3.6 Gêneros e o corpo disciplinar
A formação da mulher sempre esteve sujeita à tradição de determinados papéis
na família patriarcal. A ela cabia ser obediente, passiva, educada, boa mãe, boa filha,
boa esposa entre tantos outros papéis que a associam ao bom comportamento. Tais
cobranças sempre fizeram parte o imaginário da mulher ocidental. Segundo Carrara
(2009, p.40):
[...] os diferentes sistemas de gênero – masculino e feminino – e de forma de
operar nas relações sociais de poder entre homens e mulheres são decorrência
da cultura, e não de diferença naturais instaladas nos corpos de homens e
mulheres.

Assim, a construção do preconceito em torno do gênero feminino é
naturalizada, articula questionamentos dos valores de uma identidade central e
hegemônica. A esse respeito, Xavier (1998) aponta a família como uma instituição que
naturaliza os corpos femininos. Com efeito, a família patriarcal é colocada como uma
instituição que detém o poder e a prática discursiva, a qual forma seus objetos,
enunciações e conceitos que sempre colocam a mulher como inferior e submissa ao
homem.

A verdade do discurso, então, é sempre enunciada e repetida por essa

instituição, na medida em que disciplina os corpos femininos. Nas palavras de Xavier
(1998, p. 14):
A família, como lugar de adestramento para a adequação social, é, muitas
vezes, a responsável pelos conflitos narrados; o resgate da infância,
retomando a família de origem, torna visível a ação repressora do
condicionamento familiar. Além disso, há que se considerar também, o
desmapeamento causado pelas mudanças sociais, atomizando uma estrutura
milenar e, por isso mesmo, caduca.

Nos dias de hoje, a família, apesar de ainda exercer uma grande influência no
comportamento feminino, apresenta novos modelos. Apresenta-se de uma forma
multifacetada, devido, sobretudo, às mudanças sociais, à desconstrução das relações de
gênero, características da sociedade atual. Tais relações são frequentemente expostas em
textos literários atuais, por meio de recursos estéticos que tentam desconstruir o
preconceito, as antigas tradições. Estas, porém, encontram-se ainda vigentes nas práticas
sociais.
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Ainda para Xavier (1998), a família é uma instituição que adestra a mulher para
adequação social, na medida em que a prepara para o casamento. De acordo com essa
instituição, o indivíduo deve seguir um sistema de gênero, o qual diferencia espaços e
funções para sexos diferentes. Conforme essa autora, a tecnologia de gênero, advinda do
condicionamento familiar, reforça a ideia de que homens e mulheres são diferenciados
pelas práticas sociais e culturais. Nesses termos, observa que o espaço público é
marcado pela presença do homem, enquanto que o espaço privado é marcado pela
presença feminina, a domesticidade seria o “paradigma ideal da feminilidade”. E
continua:
[…] a separação entre o público e o privado, com freqüentes (sic.)
referências à casa, ao lar e à família – familiar significando não estranho e,
portanto, não perigoso – se insere no sistema de gênero, tão presente na
sociedade brasileira (XAVIER, 1998, p. 27).

Haja vista esse processo de mudança social, a sacralização da família, como
forma de adestramento social, começou a entrar em decadência. Atualmente, nessa
instituição, a mulher já não mais é reduzida ao espaço privado da casa, do marido, dos
filhos; o homem já não se faz presente somente para exercer sua autoridade. Outrora a
hierarquia era a base do sistema de gênero imposto pela família, que definia papéis
principais e secundários para os gêneros feminino e masculino. O poder masculino já
não é detentor de tanta força. Tais mudanças representam uma fase de desconstrução do
discurso da ideologia do patriarcado. Dessa forma, a mulher tenta não se adequar aos
modelos impostos pela família, buscando novas formas de relacionamento, não mais
baseadas na superioridade masculina. Por conseguinte, observamos a desconstrução das
relações de gênero dentro da família; uma inversão do valor atribuído à figura do pai.
Xavier (1998, p. 44) também revela a ausência do pai como uma das causas da
transformação pela qual passa a instituição familiar. Para essa autora:
[...] o rápido progresso da civilização tecnológica abala a hierarquia dos
velhos ornamentos sociais, em suas estruturas de sustentação, ou seja, nas
estruturas familiares. A ausência do pai é uma ausência estrutural,
sintomática da decadência do patriarcado e da consequente perda dos
referenciais.

Essa transformação que ocorre na família é uma das responsáveis pela crise pela
qual passa o indivíduo na modernidade. A família deixou de ser centrada no poder do
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homem para também passar por um abalo em sua estrutura. Esse conflito com as
tradições sociais gerou um novo modelo de família baseado em mudanças na concepção
da identidade do sujeito. Com base nessa perda dos referenciais atribuídos à figura do
pai, Xavier (1998, p. 44) defende que “[...] a crise dos modelos e a falta de instrumentos
institucionais geram ansiedade e medo, provocando a angustiante sensação de
desajuste”.
Afora os aspectos abordados, a referida autora chama atenção para o fato de que
o conceito de gênero não deve se referir à construção de papéis sociais, masculinos e
femininos. Os estudos de gênero vão além dessa concepção. Esta reduz os indivíduos a
determinados comportamentos, espaços, pois a masculinidade e a feminilidade não são
definidas apenas nas interações interpessoais entre os sujeitos, mas perpassam as redes
de poder de uma sociedade. Tais redes impõem as hierarquias entre os gêneros e,
conforme Foucault (1988), são reforçadas pelas instituições, pelos discursos e pelas
práticas sociais adotadas pelos indivíduos.
Ainda para Foucault (1988), o poder é o responsável pela concepção de que há
uma hierarquia entre os gêneros masculino e feminino. Nesse sentido, as instituições
perpassam os discursos advindos do poder, o qual “fabrica os sujeitos”.
Consequentemente, as práticas sociais das instituições influenciam a construção da
identidade de gênero, da sexualidade do sujeito. Essa concepção de identidade reproduz
as fontes de dominação dos aparatos de poder, tais como a Igreja, o Estado, a Família e
a Escola. Segundo o referido autor, as instituições sociais criaram essa concepção de
identidade com o objetivo de racionalizar a dominação em relação aos sujeitos. Foucault
(1988, p. 91-92) afirma que “[...] elas são o outro termo nas relações de poder;
inscrevem-se nestas relações como o interlocutor irredutível”.
A esse respeito, Louro (1997) afirma que o sentimento de pertencimento a
determinados grupos constitui o sujeito e, nessa perspectiva, o gênero também é um
fator imprescindível na constituição da identidade. Louro (1997, p. 25) defende o
seguinte ponto de vista:

[...] ao afirmar que o gênero institui a identidade do sujeito [assim como a
etnia, a classe, ou a nacionalidade, por exemplo] pretende-se referir, portanto,
a algo que transcende ao mero desempenho de papéis, a idéia (sic.) é perceber
o gênero fazendo parte do sujeito, constituindo-o.
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Resumindo, as instituições e suas práticas sociais influenciam a construção da
identidade de gênero do sujeito, na medida em que esses sujeitos agem de acordo com a
justiça, a Igreja, as práticas educacionais das escolas ou as práticas estatais. Essas
instâncias institucionais se organizam e determinam, portanto, as relações de gênero,
isto é, “estas práticas e instituições ‘fabricam’ os sujeitos” (LOURO, 1997, p. 25).
Sobre o corpo feminino, Foucault (1988) afirma que ele foi deslocado para o
âmbito da fecundidade regulada, ou seja, foi qualificado para o espaço familiar. O corpo
feminino foi relegado ao espaço do lar, da reprodução para a família e do cuidado das
crianças. Ainda consoante esse autor, à mulher foi dada uma responsabilidade
biológico-moral que garantiria a educação dos filhos. Daí o surgimento dos papéis
sociais de mãe e esposa, postos para a mulher na família. A célula familiar, portanto,
naturaliza as concepções acerca do corpo feminino como responsável pela reprodução,
cuidado e educação moral dos filhos; concebe a mulher apenas como mãe e com uma
sexualidade que não privilegia o prazer.
Em contraposição a essa naturalização da sexualidade, os indivíduos podem
exercê-la de diversas formas, constituindo suas identidades sexuais através do modo
como a (a sua sexualidade) vivenciam, embora se identifiquem também como
masculinos ou femininos e, a partir daí, formam as suas identidades de gênero. De
acordo com Louro (1997), as identidades de gênero e de sexo se encontram interrelacionadas, fato que dificulta o estudo de ambas separadamente. Na realidade, o que
mais importa é ressaltar o caráter de constante construção dessas identidades, pois, nas
palavras de Louro (1997, p.27) “[...] as identidades estão sempre se constituindo, elas
são instáveis e, portanto, passíveis de transformação”.
Ainda consoante Louro (2000, p, 08) os corpos ganham significados na cultura
e, por ela são alterados:
[...] nossos corpos constituem-se na referência que ancora, por força, a
identidade. E, aparentemente, o corpo é inequívoco, evidente por si; em
consequência, esperamos que o corpo dite identidade, sem ambiguidade nem
inconstância.

De acordo com Xavier (1998), por sua vez, o corpo é uma construção social,
uma representação das ideologias. O feminismo também trabalha a questão do corpo
quando o concebe como um objeto cultural e preocupa-se com o corpo vivido, isto é,
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construído pela cultura. Segundo a crítica feminista, o corpo feminino é o espaço de
contestação, de lutas econômicas, políticas, sexuais e intelectuais.
A sociedade estabeleceu crenças e valores em torno do corpo quando o
considera como uma construção biológica. Porém, para Louro (2008), o corpo não deve
ser definido pelas características físicas, as quais atribuem diferenças, tornando o corpo
masculino ou feminino, nem de acordo com um conceito que lhe atribui uma diferença
binária. Para essa autora, nomear o corpo como masculino ou feminino é um ato que
concebe o sexo como anterior à cultura, fato que indica que o sexo definiria o gênero.
No entanto, a determinação do gênero é ligada aos significados culturais os quais são
responsáveis pelo “[...] processo de masculinização ou feminização com o qual o sujeito
se compromete” (LOURO, 2008, p. 15).
Ainda segundo Louro (2008), todo corpo é construído na cultura e se comporta
conforme os dispositivos e as convenções impostas pelas marcas do discurso das
instituições, que afirmam serem os aspectos dos corpos os definidores do gênero e da
sexualidade do indivíduo. Eis a tese dessa autora em relação à concepção binária de
sexo:
[...] a concepção binária de sexo, tomado como um dado que independe da
cultura, impõe, portanto, limites à concepção de gênero e torna a
heterossexualidade o destino inexorável, a forma compulsória da sexualidade
(LOURO, 2008, p. 81-82).

No próximo Capítulo, procedemos à análise dos corpora, tentando estabelecer
a relação entre teoria e prática.
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CAPÍTULO IV - ANÁLISE QUADRINIZADA: OS DISCURSOS EM
CIRCULAÇÃO NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DE MAURÍCIO DE
SOUSA
O interessante numa metodologia não é precisamente o quanto se controla,
mede, calcula e assim por diante, mas em que medida tudo isso é relevante
para os propósitos que se tem em vista. Controle, medida, cálculo, avaliação
e interpretação serão relevantes não na mesma proporção
indiscriminadamente. São aspectos relativos aos interesses científicos em
jogos. (MARCUSCHI, 2001, p.31)

Neste capítulo abordamos as diretrizes metodológicas da pesquisa, à luz de toda
a teoria trabalhada nos capítulos anteriores. Numa perspectiva discursiva, buscamos
relacionar teoria e prática, à medida que fazemos uma análise dos corpora. Essa análise,
por sua vez, pretende responder às perguntas norteadoras desta pesquisa. Como o tema
aborda os discursos em circulação das histórias em quadrinhos de Maurício de Sousa,
tentamos identificar pistas que mostrem a presença de múltiplos discursos.

4.1 Método da análise dos corpora

Segundo Marcuschi (2001), o problema está em saber o que se pretende com a
investigação. Assim, é provável que o melhor caminho é ter uma ideia clara do objeto a
ser investigado, dos objetivos a serem atingidos, “pois antes de ter um bom método de
trabalho, devemos ter um bom problema a investigar” (MARCUSCHI, 2001, p.27). Na
presente pesquisa, fazemos o recorte em relação aos discursos veiculados a partir das
falas, das características, das atitudes dos principais personagens/enunciadores nas
histórias em quadrinhos de Maurício de Sousa, tais como: Mônica, Magali, Cebolinha e
Cascão. Consideramos tal objeto de pesquisa uma fonte de produção de sentido.
Ainda para Marcuschi (2001), o interessante numa metodologia não é
precisamente o quanto se controla, mede, calcula, mas em que medida tudo isso é
relevante para os propósitos em vista. Quanto a esse aspecto, Marcuschi (2001) ressalta
que o recorte “se dá no âmbito de uma teoria ou de postulados teóricos que operam
como um conjunto de asserções que procuram explicar um dado fenômeno do mundo e
não de nossa imaginação” (2001, p. 27).
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Como os corpora da pesquisa incluem a análise das histórias em quadrinhos, à
luz do surgimento desse gênero e de sua trajetória no Brasil (MENDONÇA, 2002;
CIRNE, 1971), consideramos os mecanismos e recursos tecnológicos usados para narrar
os quadrinhos e a sua contribuição como um veículo de expressão criativa e
comunicativa (EGUTI, 2001; FOGAÇA, 2002; EISNER, 1995), no âmbito social. Foi
importante, então, um estudo acerca dos gêneros do discurso, investigando o surgimento
de novos gêneros e a sua correlação com as novas tecnologias (BAKHTIN, 2002;
MARCUSCHI, 2002).
Além disso, no âmbito desta pesquisa, a Análise do Discurso de linha francesa
(AD) nos fornece o principal referencial para a realização das análises, na medida em
que utilizamos os seus principais conceitos como recorte teórico-metodológico15, a
partir de uma perspectiva histórico-discursiva.
No âmbito de uma pesquisa cujo procedimento de análise é a discursiva, Orlandi
(2005) propõe que adotemos um dispositivo de análise do discurso. Tal dispositivo
consiste em um gesto de interpretação. Esse gesto, por sua vez, é diferenciado de acordo
com cada analista de discurso, haja vista o recorte teórico, o conhecimento do analista
em relação às teorias com as quais a AD dialoga. Segundo essa analista, uma análise do
discurso apresenta as seguintes características:
[...] colocar o dito em relação ao não dito, o que o sujeito diz em lugar com o
que é dito em outro lugar, o que é dito de um modo com o que é dito de
outro, procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz mas
que constitui igualmente os sentidos de suas palavras. (ORLANDI, 2005, p.
59)

A referida autora considera que a elaboração desse dispositivo muda a posição
do leitor para a de analista do discurso, a partir da qual o analista pode compreender
melhor o “movimento da interpretação”, os “efeitos da interpretação” e os “limites da
interpretação”. Além disso, essa pesquisadora defende que, numa análise discursiva, é
importante considerarmos a construção do corpus, pois este está diretamente ligado à
análise. Assim, Orlandi (2005, p. 63) adverte: “[...] decidir o que faz parte do corpus já é
decidir acerca de propriedades discursivas”. Ressaltarmos também que o analista se
depara com o texto como realidade e, a partir dele, remete-se ao discurso, advindo de
15
Tal como mencionado ao longo deste trabalho, os corpora são analisados a partir dos conceitos sujeito
(autor/locutor, enunciador), discurso, formação discursiva, formação ideológica, esquecimentos nº1 e nº2,
interdiscurso, intradiscurso, memória discursiva, formação imaginária, relações de força.
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uma formação discursiva, interpelado por uma formação ideológica dominante, fazendo
sentido. Orlandi (2005) acrescenta:
[...] a análise é um processo que começa pelo próprio estabelecimento do
corpus e que se organiza face à natureza do material e à pergunta [ponto de
vista] que o organiza. Daí a necessidade de que a teoria intervenha a todo
momento para ‘reger’ a relação do analista com o seu objeto, com os
sentidos, com ele mesmo, com a interpretação. (ORLANDI, 2005, p. 64)

Além disso, Orlandi (2005) postula que, na análise da superfície linguística, o
objeto discursivo sofre um tratamento de análise superficial. A partir de então, o
discurso passa a ser de-superficializado. Mas, para chegarmos a tal processo,
procuramos pistas para compreendermos o modo como o discurso estudado se
textualiza, “[...] através dos vestígios que deixa no fio do discurso. [...]” (ORLANDI,
2005, p. 65). A de-superficialização do discurso consiste em eliminar as marcas do
esquecimento nº 2, que produz a impressão de que determinado enunciado só é e pode
ser dito daquela maneira e não de outra. Orlandi assim argumenta:
[...] o objeto discursivo não é dado, ele supõe um trabalho do analista e para
se chegar a ele é preciso, numa primeira etapa de análise, converter a
superfície linguística [o corpus bruto], o dado empírico, de um discurso
concreto, em um objeto teórico, isto é, um objeto linguisticamente desuperficializado, produzido por uma primeira abordagem analítica que trata
criticamente a impressão de ‘realidade’ do pensamento, ilusão que sobrepõe
palavras, ideias e coisas. (ORLANDI, 2005, p. 66)

Foucault (2003) também traz à baila questões referentes à análise discursiva. Ele
propõe quatro regras para o método de análise, quais sejam:
I.

o princípio de inversão, o qual consiste na fonte dos discursos, no

princípio de expansão e de continuidade;
II.

o princípio de descontinuidade, ou seja, “[...] os discursos devem ser
tratados como práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, mas também
se ignoram ou se excluem.” (FOUCAULT, 2003, p. 52, 53);

III.

o princípio de especificidade, no qual o discurso deve ser concebido
como prática, não se deve transformá-lo em um “jogo de significações
prévias” para assim encontrar a regularidade discursiva;

IV.

o princípio da exterioridade, no qual o analista deve ver o discurso a
partir de suas condições externas de possibilidades.
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Com essas quatro noções, o referido filósofo pretende que a análise do discurso
esteja articulada não como “história viva”, como alguns filósofos trabalhavam, mas com
o “trabalho efetivo dos historiadores.” (FOUCAULT, 2003, p. 57)
A partir dessas noções de como analisar o discurso e de-superficializá-lo, a nossa
pesquisa se respalda em analisar os discursos em circulação nas HQs de Maurício de
Sousa, buscando privilegiar as condições de produção como norteadoras desta análise.
Para procedermos à análise das histórias em quadrinhos, fazemos ainda algumas
considerações quanto aos processos de polissemia e paráfrase. Quanto à primeira
noção, refere-se ao novo, ao diferente, “[...] corresponde à multiplicidade de sentido de
que é capaz de se revestir de qualquer ato de linguagem em uso” (ORLANDI, 1984, p.
10). Este processo, por sua vez, relaciona-se com a paráfrase que, por seu turno, referese ao mesmo, ao dado. Ou seja, procura-se manter o sentido igual, sob diferentes
formas. Este processo (a paráfrase) está intimamente ligado à cristalização do discurso
pelas instituições. Nesse sentido, observamos um processo parafrástico nos discursos
dos principais personagens da Turma da Mônica (Mônica, Magali, Cebolinha e
Cascão), principalmente quando analisamos as formações discursivas de que enunciam.
A respeito desses dois processos, Orlandi (1984, p. 11) faz a seguinte ressalva:
“Através da articulação que existe entre esses dois processos, podemos distinguir o que,
em geral, se chama de criatividade e de produtividade”. Dando continuidade a seus
argumentos, diz: “A polissemia [expansão] é regulada por sua relação com a paráfrase
[contenção], ou melhor, polissemia e paráfrase se limitam reciprocamente”.
É importante, então, enfatizarmos as duas operações relacionadas ao sentido:
segmentação e recorte. Enquanto recorte é unidade discursiva, consequentemente
fragmentação da situação discursiva; a segmentação é uma unidade da frase ou do
sintagma, numa disposição linear. Acrescentamos que o recorte varia segundo o tipo de
discurso, as condições de produção, o objetivo e o alcance da análise. Feitas essas
reflexões, Orlandi (1984, p. 14) afirma que “[...] o texto é o todo em que se organizam
os recortes”. E continua (p. 14): “Os recortes são feitos na [e pela] situação de
interlocução, aí compreendido um contexto [de interlocução] menos imediato: o da
ideologia”. Dessa forma, procedemos, à luz dos postulados da AD, a uma análise
discursiva dos enunciados, características, comportamentos dos personagens da Turma
da Mônica. Conforme fora estudado no Capítulo II, o universo das histórias em
quadrinhos é composto por uma infinidade de personagens, contextos e situações
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capazes de veicularem ideologias diversificadas, através das quais comportamentos e
valores socioculturais de indivíduos ou grupos sociais podem ser disseminados. Esses
valores e comportamentos podem ainda influenciar no desenvolvimento da
personalidade de cada sujeito/leitor. Desse modo, interfere na sua formação em
sociedade.
À luz de tais postulados, fazemos um recorte de quatro histórias da Turma da
Mônica, extraídas da revista de mesmo nome. São elas: “A quem eu puxei?”; “Que me
aceitem como eu sou”! “Mudanças e Costumes” e “Cidadania”. Analisamos também a
capa da primeira revista da Turma da Mônica (em proporções menores), além de oito
tiras, retiradas do portal da Turma da Mônica16. A partir dessas materialidades,
buscamos de-superficializar os discursos em circulação, perpassados pelos principais
personagens/enunciadores da Turma da Mônica, observando de que FD enunciam, por
qual/quais formação/formações ideológica/s são interpelados. E, a partir de tais
observações, refletimos sobre a relevância desta investigação, na contribuição para um
gesto de leitura/interpretação, no âmbito da escola.
Nos tópicos seguintes, são apresentados alguns recortes do conjunto de obra de
Maurício de Sousa, em especial a Turma da Mônica, a partir dos quais podemos
proceder a reflexões críticas acerca dos discursos em circulação dos principais
personagens/enunciadores, buscando reconhecer nesses recortes situações típicas do
cotidiano, nas quais a presença marcante de traços ideológicos interfere nas relações
entre as personagens/enunciadores. Analisamos a relação de Mônica, Magali, Cebolinha
e Cascão com a família e com os colegas.

4.2 Personagem/Enunciador Mônica: a garota “mau sujeito”?

É importante situarmos a criação dessa personagem: Mônica, um dos
personagens de maior destaque nas HQs de Sousa, foi criada em 1963, fundamentada na
filha do referido cartunista, de mesmo nome. Essa personagem/enunciador, por sua vez,
é temperamental, corajosa, estourada e, de certo modo, dominadora; busca romper com
os padrões sociais vigentes. No início, era irmã mais nova de Zé Luís, saía nas tirinhas
do Cebolinha, personagem principal das revistinhas. Em 1970, Mônica ganhou a sua
própria revista, que passa a ser uma das revistas mais vendidas no país.
16

www.portaldaturmadamonica.com.br (acessado em 15/08/2013 às 14h 30mim)
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Segundo o próprio Sousa, em suas histórias, buscou um enfoque diferente da
criança, atribuindo-lhe características universais. “A estória em quadrinho pode
perfeitamente ser de uma valia sem tamanho para a divulgação da cultura e da filosofia
de vida bem brasileiras, adequadas às nossas condições sócio-econômicas”, afirmou
Sousa, em entrevista concedida à Revista Vozes, em julho de 1969. Está clara, portanto,
a sua preocupação acerca de alguns problemas referentes à realidade socioeconômica,
sócio-histórica de seu país. Em decorrência disso, as personagens de Sousa obtiveram
grande sucesso em nossa sociedade.
Em 2007, quarenta e quatro anos após a sua criação, Mônica foi nomeada a
embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a infância (UNICEF), tamanha a sua
importância no quadro internacional; a primeira vez em que uma personagem de
histórias em quadrinhos recebeu esse título. Para Cirne (1970), Mônica representaria “a
síntese do matriarcado moderno”. Tal afirmação condiz com as atitudes assumidas pela
personagem ao tentar romper com os padrões preestabelecidos pela sociedade. Ainda
conforme Cirne (1970), Mônica, apesar de bastante simpática, é uma garota bem pouco
democrática. Esse fator faz parte de um contexto psicológico condizente com a figura
mulher, haja vista a sua busca incessante de soluções contra a discriminação feminina.
Outro aspecto integrador dessa personagem de grande relevância é o instrumento
utilizado por ela: seu coelho de pelúcia azul, o Sansão. Esse coelho representa para a
Mônica um instrumento de poder, o símbolo da força, da virilidade, da superioridade da
personagem em relação aos meninos. Por isso, um dos objetivos dos meninos é se
apropriar de Sansão, com o qual Mônica se defende, reiterando a força da mulher.
Sansão, portanto, é a força que Mônica precisa para se constituir enquanto ser forte,
livre das imagens da fragilidade feminina. Consequentemente, esse coelho, tal como
denominado, remete-nos à história bíblica de Sansão, um herói bíblico, um justiceiro
cuja força era uma dádiva de Deus. Sua história se encontra na Bíblia, segundo a qual
Sansão, por meio da fé, venceu exércitos e praticou a justiça17. Era um juiz, exerceu
essa função por vinte anos. Segundo os escritos, sua missão era iniciar a libertação do
povo de Israel do subjugo dos filisteus. Foi colocado, portanto, no patamar dos grandes
heróis bíblicos, tais como “Enoque, Noé, Rute, Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi e
Samuel”.

17

http://estudos.gospelmais.com.br/sansao-heroi-ou-bandido.html (acessado em 26/4/2014, às 11h57min.)
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A partir dessa relação de Sansão ‘coelho 18’ e ‘herói bíblico’, entendemos que
esse personagem/enunciador figurativiza o instrumento de defesa de Mônica contra os
estereótipos construídos em torno da mulher. Em relação a essa estereotipia,
observamos o sentido relacionado ao par homem/mulher. A constante reprodução dos
discursos machistas pelos indivíduos corrobora a perpetuação de um mesmo sentido, o
naturalizado pela ideologia dominante. Na história brasileira, ser homem e ser mulher
passou a ser uma determinação física, uma realidade comandada pela diferença dos
corpos. E, portanto, uma questão de desigualdades originada na própria sociedade,
assimilada pelos indivíduos através das práticas sociais presentes no cotidiano.
Como mencionado no Capítulo III, item 3.6, nas leis inexoráveis da natureza, as
mulheres eram inferiores aos homens por serem seres menores, mais frágeis, mais
sensíveis e mais sujeitas à subordinação. No entanto, na personagem Mônica, essa
diferença entre sexo já não é tão acentuada, haja vista o atributo da sua força física,
qualidade única e tão somente masculina. Entretanto, entendemos que essa força física é
reiterada na relação Mônica e o coelho Sansão, símbolo de justiça, de virilidade, como
acima analisado. Esse fato de superação feminina pode ser confirmado na capa da
primeira Revista da Mônica, intitulada Mônica e a Sua Turma, criada em 1970.

Figura 10 – Capa da primeira revista da Mônica (http://blogmaniadegibi.com)
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Podemos observar ainda que há uma simbologia relacionada a esse animal. Ele também está presente
nas comemorações da Páscoa. Para um maior estudo relacionado a ele, teríamos que fazer um recorte
desse personagem/enunciador, tentando relacioná-lo às simbologias encontradas em nossa sociedade. Tal
recorte poderá ser feito em trabalho posterior
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A força apresentada por Mônica, na sua primeira revista, tem duplo significado:
a mulher representando a sua força física, característica que vai de encontro aos padrões
preestabelecidos; a força da criança, em poder mover os obstáculos apresentados na
época, haja vista o contexto em que tal história fora criada (1970).
Em relação ao primeiro aspecto, é importante observarmos que Mônica levanta
não só o carro, mas também o amigo Cebolinha, representante do ser masculino. E,
tradicionalmente, sabemos que há uma série de discriminações quanto ao papel da
mulher frente ao homem, como mencionado. Observamos também na imagem que
Mônica levanta o carro para uma tartaruga passar, animal caracterizado por seu aspecto
de lentidão. Nesse sentido, entendemos que Mônica figurativiza a capacidade física de a
mulher superar a força masculina. Essa perspectiva, por sua vez, corrobora a produção
de sentidos, segundo o qual Mônica representa a fortaleza da criança, capaz de remover
obstáculos. Tal perspectiva, por seu turno, surge da ideia do pré-construído de que “a
criança é o futuro da nação”. Esta, de acordo com a época do surgimento dessa HQ,
precisava de um futuro, no caso, a criança, forte o suficiente para dar rumo ao seu povo.
Mônica se encontra num lugar (uma FD) social e institucionalmente
estabelecido: criança, mulher, classe média. Tal lugar exige desse sujeito respostas já
preestabelecidas, principalmente, no que diz respeito ao comportamento, às relações, às
atitudes. No entanto, Mônica se constitui como um mau sujeito que, segundo Pêcheux
(1997, p. 215), é um “discurso no qual o sujeito da enunciação ‘se volta’ contra o sujeito
universal por meio de uma ‘tomada de posição’ [...]”. Essa tomada de posição consiste
em uma separação, distanciamento, dúvida, questionamento, revolta, entre outros.
Assim, Mônica se volta contra o que diz a forma-sujeito, assumindo um discurso que se
contra-identifica com alguns saberes da formação discursiva que a afetam. Isso significa
que ela, enquanto indivíduo é interpelada em sujeito pela ideologia, contra a qual age.
Tal reação ocorre, uma vez que a ideologia dominante é responsável pela naturalização
dos sentidos. Em relação à personagem, esses sentidos correspondem aos estereótipos
sociais acima elencados.
É importante ressaltarmos ainda que, nas tramas quadrinizadas de Maurício de
Sousa, não é difícil para o leitor perceber que a personagem Mônica continua a exercer
a sua extraordinária força física. Basta verificar a tira a seguir:
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Figura 11- Mônica (www.turmadamonica.com.br)

Observamos que, na tirinha acima, Mônica fica enraivecida ao perceber que
Cebolinha, Cascão e Xaveco estão a adjetivá-la de “Gorducha e Gorda”. Ela, então,
furiosa, aspecto notável pelos recursos gráficos, vai até os garotos e os levanta sozinha
no balanço de brinquedo, mostrando a sua admirável força física. Essa situação anula o
estereótipo social, segundo o qual as mulheres devem se comportar diferentemente dos
homens; as mulheres são seres frágeis, necessitados de ajuda do “macho”. Assim,
Mônica, por sustentar a imagem de uma garota forte e autossuficiente, capaz de desafiar
os garotos, constrói uma outra imagem discursiva, visto que o seu auditório/leitor
conhece suas características e já espera determinadas ações desse sujeito. Destarte, o
interlocutor das histórias da Mônica presume as atitudes dessa personagem, confia nela
como a menina que reage às imposições dos colegas.
No tópico a seguir examinaremos o personagem/enunciador Cebolinha.

4.2.1 Personagem/Enunciador Cebolinha: o símbolo do machismo

Cebolinha é personagem que, conforme Sousa (1991, p. 7), é: “[...] um garoto de
cabelos espetados que, quando falava, trocava o “R” pelo “L”, existiu mesmo, fazia
parte de uma turma de garotos, lá de Mogi das Cruzes, e acabou emprestando suas
características para o Cebolinha, personagem criado em 1960”. Um pouco diferente do
modelo atual, Cebolinha já foi mais gordinho, mais alto e com mais cabelos, tem um
cachorrinho de estimação verde que não possui diferenciação da face e da traseira (duas
caras) chamado Floquinho. Ele foi lançado em revista própria no ano de 1973, e seu
sucesso é inegável entre os leitores.
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O personagem Cebolinha é portador de um distúrbio clinicamente chamado
dislalia (troca os Rs pelos Ls) e pouco cabelo, apenas cinco fios, mesmo assim não sofre
tanto preconceito quanto Mônica. Pelo contrário, é o maior perturbador da protagonista,
sempre reforçando suas características “desviantes” e tentando minorizá-la por isso.
Percebemos, então, que o personagem Cebolinha, mesmo sendo portador de
dislalia, tendo poucos cabelos, não faz com que ele se sinta inferior em seu meio social.
Pelo contrário, Cebolinha é representado como uma criança extremamente inteligente,
porém com mania de grandeza e egocentrismo, por acreditar ser o “melhor” e o “dono
da rua”. Essas características e atitudes desse personagem acabam reforçando os
estereótipos estabelecidos socialmente, uma vez que reproduzem os discursos machistas
colaborando, assim, para a perpetuação de um mesmo sentido, o naturalizado pela
ideologia. Dessa forma, o gênero assume, então, um caráter social nas diferenciações
sexuais. Isso mostra que a autoridade masculina é opressora no que diz respeito ao
comportamento feminino na sociedade (XAVIER, 1998)
No entanto, a personagem Mônica dificilmente deixa o Cebolinha ser “o dono
da rua”. Como ressaltado anteriormente, ela sempre está pronta para rebatê-lo com o seu
coelho de pelúcia. Isso porque o Cebolinha vive criando “planos infalíveis” para
destituir a Mônica de sua liderança, mas sempre acaba falhando. Como observamos na
tira a seguir:

Figura 12 – Cebolinha (www.turmadamonica.com.br)

Mais uma vez, a tira acima demostra cenas típicas da personagem Mônica: não
aceita os posicionamentos sociais preestabelecidos, fica enraivecida e agride Cebolinha.
Como podemos observar na tira acima, Cebolinha é um personagem que representa
alguns valores sociais largamente difundidos pelos discursos institucionalizados,
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vinculados aos aparelhos ideológicos familiares, religiosos e escolares; são aqueles
associados à fragilidade feminina. Nessa tira, Cebolinha furioso ordena que Mônica “se
coloque no seu verdadeilo lugar!”, ou seja, que ela assuma o seu verdadeiro
posicionamento social – o de garota frágil e meiga. Ou seja, a personagem precisa,
segundo Cebolinha, seguir os papéis sociais prescritos como corretos e naturalizados,
impostos para a mulher. No entanto, sabemos que Mônica é uma garota que muitas das
vezes não segue os padrões preestabelecidos pela sociedade; Cebolinha fica furioso por
Mônica assumir um lugar tipicamente masculino, o lugar de macho.
Como abordado anteriormente, durante muito tempo, desde criança, a mulher
era ensinada a ser mãe e esposa, sua educação limitava-se a cozinhar, bordar, costurar,
tocar piano e realizar as outras tarefas estritamente domésticas. Carregava o estigma da
fragilidade, da pouca inteligência, dentre outros que fundamentava a lógica patriarcal de
mantê-la afastada dos espaços públicos. Criava-se, entretanto, uma imagem moralmente
superior da mulher se esta cumprisse as funções do casamento, da maternidade e da
educação dos filhos.
Esse discurso naturalizado é enunciado por Cebolinha, ao afirma que “as
meninas são infelioles aos meninos em qualquer palte do mundo” (sic.). Ou seja,
Cebolinha (enunciador), enquanto um indivíduo interpelado pela ideologia, repete o dito
e esquecido, isto é o interdiscurso. Como bem define Pêcheux (1997, p. 161): “[...] os
indivíduos são ‘interpelados em sujeitos-falantes’ [em sujeitos de seu discurso] pelas
formações discursivas que representam ‘na linguagem’ as formações ideológicas que
lhes são correspondentes”. Enquanto sujeito enunciador, enuncia a partir desse lugar e,
consequentemente, reitera o posicionamento do homem em relação à mulher. É possível
também notar esse processo na tira a seguir:

Figura 13 – Cebolinha (www.turmadamonica.com.br)
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Como notamos, Cebolinha tenta enquadrar Mônica dentro de um perfil que
acredita ser adequado ao gênero feminino. Ele espera que Mônica seja delicada e gentil,
dando “um toque feminino” ao espaço social em que ela está inserida. Ainda para dar
ênfase ao seu discurso machista, Cebolinha a chama de “cavala”, utilizado nessa
situação para salientar o comportamento e atitudes grotescas de Mônica. A partir dessa
tira, percebemos a construção dos estereótipos sociais: o homem deve ser mais forte,
ágil e inteligente, enquanto a mulher, seu complemento natural, por ser mais fraca,
passiva e emocional, deveria devotar-se ao espaço regenerador da alma masculina, o lar.
No último quadrinho, como resposta, Mônica, primeiramente, dá uma bofetada
com o seu Sansão, ressaltando mais uma vez que a força humana não tem gênero. Em
seguida, vai saindo furiosa dizendo: “Que tal meu ‘toque feminino’ no seu olho?”,
enfatizando que a fragilidade não é necessariamente uma característica feminina.
Por outo lado, a força exercida por Mônica para agredir Cebolinha é parte
externa à personagem, como já ressaltado anteriormente, o Sansão representa o
masculino, a força do macho, a autoridade fálica. Desse modo, o Sansão representa o
instrumento de força da Mônica, uma vez que, sem ele, a referida personagem não teria
tanta força.
No tópico a seguir analisaremos a personagem/enunciador Magali.

4.2.2 Personagem/Enunciador Magali: a garota da fome insaciável

Magali é uma personagem criada em 1963, lançada, em revista própria, no ano
de 1989. Assim como Mônica, Magali também foi inspirada em uma das filhas de
Sousa. Ambas possuem, dentre outras semelhanças, o fato de terem o mesmo nome das
filhas do locutor/autor e grande apetite. Enquanto a filha do autor possuía um gato
siamês, a Magali das HQs, um gato angorá, chamado Mingau. Nome esse bem
sugestivo, uma vez que Magali tem uma fome insaciável.
Melhor amiga de Mônica, é descrita como uma menina doce, meiga, simpática e
sonhadora – características antagônicas às da líder da turma. O desvio de Magali está na
sua fome incontrolável, que a faz comer volumes de comida inimagináveis para uma
criança comum. Sua comida predileta é melancia, e é comum ver a personagem sendo
retratada com essa fruta nas mãos. Apesar disso, Magali é retratada e descrita como uma
garota magricela. Tem compulsão alimentar, no entanto, não engorda. É descrita como

79

esganada. Assim, Magali representa imaginariamente o grande sonho da maioria das
mulheres: comer bastante e nunca engordar. O mais interessante é que, assim como o
Cebolinha, Magali não sofre tanto preconceito quanto Mônica, em relação às
características e atitudes. Isto ocorre porque tanto Cebolinha como Magali
correspondem às características das convenções sociais. A gula da Magali e a dislalia do
Cebolinha, pelo contrário, tornaram-se um aspecto humorístico. Desse modo, no âmbito
dessas revistas, o preconceito constrói-se em função da aparência física (magra/gorda) e
não em função da gula e do modo de falar. Como notamos na tira abaixo:

Figura 14 – Magali (www.turmadamonica.com.br)

Na tira acima, Magali e Cebolinha estão comprando pipoca, cena comum entre
crianças. No entanto, a cena não comum é o exagero e a gula de Magali: enquanto
Cebolinha pede apenas um saco de pipoca, Magali pede “o que sobrar”. Tanto o
pipoqueiro quanto Cebolinha ficam assustados com a reposta da garota, haja vista a sua
gula (um dos sete pecados capitais).
Instituídos na Idade Média pela Igreja Católica, os sete pecados capitais são
princípios éticos sociais. Denominam-se dessa forma por originarem outros pecados
menores cometidos no cotidiano. No século IV, Gregório Magno e João Cassiano –
posteriormente canonizados pela Igreja – definiram-nos, na ordem de periculosidade em
relação à ascensão da alma ao céu, como: orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e
preguiça. A gula é, então, o quinto pecado capital proibitivo de a alma ascender ao céu.
Vale ressaltar que até hoje existe um consenso doutrinal sobre essa classificação. Desse
modo, a personagem Magali comete constantemente um dos setes pecados capitais – a
gula. Na infância também é comum as crianças gostarem de escutar histórias, como
contos de fadas, fábulas, gibis, dentre outros gêneros infantis, porém essa não é a
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preferência de Magali, uma vez que essa personagem prefere escutar a mãe lendo um
livro de receitas. Não queremos, entretanto, aqui reiterar a ideia da superioridade de
outros gêneros discursivos em relação ao gênero receita, mas tentar enfatizar a
personalidade da personagem em questão: a gula.

Figura 15 – Magali (www.turmadamonica.com.br)

Percebemos que, além de ser gulosa, Magali também é o modelo fiel de
comportamento feminino, ou seja, em várias situações, ela representa a garota frágil,
meiga, disciplinada, uma vez que ela se encontra em uma FD social e institucionalmente
estabelecida: criança, mulher, classe média. Esse lugar faz com que esse sujeito dê
respostas já ditas e esquecidas, principalmente, no que diz respeito ao comportamento,
às relações, às atitudes. Esse fato pode ser constatado logo a seguir, na tira clássica;
também revela a estreia de Magali nas tiras de Maurício de Sousa.

Figura 16 – Magali (www.turmadamonica.com.br)
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Observamos que, assim como Cebolinha, a personagem Magali dá conselhos a
Mônica ao dizer que ela “precisa ser mais feminina” e prossegue com uma justificativa
“Afinal, nós usamos saias!”. Observamos, a partir desses enunciados, valores muito
cobrados às representantes do sexo feminino, no imaginário social, em que predomina a
formação discursivo-ideológica machista e patriarcal, na qual o enunciador foi educado.
A preocupação de Magali a respeito do comportamento de Mônica é bastante
nítida ao prosseguir seu enunciado pedindo a amiga para conversar com Albertinho
“sem se exaltar e sem surrá-lo”. A personagem proferiu esse enunciado, uma vez que
essas ações de agressões aos meninos são constantes no cotidiano de Mônica. Esse Fato
é observado no último quadrinho, por ser definida como sendo o “sexo frágil”; como
resposta Mônica espanca Albertinho com seu instrumento de defesa: o Sansão. Assim,
Mônica se volta contra ao que diz a forma-sujeito, assumindo um discurso que se
contra-identifica com alguns saberes da formação discursiva que a afeta.
O fato de ser Magali a estimular essa reflexão também deve ser visto como algo
simbólico e proposital, uma vez que ela também é do sexo feminino, aspecto que
deveria contribuir para deslegitimar o discurso cristalizado. Entretanto, apesar de ser
mulher, Magali corrobora o discurso machista, em relação à fragilidade, delicadeza da
mulher. As práticas sociais contribuem para dar origem a discursos que se
institucionalizam e são considerados como verdadeiros, legítimos, dentro de uma
sociedade.

Isto é possibilitado pela relação que a palavra mantém com o mundo

representado por Magali e a materialização destas representações sociais presentes no
ato enunciativo. Desse modo, os valores são assimilados pelos indivíduos através das
práticas sociais presentes no cotidiano. Neste processo, as formações são evidenciadas,
revelando as formações ideológicas presentes em cada discurso.
A seguir, observaremos o personagem/enunciador Cascão.

4.2.3 Personagem/Enunciador Cascão: o garoto “pintou sujeira”

Para fechar o elenco principal, apresentamos Cascão, também baseado em outro
garoto conhecido por Maurício de Sousa, em Mogi das Cruzes. Melhor amigo do
Cebolinha e seu companheiro de planos infalíveis, apesar de ser quem geralmente acaba
contando a ideia do plano, sem querer, para Mônica. Sua personalidade, originalmente,
era a de um menino que adorava sujeita e vivia num depósito de lixo, mas ela foi
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mudando para uma personalidade brincalhona; recicla objetos velhos para fazer
brinquedos, porém apresenta o mesmo medo de água.
Consequentemente, Cascão é um menino que não toma banho, porque tem fobia
de água. É representado como sendo supercriativo, seja para inventar modos de fugir de
água, como para inventar brinquedos e brincadeiras. Várias vezes, é representado
‘brincando no lixão’ ou ‘sentado em uma lixeira’, ou ainda, com um guarda-chuva;
além disso apresenta em seu rosto marcas de sujeiras, as quais demarcam o seu não
gosto pelo banho. Assim como os outros colegas, Cascão possui um animal de
estimação, não é um cachorro, mas um porquinho que se chama Chovinista, reiterando a
associação entre sujeira e esse animal, um ideal judaico-cristão. A tira abaixo mostra
uma cena familiar “beijo de boa noite”, dado nos filhos pelos pais, no entanto esse beijo
não acontece com Cascão, haja vista a sua sujeira.

Figura 17 – Cascão (www.turmadamonica.com.br)

A partir dessa tira, percebemos a reprodução do estereótipo social, o qual é
construído e seguido com base no modelo cultural preesxistente. Nesse caso, os pais
devem colocar seus filhos na cama para dormirem; dão um beijo de boa noite. No
primeiro quadrinho, notamos que Cebolinha é beijado pelo pai. Este fato também é
notado no segundo quadrinho, quando Mônica é beijada pelo pai. Além disso,
observamos que tanto Cebolinha quanto Mônica ficam felizes com o carinhos paternos.
Esse gesto paternal reafirma a construção de imagens a partir das relações familiares.
Nesse caso, reafirma o interdiscurso “os pais devem dar carinho aos filhos”.
Mas essa cena não se repete no último quadrinho, uma vez que o pai de Cascão,
em vez de beijá-lo, cumprimenta-lhe encostando a mão fechada19 em sua mão,
19

Esse cumprimento é vastamente circulado no meio jovem.
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igualmente fechada. . A partir do fato de o protagonista não gostar de tomar banho,
podemos entender esse gesto paternal na hora de dizer o boa noite. Subtendemos, então,
que a higiene pessoal é fundamental para uma boa relação social, discurso perpassado
pela FD da família.

Esta opera refletindo valores, crenças e comportamentos,

revelando as concepções assimiladas durante a história das sociedades e indivíduos
inseridos nela. Aqui reiteramos os postulados de Foucault (1997, p.150) sobre o corpo
disciplinado, segundo ele “castigar é exercitar” e impõe limites no indivíduo. Como
exemplificação desse mecanismo disciplinar, Foucault (1997) traz à baila a questão da
higiene pessoal se contrapondo à sujeira.
Como já ressaltado anteriormente, as histórias em quadrinhos são responsáveis
pela transmissão e reprodução de determinados ensinamentos disseminados pela
memoria discursiva, capazes de influenciar os comportamentos e hábitos dos
indivíduos/leitores, que, por sua vez, podem ver neles o reflexo de uma realidade
considerada legítima. Na tira a seguir, podemos notar a insistência de Cascão de que o
banho não é algo bom. Conceito que não corrobora os valores dissiminados pela FD da
família.

Figura 18 – Cascão (www.turmadamonica.com.br)

No primeiro quadrinho, Cebolinha está dando banho em seu cachorrinho, hábito
de higiene natural. No entanto, para o personagem Cascão, esse hábito não tem nada de
natural. Imediatamente, ele toma um susto e sai correndo até um orelhão e pergunta: “É
da Sociedade Protetora dos Animais?”. A esse enunciado de Cascão subjaz a sua
aversão à agua, visto que ele liga para denunciar maus tratos do cachorro à Sociedade
Protetora dos Animais, pelo simples fato de Cebolinha estar dando banho em seu animal
de estimação. Sabemos que esse órgão de proteção serve para proteger os animais de
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qualquer tipo de agressão. O desfecho inesperado gera humor, uma vez que o banho é
tido como valor social naturalizado.

4.3 As modificações físicas das personagens

Vemos, a seguir, recortes das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica,
enfocando, em particular, os jogos de imagens das personagens Mônica, Magali,
Cebolinha e Cascão. Buscamos localizar, com base em pressupostos teóricos da Análise
do discurso (AD), pistas que apontem para possíveis constatações.

Figura 19 – Modificações físicas de Mônica (www.turmadamonica.com.br)

Nessa figura, a personagem Mônica aparece em cinco fases, apresentando
notáveis modificações na sua aparência física. Na primeira fase, Mônica era uma garota
magra, igualmente dentuça e baixinha; feições mais agressivas, um franzido na testa,
sugerindo o perfil de uma criança menos sociável e mais mal-humorada. Em sua última
fase, ela começa a engordar, mudar o penteado. Mônica perde a bochecha quadrada
ganhando um rosto de contorno arredondado. Olhos e orelhas crescem evidenciando um
rosto que seria a marca registrada do desenho de Maurício de Sousa. Sua fisionomia
pouco amigável manteve-se durante algum tempo até evoluir para uma aparência mais
meiga e um tanto alegre. Com o passar do tempo, o carisma de Mônica amplia-se e,
mais espontaneamente, prossegue no cenário das histórias em quadrinhos brasileiras,
com seu eterno vestidinho vermelho, sempre acompanhada do seu coelhinho de pelúcia
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azul, o Sansão. Ressaltamos ainda que o Sansão também apresentou modificações no
aspecto físico em processo semelhante ao de Mônica.
Quanto ao quadrinho de apresentação das mudanças de Mônica, ele nos remete
ao discurso darwinista acerca da “evolução” da espécie humana. Nesse caso, há um
processo de intertextualidade, sugerindo que existiu uma fase primitiva de Mônica, até
ela chegar ao ser ereto, o atual. Como observado, essa ‘evolução’ retrata uma mudança
de fisionomia, sugerindo a saída de um estado de ‘ser primitivo’, portanto mais próximo
ao animal (raivoso), até o alcance da ‘civilidade’, mais próxima ao ser humano. Ou seja,
esse processo de mudança na aparência da personagem Mônica seria uma forma de
enquadramento da personagem tornando-a mais aceitável ao apagar a sisudez.
Abaixo, observamos as mudanças fisionômicas de Cebolinha:

Figura 20 - Modificações físicas de Cebolinha (www.turmadamonica.com.br)

Nessa figura, o personagem Cebolinha aparece em três fases, apresentado
também notáveis modificações na sua aparência física. Na primeira fase, em 1960,
período da sua criação, era um garoto magro, fisionomia pouco cordial, com mais fios
de cabelo. Na segunda fase, década de 1970, ele ainda permanece magro e com apenas
cinco fios de cabelo. Em sua última fase, Cebolinha já aparece mais simpático, mais
forte, permaneceu, entretanto, assim como na segunda fase, apenas com cinco fios de
cabelo. Assim como Mônica, perde a bochecha quadrada ganhando um rosto de
contornos arredondados. Somente uma coisa não mudou: o seu figurino – camisa verde
e short preto.
Eis os quadros reveladores das mudanças fisionômicas de Magali:
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Figura 21- Modificações físicas de Magali (www.turmadamonica.com.br)

Assim como Cebolinha e Mônica, a personagem Magali também aparece em três
fases, apresentando igualmente significativas modificações na sua aparência física. Em
sua primeira fase, em 1963, Magali aparece magra, cabelos mais longos e com um
vestido azul Na segunda fase, década de 1970, a personagem ainda permanece magra,
com certo carisma, no entanto seu vestido passou a ser amarelo 20. Já em sua última fase,
Magali prossegue com fisionomia carismática, com o seu vestidinho amarelo e mais
forte. Como uma característica marcante de Sousa, em relação aos principais
personagens da Turma da Mônica, Magali perde a bochecha quadrada e ganha um rosto
de contornos arredondados.
Enfim, as mudanças de Cascão:

Figura 22 - Modificações físicas de Cascão (www.turmadamonica.com.br)

20

Interessante é que, segundo Pastoureau (1993), a cor amarela revela uma sensação de vazio e, portanto,
de fome. Relacionando a cor amarela ao personagem/enunciador cujo pecado é a gula, entendemos que
essa utilização da cor funciona como uma informação subliminar.
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E, por último, o personagem Cascão também aparece em três fases,
apresentando relevantes modificações na sua aparência física. Na primeira fase, em
1963, Cascão aparece mais magro, com feições mais agressivas, assim como Mônica,
sugerindo o perfil de uma criança menos sociável e mais mal-humorada. Nesse
contexto, é válido salientar a grande aproximação das fisionomias de Mônica e Cascão,
na primeira fase. Na segunda fase, década de 1970, ele continua magro, prossegue com
sua eterna roupa, porém com uma aparência mais agradável. Como não poderia ser
diferente dos outros personagens em questão, Cascão, em sua última fase, adquire mais
peso, além de ganhar uma feição arredondada; ganha carisma e permanece com as
marcas de sujeira no rosto. Como já ressaltado anteriormente, esse personagem é
caracterizado por não gostar de tomar banho.
Constatamos, assim, que tais modificações físicas nesses personagens ocorreram
ao longo das décadas como uma tentativa de adaptar a personagem ao momento vivido
em cada contexto histórico/político. Isso porque, no início da carreira artística, Maurício
de Sousa e outros artistas brasileiros sofreram pelo descrédito e pelo “não
aparecimento”, devido à importação do material estrangeiro, como exposto no Capítulo
II. Por esse motivo, entendemos que um dos interesses de Maurício de Sousa, em
realizar as modificações em Mônica e demais personagens, seria tornar as histórias mais
atrativas, objetivando manter a sua aceitação tanto no mercado nacional como no
internacional. A respeito desse processo de estreitamento com a indústria cultural,
Maurício de Sousa comenta em uma entrevista concedida à Revista Vozes, em julho de
1969 ((apud CIRNE, 1971, p. 62):
No começo foi duro. Tínhamos de escrever a estória de madrugada, desenhar
de manhã e vender de tarde. Além disso, quebrar o tabu da estória em
quadrinhos brasileira. Os jornais, os diretores de jornais, não acreditavam que
o público aceitasse as estórias brasileiras. Não acreditavam também que os
desenhistas brasileiros aguentassem manter a estória no jornal. Em alguns
lugares onde eu não me identificava, o pessoal dizia que só aceitava estória
americana. Foi um dos motivos por que nossas primeiras estórias não eram
tipicamente brasileiras. Eram assim meio universais. Não havia nelas
ambiente brasileiro, não havia detalhes que as identificassem como uma
produção brasileira. O pessoal estava digerindo material americano há 30
anos, acostumado de tal forma, que não aceitava material diferente.

Dando continuidade à entrevista, Sousa argumenta que a venda das histórias em
quadrinhos não era fácil, visto que as histórias americanas chegavam ao Brasil com
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baixo preço, dificultando o processo de aceitação e, consequentemente, o processo de
venda:
O material americano foi até hoje o responsável pelo não aparecimento de
desenhistas nacionais. Digo desenhistas nós tivemos vários, mas hoje estãose dedicando à publicidade ou foram para os Estados Unidos. É a velha lei da
oferta e procura. A estória estrangeira, não só americana, mas também a
inglesa e algumas francesas, chega aqui a preço de banana. A tira de jornal
está custando apenas um dólar. Ora, enquanto isso qualquer desenhista
profissionalmente bom vai sentar à prancheta e desenhar uma tira que custa
em homem-hora duas ou três vezes mais. Fatalmente ele vai vender para um
só jornal porque não temos distribuidoras nem sindicatos nos moldes dos
sindicatos americanos. A única tentativa aparecida no Brasil é a nossa
redistribuidora, aqui na Maurício de Sousa Produções (CIRNE, 1971, p. 63).

Diante desse panorama, entendemos que, ao criar histórias e personagens,
Maurício de Sousa idealiza características identificadoras dos espaços discursivos, além
de verificar os diversos contextos nos quais as personagens estão inseridas. Os diálogos
e símbolos utilizados, por sua vez, revelam distinções que identificam de que mundo
cada personagem ou grupo de personagem faz parte. Em todos os momentos, estão
presentes estratégias discursivas capazes de revelar a formação discursiva e, portanto,
ideológica do sujeito enunciador. Desse modo, trazemos à tona elementos de sua
formação social e cultural, os quais estão intimamente ligados a ideologias latentes que
constituem uma estrutura social, política, econômica capitalista, patriarcal e
imperialista.

4.4 Mônica: bom sujeito?

Como observado no tópico anterior, as características da personagem Mônica,
assim como as dos seus colegas, remetem-nos a estereótipos estabelecidos socialmente.
A pequena Mônica, de fisionomia ora gentil e amável; ora geniosa e mal-humorada, tem
como principais características físicas o fato de ser baixinha, gordinha e dentuça. Tais
aspectos a tornam alvo de piadas maldosas dos garotos. Estes, por sua vez, sempre
procuram atingi-la para enfraquecê-la e, assim, assumirem a liderança da turma. Esses
garotos falam de um lugar institucionalmente determinado (FD): o do homem,
salvaguardado pela imagem do macho poderoso, detentor do poder, das lideranças. É o
que acontece na pequena história, intitulada, “A quem eu puxei?”, publicada em 6 de
abril de 2008, retirada do portal da Turma da Mônica.
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Neste recorte, a personagem Mônica mostra-se preocupada com a aparência
física ao olhar-se no espelho e notar o seu perfil. Ela fica desesperada ao perceber que
não possui um corpo de manequim. Nesse caso, o articulista traz à tona as
características (medidas corporais) socialmente impostas. Observamos, então, que a
personagem Mônica, ao contrário do que se tem afirmado até agora, corrobora tais
estereótipos, na medida em que chora por não se perceber “igual” aos padrões
preestabelecidos. Nesse sentido, percebemos que essa personagem incorpora o dilema
da mulher e fica entre o sujeito obediente e o ‘mau sujeito’.
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Com o seguimento da história, recorre aos pais, dizendo que o Cebolinha tinha
razão em chamá-la de “Dentuça, Baixinha e Gordinha”. Logo, seus pais a consolam
afirmando que para eles, ela é a “Garotinha mais linda que existe”. Percebemos, pelo
discurso da mãe, a construção de uma imagem que revela a fragilidade e a meiguice que
uma mulher, tradicionalmente, deve manifestar. O uso do substantivo no diminutivo
revela uma linguagem “delicada”, destinada culturalmente à mulher. Na expressão
“Garotinha”, notamos que, na formação discursiva, a partir da qual a mãe de Mônica
enuncia, encontra-se um discurso institucionalizado, visto que contém materializações
dos conteúdos de feminilidade como a fragilidade e a delicadeza. A esse respeito Louro
(2008) afirma que todo corpo é construído na cultura e se comporta conforme os
dispositivos e as convenções impostas pelas marcas do discurso das instituições, que
afirmam serem os aspectos dos corpos os definidores do gênero e da sexualidade do
indivíduo. Assim, a personagem Mônica, como um corpo disciplinado, reproduz os
discursos repetidos e reiterados como “verdades”, normatizadas pela moral das
instituições.
Depois da conversa com os pais, Mônica desabafa com Magali que confirma as
adjetivações destinadas à amiga, aumentando, assim, o desespero de Mônica. Como de
costume, Mônica fica furiosa com Magali. Esta, por sua vez, tenta se redimir dizendo
que Mônica era “apenas dentucinha, não muito alta e fofinha!”. Mais uma vez, o uso de
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diminutivos permeia a conversa, neste caso, com o objetivo de camuflar o caráter
preconceituoso e discriminatório presente neste discurso de Magali. Eis os quadrinhos a
que nos referimos:

Como percebemos, Magali continua o seu discurso discriminatório, ao dizer que
Mônica pode ter puxado “O lado pior dos pais” e, então, sugere que Mônica busque o
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seu antepassado no álbum de fotografia, a fim de descobrir semelhanças físicas com
algum parente. Esse recorte reforça os estereótipos tradicionais que, por sua vez,
caracterizam-se em reafirmar a imagem que os membros de uma coletividade fazem do
outro e de si. Neste caso, a imagem que Magali faz de Mônica, e esta faz de si própria.
Além disso, ressaltamos a necessidade do caráter de construção de identidades, haja
vista a busca em álbuns familiares antigos. Essa perspectiva, por seu turno, figurativiza
a importância de os sujeitos se refletirem em antepassados familiares, num processo de
construção de autoimagens: a imagem do Outro constrói a imagem do Eu.

A preocupação maior de Mônica, então, era de futuramente ficar fora dos
padrões de beleza da família e, consequentemente, da sociedade. Isso significa que, por
trás de uma menina briguenta e forte, existe uma mulher que se preocupa com a beleza
exterior. O discurso dominante idealiza o padrão ocidental de beleza das mulheres:
devem ser altas, magras, bonitas e elegantes. No entanto, a referida personagem não se
encaixa nesse padrão. Ao contrário, ela é “gorda”, “baixa”, “dentuça”, como observado
nos quadrinhos. No recorte a seguir, notamos Mônica bastante tensa, ao perceber que
futuramente poderá ter a aparência da Tia Candinha. Dessa forma, podemos notar que a
identidade dessa personagem é legitimadora, na medida em que ela internaliza e repete
os esquemas da dominação, os quais, segundo Foucault (1997), resultam na disciplina
dos corpos.
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Então, Mônica fica preocupada ao pensar nessa probabilidade genética. Nesse
sentido, o estereótipo é considerado negativo, apesar de naturalizado, porque faz
julgamentos de valores, isto é, a própria Mônica possui uma visão preconceituosa em
relação a ela mesma, por não estar de acordo com os padrões de beleza impostos pela
sociedade. Como já mencionado, Isso acontece porque ela fala de um lugar
institucionalmente determinado (FD).

Ela responde aos estímulos que recebe dos

amigos da rua e da própria sociedade. Assim, as instituições e suas práticas sociais
influenciam a construção da identidade da personagem Mônica, na medida em que ela s
age de acordo com a FD da família, FD da Igreja, FD da escola, FD da mídia. Essas
instâncias institucionais se organizam e determinam, portanto, as relações de gênero,
isto é, “estas práticas e instituições ‘fabricam’ os sujeitos” (LOURO, 1997, p. 25).
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A preocupação de Mônica com os valores e referenciais estéticos construídos e
ditados em nossa sociedade continua a ser verificado. Isso é corroborado pela intenção
de uma futura cirurgia plástica. No recorte a seguir, Mônica usa uma sacola para
esconder o rosto, reafirmando um discurso de vaidade.
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A possibilidade futura de possuir uma fisionomia idêntica a da Tia Candinha
incomoda e desanima Mônica, que se adéqua ao estereótipo social, aqui caracterizado
pela busca do corpo / rosto “perfeito”. Nesse discurso, então, é notória a não
preocupação em romper com os padrões preestabelecidos pela sociedade, na medida em
que corrobora os padrões estéticos de beleza determinados socialmente. Com efeito,
esconde-se por trás de um saco, diante da confirmação de sua semelhança com uma
parenta “igualmente feia e dentuça”. Em seguida, Mônica, ainda com o rosto encoberto,
desabafa para a mãe ao lançar os enunciados: “SNIF! Por que eu não puxei a você,
mãe? SNIF!”. Para Mônica, assim como pensa boa parte da sociedade, ser gorda é ser
feia e pouco atraente. Esses aspectos provocam tristeza e angústia nas pessoas que
possuem tais características, criando situações de rejeição e transtornos em diversos
contextos sociais. Assim, Mônica reitera os discursos advindos do poder, o qual “fabrica
os sujeitos” dóceis e disciplinados.
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Nesse recorte, observamos que, para consolar Mônica, a mãe mostra uma foto
sua aos sete anos de idade que, por sinal, possui uma aparência física idêntica à da
Mônica. Ao imaginar que futuramente será igual à mãe e, consequentemente, não será
mais “gorda”, “baixa” e “dentuça”, a personagem imediatamente reafirma o seu
posicionamento ideológico. Segundo Althusser (2001), as ideias só ganham
materialidade no interior de um aparelho ideológico (AI), que prescreve como se deve
agir em sociedade. Esse AI na história está representado pela família. Neste caso,
percebemos que a função da mãe é dar carinho, consolo e proteção à filha. Além disso,
percebemos que a felicidade de Mônica se instaura diante da semelhança com a mãe,
uma vez que a mãe da personagem Mônica atende aos padrões de beleza da sociedade.
Nessa perspectiva, há um duplo sentido a ser analisado: primeiramente, essa
personagem se reanima diante da aparência física da mãe; em segundo lugar,
observamos o ideal de construção de imagens a partir das relações familiares,
principalmente, no que diz respeito aos pais. Ou seja, reitera-se o interdiscurso “tal mãe,
tal filha”. Eis a confirmação dessa análise:

Como observado na expressão facial da Mônica, ela está feliz porque se
identifica com a mãe, ou seja, essa personagem sabe que futuramente será fisicamente
igual à mãe. Houve, então, um processo de identificação materna. Como já ressaltado, a
mãe da personagem Mônica atende ao ideal de beleza preestabelecido pela sociedade.
No último quadrinho, o enunciado irônico de Magali enfatiza esse momento de alegria
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da personagem Mônica ao expressar “Mas ela está assim porque é dentuça, baixinha e
gorducha!”. Esse enunciado ressalta que a felicidade da personagem Mônica é
momentânea, visto que ela permanecerá dentuça, baixinha e gorducha por mais algum
tempo. Essa alegria da Mônica está perpassada pelo ideal do corpo “perfeito”, um dos
estereótipos mais simbólicos das ideologias dominantes que, ao longo da história, foi a
responsável pela transmissão de valores para a sociedade como a prática da
padronização de perfis físicos ideais, os quais não podem possuir marcas de
“imperfeição”.
Entretanto, existem situações em que Mônica é aceita e admirada pelas pessoas,
principalmente por seus colegas que fazem parte de seu convívio social mais direto e
cotidiano. Isso porque o uso das adjetivações tornou-se uma estrutura discursiva já
materializada socialmente. Para os garotos, tais adjetivações atuam como um
instrumento de poder que desmoraliza a sua rival, aspecto que faz parte da constituição
desses personagens. Isso significa dizer que chamar Mônica de ‘gorda’, ‘baixa’ e
‘dentuça’ não é apenas um xingamento e uma rivalidade, mas uma estratégia discursiva
que mascara o afeto e a simpatia que os garotos sentem por ela. É o que acontece na
história a seguir, intitulada “Que me aceitem como eu sou”, inserida no Almanaque da
Mônica n° 16.
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Nessa história, Mônica resolve pedir ao seu criador que produza algumas
modificações físicas em seu corpo, pois ela não queria mais ser motivo de gozação dos
garotos. E, em um processo de metalinguagem, Maurício de Sousa com o seu lápis
realiza o desejo de Mônica. Tal processo reitera a ideia, segundo a qual ter o corpo
“perfeito”

significa

estar

dentro

dos

referenciais

de

modelos

estéticos

e

comportamentos, ditados como “corretos” e, constantemente, disseminados no interior
da sociedade. Desse modo, a atitude assumida por Mônica evidencia as influências das
formações discursivas e, consequentemente, ideológicas, a partir das quais ela enuncia.
Por isso que muitas visões de mundo cristalizam-se em cada ambiente social e cultural;
permanecem enraizadas, no decorrer dos anos, transformando-se em partes integrantes
do pensamento e das práticas no convívio social.
As instituições, por sua vez, perpetuam discursos cristalizados como
fortalecimento do poder, do exercício da dominação sobre os corpos dos indivíduos.
Essas instituições se apresentam como instâncias de regulação, com o objetivo de ditar a
ordem, os modelos de comportamento, de acordo com as hierarquias estabelecidas
(FOUCAULT, 1997). Assim, a personagem Mônica, como sendo um corpo
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disciplinado, busca seguir os modelos de comportamento, de acordo com as hierarquias
estabelecidas. Como bem mostra a seguinte análise.
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Pouco depois, Mônica, muito sorridente, aproxima-se dos colegas, os quais não a
reconhecem. Admirados, Cebolinha e Cascão fixam os olhos em Mônica que de
imediato dá um “oi” para eles. Já Magali, logo reconheceu a amiga, pois foi dela a ideia
da transformação. Mônica adere ao discurso da vaidade, aqui caracterizado pela busca
da “perfeição”, quando ela, em conversa com os colegas, enuncia: “Quero ver alguém
me chamar, agora, de baixinha, dentuça e gorducha!”. Nesse discurso, percebemos o
modelo de comportamento e modo de pensar já criados e difundidos por cada estrutura
social, cultural e reproduzidos pelos indivíduos pertencentes à determinada sociedade,
de acordo com a classe socioeconômica.
A “nova” Mônica não agradou a Cebolinha que afirmou: “[...] está faltando
alguma coisa em Mônica”. A referida personagem, sem entender o enunciado, pergunta:
“[...] faltando o quê?”, ele, então, responde: “Você! É isso! Tá faltando você!”. Nesse
momento, Mônica fica surpresa com a mudança de posicionamento de Cebolinha e
questiona: “Ficou maluco, Cebolinha! Como pode faltar eu se eu estou aqui?”.
Indignado, Cebolinha contesta: “Está faltando a oliginalidade! Assim ficou igual a todo
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mundo!”. Em seguida, Cascão diz: “[...] que nada! Ela ficou linda! Mas Cebolinha
ressalta: “Mas deixou de ser a Mônica que gostamos e admilamos!”. Nesse contexto,
observamos duas perdas: a física, na medida em que se transforma na própria mãe; na
psicológica, haja vista aquela influenciar esta. Ou seja, as características externas
corroboram a construção de uma identidade. Isso é muito bem colocado por Cebolinha,
quando questiona acerca de onde estava aquela a quem admirava. Essa mudança
figurativiza o apagamento do sujeito; as características externas anulam o ser. Esse
processo de construção / reconstrução de identidade segue nestes quadrinhos:

Mônica, surpresa com a atitude de Cebolinha, acaba concordando com ele, ao
perceber que não estava se sentindo ela mesma e, imediatamente, chama o seu criador,
Maurício de Sousa. A volta da Mônica “original” deixou não só a própria personagem
feliz, mas o Cebolinha também. O último recorte da história mostra que apenas o
Cebolinha prefere a Mônica que todos conhecem: briguenta, baixinha, gordinha e
dentuça. Há uma negação da estética preestabelecida. Ela, por sua vez, também muda de
posicionamento ao negar os padrões estéticos preestabelecidos pela sociedade. Essa
afirmativa faz-se pertinente, uma vez que a valorização dos referenciais estéticos,
aspecto muito recorrente nas ideologias dominantes, encontra aqui, na figura de Mônica,
um obstáculo, um ponto de resistência.

4.5 O discurso da família/do casamento: a mulher prendada
Como abordado no Capítulo no III, item 3.6, a história da mulher brasileira,
assim como a história de tantas mulheres no mundo, é marcada pelo estabelecimento da
ordem patriarcal que, legitimada pela religião cristã ocidental, impôs o silenciamento do
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gênero feminino em todas as esferas sociais. A mulher brasileira oitocentista, formada e
constituída socialmente nesta ordem, era subordinada e dependente do pai ou do marido,
sendo feita propriedade do homem e silenciada por ele (XAVIER, 1998). Em
“Mudanças e Costumes”, revista da Turma da Mônica, lançada em outubro de 2005,
esse contexto histórico e social recebe uma atenção significativa dada pelo autor/locutor
Maurício de Sousa.

Nesse recorte, observamos a contextualização histórica do Brasil no final do
século XIX. Inicialmente, o autor/locutor faz uma breve abordagem acerca da
Proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 1889, por Marechal
Deodoro da Fonseca, instaurador do regime republicano no Brasil, derrubando a
monarquia do Império do Brasil, pondo fim à soberania do Imperador Dom Pedro II. No
entanto, certas mudanças na estrutura social aconteceram de forma lenta, dentro das
condições históricas aceitáveis.
Na sociedade patriarcal, alguns dos valores sociais largamente difundidos pelos
discursos institucionalizados, vinculados aos aparelhos ideológicos da família, da
religião, são os associados ao casamento. Como mencionado, desde criança, a mulher
era ensinada a ser mãe e esposa, sua educação limitava-se a práticas relacionadas a esse
papel.

Consequentemente, a sua imagem reiterava o estigma da fragilidade,

fundamentado na lógica patriarcal.

Entretanto, criava-se uma imagem moralmente

superior da mulher se esta cumprisse as funções do casamento, da maternidade e da
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educação dos filhos (XAVIER, 1998). Esse pensamento moral da família burguesa pode
ser observado nos recortes a seguir:

A partir desse contexto histórico, retratado no recorte acima, percebemos a
construção dos estereótipos sociais: o homem mais forte, ágil e inteligente, estava
voltado para o mundo da política e dos negócios; a mulher, seu complemento natural,
por ser mais fraca, passiva e emocional, deveria devotar-se ao espaço regenerador da
alma masculina, o lar. Nesse contexto, o papel formador e tranformador do homem é
essencialmente para a educação da mulher. Se educar o menino significava organizar
uma força produtiva, isto é, criar um criador, educar a menina, porém, significava
harmonizar uma religião (XAVIER, 1998). Observamos, o poder das instituições
Família, Igreja, Estado e Escola que, segundo Foucault (1997), através da disciplina,
fabricam corpos dóceis e úteis. E para esse corpo se tornar útil é preciso ser “[...] ao
mesmo tempo produtivo e corpo submisso” (FOUCAULT, 1997, p.26). Eis a
confirmação:
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Como podemos notar, a mulher era tratada como um negócio, uma mercadoria a
ser vendida; por conta disso, deveria estar em perfeito estado físico, pronta para ser
entregue ao seu novo dono, o marido. Tal pensamento ocorre no seguinte enunciado, em
que o pai negocia a filha: “Pois é, comendador! Minha filha já está pronta para o
casamento!”. E, em seguida, o futuro marido diz: “Quero ver os dentes!”. Nesses
enunciados, observamos, inicialmente, a animalização da mulhar, dada a necessidade de
conferência dos dentes, atitude tomada por compradores de cavalos; em seguida,
contatamos a submissão da mulher em relação ao pai e, consequentemente, o seu
silenciamento perante o futuro marido. Há uma naturalização das relações pai / filha,
esposa / marido. Esse recorte expõe o corpo como objeto, alvo da disciplina e de poder,
definidos como uma estratégia de dominação. Dentro dessa perspectiva, o corpo
feminino se torna objeto dos investimentos de poder. É um corpo submetido a
limitações, proibições e obrigações. Assim, “neste processo, trabalham, conjunta e
harmoniosamente, Família, Escola, Igreja e Estado, isto é, a Sociedade como um todo”
(XAVIER, 2007, p. 77).
Além disso, como observado, constatamos a comparação entre mulher e animal.
Este era adquirido a partir do exame dos dentes. Esse exame remete também à compra
dos escravos. Assim, mulher e escravos eram seres animalizados, comercializados. Não
queremos, entretanto, aqui reiterar a ideia da superioridade do ser humano em relação
aos outros animais, mas tentar trazer à tona o ideal cristão, segundo o qual o homem é
superior aos animais (BARROS, 2009). Nesse caso particular, somente o sexo
masculino (o homem branco mais especificamente) era considerado superior tanto a
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mulher como a todos os outros animais, haja vista a venda e a compra da mercadoria: a
mulher.
Embora a lógica patriarcal seja tão sólida e sedimentada e, em muitos
momentos, um muro intransponível, existem sujeitos que se contra-identificam com os
valores preestabelecidos pela sociedade. É o caso da personagem Mônica que, nessa
história, assume um comportamento caracterizado pelo discurso do “mau-sujeito” que,
segundo Pêcheux (1997, p. 215), é um “[...] discurso no qual o sujeito da enunciação ‘se
volta’ contra o sujeito universal21 por meio de uma ‘tomada de posição’ [...]”. Essa
tomada de posição consiste em uma separação, distanciamento, dúvida, questionamento,
revolta, entre outros. Assim, Mônica se volta contra ao que diz a forma-sujeito,
assumindo um discurso que se contra-identifica com alguns saberes da formação
discursiva que a afeta, no caso, a FD da mulher obediente ao pai, ao marido, à mãe.
Esta, por sua vez, é afetada pelo discurso do marido

Como mencionado, a mãe de Mônica, um modelo fiel de comportamento
feminino, fica furiosa por Mônica, uma criança, não realizar os afazeres domésticos,
além de não cumprir o horário destinado à aula de piano. A mãe, então, vai à procura da
21

O sujeito universal ou o On (em francês), conforme Pêcheux (1997), corresponde ao sujeito histórico,
social. Aquele que está circunscrito no interdiscurso (o dito e esquecido).
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filha que, segundo um senhor, num tom de crítica, informa-lhe que está brincando na
pracinha. Nos enunciados apresentados, constatamos a presença de um conjunto de
discursos naturalizados: a necessidade de a menina obedecer às tarefas impostas pela
família, a posição sujeito assumida pela mulher socialmente. As tarefas, por seu turno,
estão apenas relacionadas ao gênero feminino, daí a sua negação da sua realização (das
tarefas) consistir na negação do próprio ser feminino. Isso pode ser observado quando a
mãe escuta dois garotos enunciarem: “Por que ela não brinca de casinha como as outras
meninas?” E, então, o outro responde: “Vai ver que ela quer ser homem!”. É possível
também notar essa naturalização dos discursos nos recortes a seguir:
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Ao reconhecer Mônica nos trajes masculinos, a mãe fica muito desgostosa.
Nesse momento, Mônica, cabisbaixa, expressa o que sente e o que pensa a respeito do
papel da mulher na sociedade. Ela, então, enuncia: “Eu não quero ser como as outras
meninas!”. E continua dizendo que é apenas uma criança e, por isso, quer brincar. Esse
discurso reafirma a contra-identificação da pequena garota com a formação discursiva, a
partir da qual ela enuncia e, consequentemente, rejeita.
A personagem continua a desabafar, lançando uma pergunta para a mãe: “A
senhora é feliz?”. A mãe, muito supresa com a pergunta da filha, responde: “Sou! Mas...
acho que entendo! E, pensando bem... Não quero pra você uma vida igual à minha!”.
Depois desse questionamento, a mãe chama Mônica para ir ao bazar comprar
brinquedos. Essa tomada de posição do sujeito (a mãe) consiste em uma reflexão com
respeito ao que a formação discursiva lhe impõe. Assim, essa reversão, por parte da
mãe, representa um amadurecimento (ainda que momentâneo) que desnaturaliza a
função social da mulher, a dona do lar. Reconhecemos, então, que a própria mãe
concorda com os questionamentos da filha e procede a uma transformação quanto aos
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papéis que ambas devem assumir em uma sociedade machista. Há uma (re)tomada de
posição. Abaixo explicitamos melhor essa (re)tomada:
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O posicionamento crítico de Mônica mudou o pensamento conservador da mãe.
O resultado dessa contra-identificação faz com que o sujeito do discurso, não mais se
identificando plenamente com os saberes que o “sujeito universal” representa,
relacione-se de forma tensa com a forma-sujeito. É o que acontece quando o pai de
Mônica chega a casa e diz para a esposa: “Prepare meu banho e o meu jantar!”. Ela,
então, muito furiosa com a ordem do marido, argumenta: “Você já está bem grandinho
pra preparar seu banho sozinho!, e continua: “E se achar ruim... vá pra cozinha e faça o
jantar!”. O marido não entende o novo comportamento da sua esposa e sai
imediatamente correndo da sala. Notamos uma considerável mudança nos costumes
desse lar, numa sociedade oitocentista, época em que só deveria existir a “mulher de
casa”, dedicada aos afazeres domésticos, avessa à arrogância e sujeitada ao trabalho, à
submissão. Assim, em cada reivindicação feminina surgia uma ameaça à ordem social
vigente.
Depois desse acontecimento, o autor reflete sobre a transformação : “E pensar
que tudo começou com uma garotinha...”. Tal expressão contribui para reafirmar a ideia
do pré-construído de que “a criança é o futuro da nação”.

Nos tempos atuais, é notória a existência de mudanças em relação ao quadro de
discriminações destinadas às mulheres. Tais mudanças podem ser observadas através da
oscilação de poder nas relações de gênero, em que a mulher conquistou mais espaços de
ação na sociedade. Segundo Xavier (1998), a sacralização da família, como forma de
adestramento social, começou a entrar em decadência. Atualmente, nessa instituição, a
mulher já não mais é reduzida ao espaço privado da casa, do marido, dos filhos; o
homem já não se faz presente somente para exercer sua autoridade. O poder masculino
já não é detentor de tanta força. Tais mudanças representam uma fase de desconstrução
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do discurso da ideologia do patriarcado. O seguinte recorte mostra muito bem essas
significativas mudanças.

A atitude assumida pelo homem foi o resultado de ideais conquistados pelas
mulhers ao longo dos séculos. Conforme o recorte, o homem, supostamente, Maurício
de Sousa, assume as tarefas domésticas enquanto a esposa dá a mamadeira ao bebê. No
entanto, hoje ainda são poucos os homens que assumem essa atitude, visto que a função
social deles é reconhecidamente trabalhar e sustentar a família; para alguns, realizar os
serviços do lar seria uma desmoralização ao sexo masculino. De acordo com Xavier
(1998), essa inversão do valor atribuído à figura do pai é considerado uma
desconstrução das relações de gênero dentro da família, uma vez que a família deixou
de ser centrada no poder do homem para também passar por um abalo em sua estrutura.
Esse conflito com as tradições sociais gerou um novo modelo de família baseado em
mudanças na concepção da identidade do sujeito.
Mas essa imagem positiva e reabilitada, nessa história, figuratizada pela
personagem Mônica, ainda não está livre dos valores tradicionais. O discurso é
determinado por fatores sociais, isto é, pela determinação do complexo das formações
ideológicos. A personagem Mônica perpassa um modelo preestabelecido com
representações sobre comportamentos, desejos, atitudes e valores do grupo social ao
qual pertence, naturalizados pela ideologia. Nesse caminho, Mônica não rompe
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completamente com tais padrões, mas traz uma discussão acerca deles. Nessa direção,
trazemos o ponto de vista de Orlandi (2005), segundo a qual não há sujeito sem
ideologia e não há discurso sem sujeito.
Notamos, então, que a personagem Mônica simboliza um sujeito que vai de
encontro às formações discursivas a partir das quais enunciam. É o que Pêcheux (1997)
denomina de ‘mau sujeito’. Como bem define este teórico (1997, p. 215 - 216): “[...] o
sujeito, ‘mau sujeito’, ‘mau espírito’, se contra-identifica com a formação que lhe é
imposta pelo ‘interdiscurso’ como determinação exterior de sua interioridade subjetiva,
o que produz as formas filosóficas e políticas do discurso-contra (isto é,
contradiscurso)[...]”.

4.6 O discurso da família/ da escola/do Estado/da mídia: a união faz a força

Inicialmente, é importante mencionarmos que a escolha dessa história em
quadrinho se deu em decorrência de estarmos investigando a relação do locutor com as
Formações Discursivas da Família, da Escola e do Estado, exatamente porque, ao longo
das análises, depreendemos que o locutor Maurício de Souza (doravante MS) enuncia a
partir do lugar da educação (FD da Escola), haja vista o teor educativo de suas histórias.
Em segundo lugar, de igual importância, é condição situarmos a HQ que ora passamos a
analisar, uma vez que ela foi escrita ainda na década de 1990. Finalmente, retomamos a
discussão acerca do que é um autor, à luz de Foucault (2009 [1969]), observando o
quanto o autor/locutor MS, ao escrever esta história, estava interpelado por esse
conceito. Ou por conhecimento dos postulados desse filósofo ou pelo acompanhamento
das discussões acerca do autor/autoria.
Quanto ao contexto em que essa HQ foi produzida, remetemo-nos ao cenário
sociopolítico e econômico brasileiro. Nesse cenário, Rocha (2004) considera a inflação
um entrave para o desenvolvimento socioeconômico. Ainda consoante esse historiador,
a economia do Brasil foi marcada por sucessivas tentativas de estabilidade econômica.
No entanto, considera que, a partir do Plano Real, o país começou a manter o controle
da inflação, na medida em que adotou algumas políticas monetárias que vieram a
favorecer o quadro econômico desse país (ROCHA, p.3, 2004). Na década de 1990,
foram criados programas de estabilização de controle da inflação, tais como os Planos
Collor I e II (durante o governo de Collor de Melo); o Plano Real (durante o governo de
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Fernando Henrique Cardoso). Segundo Rocha (2004, p. 2), “[...] estes planos utilizaram
as políticas monetárias como um dos principais instrumentos de controle da inflação”.
Ainda para Rocha (2004, p.6), foi no ano de 1993, período governado por Itamar
Franco22, que ocorreu a maior elevação da taxa de inflação 23. É nesse contexto histórico
brasileiro, demarcado pela instabilidade econômica, que surge, em 1993, “Cidadania”,
revista da Turma da Mônica. Esse cenário de inflação é retratado

nos recortes

analisados nesta seção.

Em segunda instância, tal como mencionado no início deste item, constatamos a
FD da educacação. Em consequência disso, notamos a proposta de se discutir a
solidariedade, o EU em relação ao OUTRO/outro, quando o locutor MS enuncia que a
história não seria escrita por uma pessoa, mas por um sentimento. Esse sentimento
refere-se ao descontatemento popular, no que diz respeito à situação precária da política
22

Itamar Franco foi vice-presidente de Fernando Collor em 1989. Assumiu a presidência em 29 de
dezembro de 1992, em virtude do impeachment de Fernando Collor.
23

A inflação chegou a atingir 2.477,15%, sofrendo variação de 2.048,65%, em relação a 1992.

114

econômica brasileira. A partir dessa ideia de ‘solidaridade’, de ‘sentimento’, de
‘descontentamento popular’, observamos a posição do locutor, remetendo-nos a
Foucault (2009), na medida em que este discute acerca de ‘o que é um autor’. Essa
observação decorre do fato de entendermos que MS se refere ao povo brasileiro; em
decorrência disso, apresenta, em sua HQ, a voz do povo; enuncia a partir de uma voz
coletiva, ao contrário de uma voz individual.
Para Foucault (2009 [1969]), o autor corresponde a uma dispersão do sujeito do
discurso, em uma determianda obra, uma vez que a escrita torna-se a abertura de um
espaço para a ausência do autor. Ainda conforme Foucault (2009 [1969], p. 269), “[...]
o sujeito que escreve despista todos os signos de sua individualidade particular; a marca
do escritor não é mais do que a singularidade de sua ausência; é preciso que ele faça o
papel de morto no jogo da escrita”. Em outras palavras, quem enuncia não é um autor,
nos moldes de autoria dos séculos XVII, XVIII e XIX, período a que esse filósofo se
refere para discutir ‘o que é um autor’. Para Foucault (2009 [1969]), o autor é uma
função discursiva e, como tal, reflete a dispersão do sujeito do discurso, tal como
afirmado. Isso significa dizer que MS de indivíduo (S1), é interpelado pela Formação
Discursiva (FD), pela Formação Imaginária (FI), pela Formação Ideológica (FI), pelo
interdiscurso, pelos esquecimentos nº1 e nº2, constitui-se autor (S2). Ou seja, aqui não
tratamos de MS enquanto um sujeito empírico, mas enquanto uma função discursiva,
que enuncia a partir de um lugar (social) e de uma posição (imaginária).
No que concerne ao processo de trazer a realidade para ficção, o locutor/autor
em questão traz à baila a contraposição realidade versus ficção (o verdadeiro e o falso),
ao produzir as histórias em quadrinhos. E, da mesma forma que nos remetemos à
discussão acerca de ‘o que é um autor’, reportamo-nos aqui ao postulado de Foucault
(2008) acerca da verdade versus a falsidade. Para esse filósofo, o discurso verdadeiro
deve ser proferido por quem de direito e conforme o ritual querido. E, a partir desse
postulado de verdade, pronuncia-se a justiça e concede a cada indivíduo a sua parte,
além de enunciar o futuro da humanidade, e promover a aderência dos homens. Em
relação ao nosso objeto de estudo, observamos que, do lugar a partir do qual enuncia, a
FD institucional (Escola, Família, Religião, Mídia), MS adquire o direito de falar sob a
perspectiva do verdadeiro, mesmo que seja ficção, haja vista o intuito de educar a
criança, o jovem. Apresenta, então, a personagem Inflação, representada por uma
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espécie de monstro com um corpo bastante avantajado, simbolizando a grande vilã da
economia: aquela que assalta o indivíduo para se alimentar.

O locutor MS, na medida em que enuncia de um lugar de autoridade (escritor
das HQs), critica a situação socioeconômica situando o leitor no espaço do qual
enuncia, ao afirmar “Nesse país mora um monstro”. Esclarece a que país se refere a
determinada história, ao examinar a deficiência administrativa em vários setores
governamentais, tais como educação, saúde, previdência social, transportes e segurança,
aspectos reiterados nos/pelos discursos do povo brasileiro, principalmente, nos/pelos
discursos da mídia brasileira. Em outros termos, MS reitera os discursos em circulação,
tentando traduzi-los agora para as crianças e jovens, seus interlocutores ideais.
Conforme os quadros abaixo expostos, o locutor apresenta alguns fatores
causadores da inflação, quais sejam: a má administração do Estado (“Tudo começa
porque o governo gasta mais do que arrecada!”; “O pior é que o Estado é um mau
empresário e as consequências já se fazem sentir”). Tais enunciados reafirmam o
discurso da carência administrativa da política brasileira. Outro ponto de destaque
relaciona-se às graves consequências para a sociedade (“[...] baixo nível de ensino”,
“péssimo atendimento médico” [...] “violência”). Nesse sentido, observamos, de um
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lado, a estrutura argumentativa do locutor pautada nas relações históricas de causa e
consequência. Entendemos que tal estrutura ocorre pelo fato de estar enunciando a
partir de uma FD da educação, na qual há exigência de os fatos serem discutidos com
base em fatos concretos, pautados em enunciados verdadeiros.
De outro lado, entendemos que essa estrutura argumentativa está pautada em um
ideal de história linear, em um sujeito fundador, segundo Foucault (1997b)24. Esse
filósofo contrapõe a história global, linear à história geral, a partir da qual há uma
descontinuidade dos fatos. Como bem argumenta Foucault (1997b, p. 11), a história
global, linear:
[...] procura reconstituir a forma de conjunto de uma civilização, o princípio
[...] de uma sociedade, a significação comum a todos os fenômenos de um
período, a lei que explica sua coesão – o que se chama metaforicamente o
‘rosto’ de uma época”.

24

Mais adiante trazemos à baila outros indícios de que o autor/ locutor fala a partir do lugar história
global, contínua, cuja maior consequência é impressão da existência de um sujeito originário.
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Como já ressaltado anteriormente, o autor/locutor, ao utilizar nos quadrinhos
conteúdos temáticos, busca reafirmar o discurso da verdade, segundo os postulados de
Foucault (2008). No entanto, o que reconduz a vontade de verdade é, sobretudo, a
maneira pela qual uma sociedade utiliza o saber: formas de valorização ou não, formas
de distribuição de repartição, de atribuição. Desse modo, a vontade de verdade mostrase como sistema de coerção: exerce, sobre os demais discursos, pressão e poder de
coerção. Assim, os discursos buscam autorizar-se pelo discurso da verdade. Esse
discurso da verdade é popularmente pronunciado por um ‘salvador da pátria’, o qual
dispõe da confiabilidade da sociedade para resolver graves problemas. Essa ideia de
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‘salvador da pátria’ é reiterada por MS, na medida em que trabalha no sentido de
‘valorizar’ o processo eleitoral, tal como retratado no quadro abaixo:

Inicialmente, percebemos a tentativa de o autor/locutor MS discutir
acerca do fato de algumas pessoas estarem à espera do ‘salvador da pátria’, para
resolver os problemas não solucionados pelos políticos. Subjaz a essa discussão
a ideia de que as pessoas acreditam que esse ‘salvador’ será um ‘grande
governante’, ‘muito bonito’ além de ‘honesto e conselheiro do povo’. A partir
desses enunciados, subtendemos que ‘ser um político honesto, trabalhador,
atento aos mais carentes’ é um aspecto raro na política nacional. Nesse sentido,
atentamos para o ideal religioso subjacente ao discurso acerca do ‘salvador da
pátria’, segundo o qual, em várias épocas, surgiram seres dotados de aspectos
sobrenaturais (Sansão, Noé, Maomé, Moisés, Buda, Cristo), capazes de salvarem
seus povos. Assim, recai sobre o ‘salvador da pátria’ a missão de socorrer a
humanidade das calamidades do país, de quaisquer sofrimentos possíveis.
Apresentamos esses discursos no recorte abaixo:
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À ideia de super-herói, inclusive vestido com as roupas desse personagem das
HQs, subjaz uma crítica aos discursos dos candidatos a governo. Estes sempre se
constituem enquanto tais, na medida em que fazem promessas quase sempre não
realizadas. Dentre essas promessas, há a realização de projetos para amenizar o impacto
da estiagem no sertão, para consertar e duplicar as estradas, para prender os criminosos
de colarinho branco, para viabilizar projetos para alimentar a população, com a criação
de empregos, por exemplo. Além desses aspectos, os ‘super-heróis’ prometem
solucionar os problemas de outros setores, tais como, saúde, educação, segurança,
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previdência social, já ressaltados pelo autor/locutor, nos recortes anteriores. Entretanto,
a grande preocupação em foco é a inflação, o último problema a ser derrotado pelo
super-herói, considerado o maior problema da sociedade no ano de 1993, data da
publicação dessa revista. Por conta disso, MS figurativiza essa luta contra o monstro da
Inflação, idealizando uma situação de enfrentamento entre o super-herói (utilizando o
Coelho da Mônica (Sansão) como arma) e o monstro da Inflação. Há a reiteração do
poder de Sansão (enquanto personagem da HQ e da Bíblia), no sentido de solucionar os
piores problemas a que Mônica e seus amigos (leia-se, humanidade/brasileiros) são
expostos. Assim, o Coelho de Mônica funciona como um instrumento de força física
capaz de derrotar a famigerada Inflação. Em decorrência disso, entendemos que Sansão
representa a consolidação da paz sobre as injustiças, idêntico papel do personagem
bíblico. Constitui-se, de certa forma, um super-herói, participando, assim, da rede de
personagens a favor do(s) protagonista(s), contrário ao(s) antagonista(s). Enfim, é a
concretização da luta entre o Bem e o Mal, tão bem figurativizada nas HQS.
Reiteramos que MS enuncia de vários lugares, quais sejam: a FD da Mídia,
quando traz à baila os discursos em circulação acerca das falsas promessas dos
políticos; a FD da Religião, ao rememorar tanto o discurso acerca do ‘salvador da
pátria’ quanto a personagem bíblica Sansão e o seu poder físico de combater os males,
as injustiças da humanidade; a FD da Escola, na medida em que veicula todos esses
discursos em uma HQ, cujos principais interlocutores são as crianças e os jovens. Com
efeito, esses interlocutores são expostos à naturalização desses discursos em circulação.
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Em contrapartida ao discurso acerca do ‘salvador da pátria’, retratado como uma
ilusão, MS (locutor enquanto tal) apresenta a necessidade de os personagens adultos
acordarem desse sonho. Os personagens Mônica e Cebolinha (crianças) fazem, então, o
seguinte questionamento: “Até quando vocês vão ficar esperando por esse salvador?”. A
esse enunciado subjaz o discurso de que é preciso cada um fazer sua parte, ou seja,
parte-se primeiro de uma mobilização individual para uma conseguinte mobilização
coletiva. Entendemos que quem enuncia esse discurso é o locutor enquanto pessoa no
mundo (o sujeito histórico/universal, o On). Esse discurso vem à tona a partir de uma
memória discursiva que, por sua vez, possibilita a expressão do interdiscurso, uma voz
sem nome, o dito e esquecido. Esse discurso é figurativizado a partir do seguinte dito
popular: “a união faz a força”. Esse ideal de ‘tomada de consciência’, como bem discute
Foucault (1997b), faz parte de um contexto em que se acredita em uma linearidade da
história (uma história contínua), um sujeito originário, tal como mencionamos
anteriormente:
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A história contínua é o correlato indispensável à função fundadora do sujeito:
a garantia de que tudo que lhe escapou poderá ser devolvido; a certeza de que
o tempo nada dispersará sem reconstituí-lo em uma unidade recomposta; a
promessa de que o sujeito poderá, um dia – sob a forma da consciência
histórica -, se apropriar, novamente, de todas essas coisas mantidas à
distância pela diferença, restaurar seu domínio sobre elas e encontrar o que se
pode chamar sua morada. Fazer da análise histórica o discurso do contínuo e
fazer da consciência humana o sujeito originário de todo o devir e de toda
prática são as duas faces de um mesmo sistema de pensamento. O tempo é aí
concebido em termos de totalização, onde as revoluções jamais passam de
tomadas de consciência. (grifos nossos) (FOUCAULT, 1997b, p. 14 – 15)

A partir dessa citação de Foucault (1997b), entendemos o quanto MS está
interpelado pelos discursos da mídia, uma vez apresenta a necessidade de uma tomada
de consciência. E, na mesma medida, revela o pensamento estrutural da história global,
linear.

Depois desse episódio, alguns cidadãos com seus direitos e deveres começam a
refletir sobre esse questionamento de Mônica e Cebolinha ao considerar as seguintes
perguntas: “Esperarmos até quando?”, “Até nossos tataranetos?”, “Mas o que devemos
fazer?”. Em seguida, o autor/locutor propõe uma saída para todos esses empecilhos ao
enunciar “Que tal nos espelharmos num formigueiro?”. MS, locutor enquanto pessoa no
mundo (sujeito histórico/universal, ON), traz à tona, mais uma vez, o discurso acerca de
“um povo unido jamais será vencido”, “a união faz a força” (ditos populares)25, a partir
da figurativização da união das formigas, do trabalho coletivo. E, tal como
mencionamos acima, essa é a reiteração de um ideal de tomada de consciência, que

25

Segundo Authier-Revuz (2004), há dois tipos de heterogeneidade discursiva: a constitutiva, verificada a
partir da memória discursiva/ interdiscurso; a mostrada, observada a partir dos ditos populares, dos
discursos diretos e indiretos [...].
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subjaz aos pressupostos de uma história linear, em que se busca um sujeito original, a
origem do dizer (FOUCAULT, 1997b). :

Para Houaiss (2009), a acepção 2 (dois) (Derivação: sentido figurado) do verbete
formiga corresponde à “pessoa econômica e/ou trabalhadora, diligente”. Conforme esse
verbete, há uma construção de um discurso positivo (eufórico) acerca da organização
das formigas e, consequentemente, a idealização de sua capacidade de zelar pela sua
comunidade. Daí os formigueiros serem exemplos de comunidade, de solidariedade. Há
um apagamento do lado negativo das formigas, devoradoras de alimentos, de lavouras.
Esse discurso positivo é largamente circulado, principalmente, no que diz respeito à
‘organização desses insetos’, como afirmado; em contrapartida, o discurso negativo é
circulado apenas nas comunidades de lavradores.
À luz de tais definições compreendemos que, como afirmado, o autor/locutor
nos leva a acreditar que a melhor solução para esses cidadãos seria seguir o mesmo
caminho das formigas: agir a partir de uma organização da comunidade, cada um
realizando o seu trabalho para a coletividade das formigas. Ou seja, o autor/locutor
parte do princípio de que cada cidadão deve fazer a sua parte como forma de
contribuição para o todo. Esse é um discurso reiterado constantemente por aqueles que
pregam que não deve haver uma revolução para que as pessoas, os estados mudem;
mas há a necessidade de uma tomada de consciência, no que diz respeito ao papel de
cada um na sociedade26. Esse discurso está reiterado em fábulas, tais como a do beijaflor que tenta apagar o incêndio na floresta levando em seu bico um pouco de água
[...]. O efeito desse discurso é a divulgação da ideia de que se deve partir do individual
para o conjunto – a este subjaz o discurso de ‘a união faz a força’. Tal discurso é
26

Confronte Foucault (1997b).
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vastamente reiterado nas FD da família, na FD da escola, na FD da religião e na FD da
Mídia.

Em decorrência dos questionamentos presentes no recorte anterior ao acima
exposto, os personagens/enunciadores refletem sobre a falta de compromisso social de
alguns cidadãos que ficam de ‘braços cruzados’ enquanto o país necessita da
cooperação deles. E, na sequência, um enunciador adulto afirma “O importante é todos
se articularem”. Mais uma vez reafirma o discurso presente nas instituições de que todos
nós ‘podemos’ e ‘devemos’ ter a coragem de fazer a nossa parte, em favor da
comunidade. Esse seria o ideal de uma sociedade solidária, que trabalha para mudar o
mundo, tão largamente veiculado pela mídia, pela escola, pela religião. O recorte abaixo
reitera esse ideal, dando prosseguimento à história analisada:

A cena descrita acima não é típica dos quadrinhos em que Mônica e Cebolinha
atuam juntos. Dificilmente, presenciamos o personagem/enunciador Cebolinha
devolvendo o coelho Sansão para a Mônica, uma vez que Cebolinha sempre elabora
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planos para retirar o bicho de pelúcia de sua dona, já que Mônica o utiliza para agredir
os garotos que a provocam. Outra cena não comum é Mônica beijando o Cebolinha para
agradecer-lhe a devolução de Sanção. Isso não quer dizer que Mônica não queira beijálo, ela gosta de Cebolinha, a questão é que os conflitos diários acabam cortando esse
laços amorosos entre os personagens/enunciadores. Isso significa que esses
enunciadores estão, por ora, interpelados pelo discurso da solidadriedade, da união.
Esse episódio amigável retrata, então, a tão propalada necessidade de se unirem
para transformarem o mundo, melhorarem a vida em comunidade; todos contra o
monstro Inflação. Como ressaltou o autor/locutor “Se cada um der para sociedade o
melhor de si...” “Todos receberão o melhor que cada um pode dar!”. Então, o
autor/locutor propõe que essa mudança seja realizada em todos os locais, a começar
pela família, instituição que reitera o discurso, segundo o qual os pais devem educar os
filhos para serem ‘excelentes cidadãos’. Tal perspectiva, por sua vez, surge da ideia do
pré-construído/o interdiscurso de que “a criança é o futuro da nação”. A famíla deve
assegurar o valor da amizade, da vida em sociedade, pois, segundo o autor/locutor “[...]
Sozinhos, não temos força alguma, mas, juntos, podemos mudar!”.
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Em seguida, o autor/locutor propõe que essa mudança também aconteça na
escola, lugar propício para esse papel, já que essa instituição é responsável pela
educação das crianças e jovens. Em sequência, o autor/locutor elenca outros locais com
suas respectivas funções, tais como: comerciante, agricultor, operário, empresário,
médico, pedreiro, gari. Ou seja, MS quer que todos se unam; não importa qual seja a
profissão. O importante é repetir o modelo da comunidade das formigas.
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Finalmente, o autor/locutor reitera o valor do voto consciente. Segundo MS, é
importante não só saber votar nos candidatos que atendem os interesses do povo, assim
como saber exigir quando estes não cumprirem com o que foi proposto em campanha
política. E também saber sempre questionar quando os direitos dos consumidores forem
lesados. Observamos também que esses discursos são vastamente circulados em todas
as FDs, a partir das quais MS enuncia: a família, a escola, a religião, a mídia. Há uma
reiteração desse discurso nas HQs. E, na medida em que esse discurso é veiculado nesse
suporte, entendemos que há um deslocamento funcional, qual seja: da função de
divertimento, essa HQ passa a funcionar como suporte de discursos para/sobre a
educação. Ou seja, ela é fundamentalmente educadora. Questionamos, então, se
diversão e educação podem andar juntas, haja vista a relação com as histórias cômicas,
que, muitas vezes, quebram com padrões sociais.
Lembramos, então, a relação que fizemos anteriormente entre as HQs de MS e o
domínio discursivo jornalístico. Tal como está exposto nesses quadrinhos, MS se
encontra interpelado por esse domínio, tentando, principalmente, conscientizar a
criança, interlocutor dessas HQs, acerca do problema sociopolítico e econômico da
nação.

Além dos discursos acerca da solidariedade, do voto consciente, MS traz à baila
o discurso acerca do meio ambiente e das leis de trânsito, ressaltando que a cidadania
se faz quando respeitamos a natureza e o trânsito. Tais discursos são, mais uma vez,
amplamente circulados pelos lugares (FD), a partir dos quais o autor/locutor enuncia. É
uma tentativa de organização social, à luz da sociedade das formigas; de controle do
tempo, do espaço (FOUCAULT, 1997). Esse discurso naturalizado considera o ser
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humano como uma ferramenta transformadora, um agente que deve sempre buscar
formas para viver harmoniosamente em sociedade.

Como já ressaltado no capítulo III deste trabalho, o discurso é constitutivamente
heterogêneo, assim o sujeito também o é, uma vez que o sujeito não expressa a sua
consciência, livre de interferências. Ao contrário, o seu discurso é resultado de
conjuntos discursivos que lhe são anteriores, que foram por ele interiorizados, em
função da exposição sócio-histórica a que está submetido, a partir da qual são
constituídas as suas representações discursivas sobre o mundo. Segundo Authier-Revuz
(1990), o sujeito se movimenta entre o consciente e o inconsciente, um sujeito
descentrado, uma vez que o “outro” passa a fazer parte de sua identidade. É o que
Pêcheux (1997) nomeia de pré-construído. Diz respeito a outros discursos
historicamente já constituídos, os quais emergem na sua fala. Constituem a noção de
interdiscurso, redes de sentidos já ditos, preexistentes, que dialogam com os dizeres “do
agora”, com as interpretações que os sujeitos fazem com base nas memórias discursivas
de cada um, construindo sentidos.
Nessa perspectiva, o autor/locutor, ao utilizar discursos referentes aos valores da
família, da escola, aos direitos e deveres do cidadão e a sua relação com o meio
ambiente, com a as leis de trânsito, é interpelado por sistemas simbólicos, construídos
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social e historicamente. Esses sistemas simbólicos constituem sentidos já-ditos por
alguns sujeitos, em algum lugar, em outros momentos, mesmo distantes, têm um efeito
sobre o que é dito em outro lugar e trazem diferentes pressupostos. Assim, o
autor/locutor, ao tentar despertar nos cidadãos o sentimento da solidariedade e da união,
propaga discursos, dizeres já-ditos em outros lugares. Assim, a reiteração desse dito (ou
escrito) acaba por trazer uma memória que, ao invés de rompê-la, acaba trazendo-as
com outras palavras.

Como observado no recorte acima, o cidadão está, supostamente, exercendo seus
direitos enquanto tal; está exigindo que o político votado por ele exerça de fato o seu
verdadeiro papel: representar o povo em sua atuação. Desse modo, o autor/locutor
apropria-se de outros discursos historicamente já constituídos. E ajusta o seu enunciado,
que constitui o nível intradiscursivo, ou seja, é aquilo que se diz naquele momento dado,
em condições dadas (em 1993, por ocasião da elaboração desta história). Assim, o
autor/locutor espera que, a partir da inculcação da ideia/do discurso da união entre os
cidadãos, consiga conscientizar as crianças, os jovens (interlocutores ideais) acerca do
problema da Inflação, da necessidade do exercício da cidadania, da solidariedade:
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A partir da remissão a esses discursos, o autor/locutor leva a criança a construir
o sentido de cidadania. Essa construção, por sua vez, é elaborada de forma didática,
revelando a formação discursiva (FD) em que o autor se encontra: a da instituição
escola. Os discursos perpassados por/nesta história são os mesmos encontrados na
instituição escola, com o fim de ‘educar’, disciplinar a criança, o outro. Segundo
Foucault (1997), essa instituição é um aparato de poder produzido pela sociedade. Desse
modo, o lugar escola fabrica corpos dóceis e úteis.
Entretanto, o poder desses discursos quando se encontram num suporte como
este, passa a ter uma outra conotação. Esse gênero possui um papel fundamental na
construção dos valores sociais e individuais. Os conceitos da “verdade”, da “mentira”,
do “bom”, do “ruim” são representados e ensinados pelos quadrinhos e, de certa forma,
acabam fazendo parte da construção da identidade de cada criança que, a partir daí,
passa a ser docilizada. Nesse caminho, as histórias em quadrinhos deixam de ser um
entretenimento e passam a ser um veículo de informação e formação de cidadãos.
Concretizam-se como um veículo midiático. Como mencionado, há um deslocamento
funcional das HQs: do lugar da diversão, do entretenimento, para o lugar da educação,
da formação, da reiteração de valores sociais. E, na medida em que veicula os discursos
da Escola, assume o caráter disciplinador dela.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do presente trabalho, trouxemos à baila a teoria bakhtiniana acerca
dos gêneros do discurso, segunda a qual cada esfera de troca social elabora tipos
relativamente estáveis de enunciados: os gêneros do discurso. A escolha de um gênero
se determina pela esfera, pelas necessidade sociocomunicativas, pelo conjunto dos
participantes (locutor/interlocutor) e pela vontade enunciativa ou intenção do locutor27.
Desse modo, à luz dos postulados de Bakhtin (1997), notamos que a formação de
“novos” e diferentes gêneros encontra-se vinculado à atividade humana, ao surgimento
e estabilização de novas situações sociais de interação verbal. Considerando os
diferentes níveis de complexidade, característica que os gêneros possuem, Bakhtin os
classificam em dois níveis distintos: gênero primário e gênero secundário. Observamos,
então, que o nosso objeto de estudo pode ser classificado como um gênero secundário,
apesar de utilizar aspectos da fala humana. Entretanto, tais aspectos estão escritos,
consequentemente, está inserido nessa classificação. Assim, interagir com os gêneros do
discurso significa ampliar os meios de veiculação do discurso.
A partir dos pressupostos teóricos de Marcuschi (2002), observamos que os
gêneros do discurso / gêneros textuais (assim nomeado por este autor) são fenômenos
históricos, intimamente vinculados à vida cultural e social, portanto, maleáveis e
dinâmicos. São sensíveis às mudanças sociais que ocorrem devido às inovações
tecnológicas que certamente impulsionaram o surgimento de novos gêneros,
principalmente os ligados à área da comunicação. Diante dessas considerações,
constatamos que o surgimento de novos gêneros nada mais é que uma adaptação dos
gêneros já existentes às tecnologias encontradas atualmente. Em se tratando de
agrupamento, os gêneros do discurso caracterizam-se em intertextualidade inter-gêneros
e heterogeneidade tipológica, aspectos que demostram o nível de complexidade dos
gêneros. No que diz respeito às análises efetuadas, observamos que existe
heterogeneidade tipológica, uma vez que o autor/locutor utiliza descrição, narração,
injunção em suas histórias.

27

Essa vontade discursiva (intenção) é contra-argumentada pela AD, uma vez que esta considera o sujeito
clivado (está entre a consciência e a inconsciência). Consequentemente nem tudo que enuncia é por
vontade ou intenção, mas por estar interpelado pelo Outro.
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A partir das discussões /definições de gênero do discurso, estudamos o gênero
história em quadrinhos (as HQs), surgidas, provavelmente, na arte pré-histórica. Sua
origem remonta a Europa do século XIX, com as histórias de Busch e Topffer; o
“Menino Amarelo” foi o primeiro herói das HQs, desenhado por Richard Outcault.
Antes dessa criação, os quadrinhos não possuíam os balões (VERGUEIRO, 2007). As
falas dos personagens eram colocadas ao redor do quadro, pois não havia nenhum
recurso que ligasse as falas ao sujeito enunciador. A partir desse recurso, os quadrinhos
ganharam uma maior dinamicidade. No século XX, surgiram as primeiras tiras diárias
transformando os quadrinhos em uma parte fundamental dos jornais. Posteriormente,
foram criadas as histórias mais bem elaboradas em termos de temas e recursos técnicos:
os gibis.
Observamos ainda a conceitualização do gênero histórias em quadrinhos. Para a
realização do estudo deste gênero, trouxemos à tona a teoria de Eisner (1995), para
quem as histórias em quadrinhos é o gênero da arte sequencial que apresenta uma
sobreposição de palavra e imagem. Nessa perspectiva, o visual e o verbal exercem um
papel fundamental na elaboração das HQs, reforçando um ao outro e garantindo a
construção de sentido pelo leitor. Para corroborar tal ponto de vista, discutimos as
teorias de Eguti (2001), o qual reforça a importância desses dois recursos: a imagem e o
texto. Quanto aos mecanismos e recursos tecnológicos usados para narrar as HQs,
Mendonça (2002) apresenta os desenhos, os quadros, os balões/legendas, as linhas de
movimento e as onomatopeias como elementos típicos usados para a inserção do texto
verbal.
Examinamos ainda a chegada deste gênero no Brasil. Os primeiros vestígios do
quadrinho nacional surgem pelas mãos do italiano Angelo Agostini que, em janeiro de
1869, publica a história considerada a primeira novela-folhetim, intitulada “As
Aventuras do Nhô Quim & Zé Caipora”, na revista Vida Fluminense. Em 1902, surge a
revista “O Tico-Tico”, a primeira a publicar histórias em quadrinhos no Brasil. Com o
lançamento dessa revista, tem início a publicação sistemática de quadrinhos brasileiros.
Mas, na década de 1990, a produção brasileira dá um salto qualitativo, e a distribuição
das HQs aconteceram de forma regular,

com vendas significativas. Entretanto, a

criação brasileira ainda continuava seguindo os moldes estrangeiros.
Observamos também a tragetória do desenhista Maurício de Sousa, suas
criações, principalmente a “Turma da Mônica”, objeto deste trabalho. A obra desse
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autor iniciou em 1959, as suas primeiras histórias em quadrinhos, no entanto, eram
universais, não havia um ambiente nacional, haja vista a sociedade brasileira aceitar
apenas as criações americanas. Esse desenhista criou uma redistribuidora de HQs, a
Maurício de Sousa produções (MSP) que se tornou um veículo a favor das produções
brasileiras.
Apresentamos, finalmente, os postulados teóricos da Análise do Discurso, com
os quais sustentamos as nossas análises. Observamos que a AD está atravessada pela
Linguística, pelas Ciências Sociais, pela Psicanálise e pela Teoria da Ideologia,
revelando uma a disposição interdisciplinar. Utilizamos os conceitos advindos dessa
teoria: ideologia, sujeito, linguagem, discurso, sentido, interdiscurso, intradiscurso,
formação discursiva, formação ideológica; apresentamos ainda as noções de
estereótipos, de sociedade disciplinar, de autoria. Por conseguinte, este trabalho
consistiu em um olhar em direção à especificidade da AD: a discursivização das
histórias da Turma da Mônica, com um olhar específico para as personagens Mônica,
Magali, Cebolinha e Cascão. As nossas análises, portanto, consistem em um estudo das
condições de produção dos discursos desses personagens/enunciadores e seus processos
de constituição.
Além desses aspectos, estudamos as contribuições de Foucault (2003), no que
diz respeito às políticas de fechamento dos discursos, para quem os discursos que
permeiam a sociedade são controlados, perpassados por formas de poder e de repressão.
Discutimos ainda os postulados de Foucault (2009 [1969]) acerca de ‘o que é um autor’,
observando o quanto o autor/locutor Maurício de Sousa, ao criar as tiras, as figuras e as
revistas analisadas, estava interpelado por esse conceito. Além disso, trabalhamos as
relações do poder disciplinar também à luz de Foucault (1997). De acordo com o
referido autor, a disciplina é uma forma de dominação, composta por técnicas punitivas,
dispositivos reguladores e controladores dos corpos. As instituições, a exemplo da
Família, da Igreja, da Escola e do Estado, são as responsáveis por esse controle por
meio das prisões, dos castigos, nos hospitais e nos quartéis, nas escolas. Esses são os
aparatos de poder produzidos pela sociedade disciplinar.
E, por último, neste capítulo, abordamos o conceito de gênero e de corpo
disciplinar. Inicialmente, nesse tópico, observamos que a família é uma instituição que
adestra a mulher para adequação social, na medida em que a prepara para o casamento
(XAVIER, 1998). Afora a isso, o poder é o responsável pela concepção de que há uma
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hierarquia entre os gêneros masculino e feminino. Nesse sentido, as instituições
perpassam os discursos advindos do poder, o qual “fabrica os sujeitos”.
Consequentemente, as práticas sociais das instituições influenciam a construção da
identidade de gênero, da sexualidade do sujeito (FOUCAULT, 1988). Nesse caso,
notamos uma forte presença dos valores característicos das instituições (FD da família,
da religião, da escola, da mídia) nos enunciados das personagens/enunciadores Mônica,
Magali, Cebolinha e Cascão.
E, à luz de tais teorias, procedemos à análise dos discursos dos enunciadores
principais: Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão. Como mencionado anteriormente, os
corpora desta pesquisa é constituído, inicialmente, pela capa da primeira revista Mônica
e sua turma. Para corroborar a análise referente a essa capa, analisamos uma tira da
Mônica (figura 11). Em seguida, imagens que mostram as mudanças fisionômicas dos
referidos enunciadores, desde seu surgimento até os dias atuais. Além de outras sete
tiras (figuras 12 a 18), as quais analisam os processos de discursivização, observando a
produção

de

sentido

nos

discursos das referidas

personagens/enunciadores.

Posteriormente, fizemos a análise de quatros histórias da Turma da Mônica, extraídas da
revista de mesmo nome: “A quem eu puxei?”; “Que me aceitem como eu sou!”;
“Mudanças e Costumes” e “Cidadania”.
Com relação à primeira imagem, capa da primeira revista da Turma da Mônica,
notamos que a força apresentada por Mônica tem duplo significado: a mulher
representando a sua força física, característica que vai de encontro aos padrões
preestabelecidos; a força da criança, em poder mover os obstáculos apresentados na
época, haja vista o contexto em que tal história fora criada (1970). Nesse sentido,
Mônica figurativiza a capacidade física de a mulher superar a força masculina. Essa
perspectiva, por sua vez, corrobora a produção de sentidos, segundo a qual Mônica
representa a fortaleza da criança, capaz de remover obstáculos. Tal perspectiva, por seu
turno, surge da ideia do pré-construído de que “a criança é o futuro da nação”. Esta, de
acordo com a época do surgimento dessa HQ, precisava de um futuro, no caso, a
criança, forte o suficiente para dar rumo ao seu povo. Com a tirinha, constatamos que a
referida personagem ainda continua a exercer a tão admirada força física. No entanto,
essa admirável força física é somente concretizada a partir do momento em que Mônica
utiliza o seu coelho de pelúcia, o Sansão, o qual representa, para a referida
personagem/enunciador, um instrumento de poder, o símbolo da força, da virilidade, da
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superioridade da personagem em relação aos meninos. Por isso, um dos objetivos dos
meninos é se apropriar de Sansão, com o qual Mônica se defende, reiterando a força da
mulher. Sansão, portanto, é a força que Mônica precisa para se constituir enquanto ser
forte, livre das imagens da fragilidade feminina. Ainda é pertinente ressaltar que o nome
Sansão remete à história biblíca de Sansão, homem caracterizado pela extrema força
física.
Com relação à tira da Mônica (figura 11), como já ressaltado anteriormente, ela
corrobora a análise referente a essa primeira capa da Mônica e sua turma, uma vez que
essa enunciadora se volta contra o que diz a forma-sujeito, assumindo um discurso que
se contra-identifica com alguns saberes da formação discursiva que a afetam
(PÊCHEUX,1997). Essa situação questiona o estereótipo social, segundo o qual as
mulheres devem comportar-se diferentemente dos homens; as mulheres são seres
frágeis, necessitados de ajuda do “macho” (XAVIER, 1998).
A respeito das tiras do personagem Cebolinha, observamos que esse personagem
possui características e comportamentos que corroboram a cristalização dos discursos
em circulação. O personagem Cebolinha, enquanto menino, reproduz os discursos
machistas colaborando, assim, para a perpetuação de um mesmo sentido, o naturalizado
pela ideologia.
Com relação às tiras analisadas da personagem Magali, notamos que, apesar de
essa personagem possuir uma fome insaciável, ela não é gordinha e não sofre tanto
preconceito quanto a personagem Mônica. Outro aspecto observado na análise foi em
relação ao posicionamento dessa personagem: Magali, assim como Cebolinha, é o
modelo fiel de comportamento feminino, ou seja, em várias situações, ela representa a
garota frágil, meiga, uma vez que ela se encontra em uma FD social e
institucionalmente estabelecida: criança, mulher, classe média. Esse lugar faz com que
esse sujeito dê respostas já ditas e esquecidas, principalmente, no que diz respeito ao
comportamento, às relações, às atitudes. Além disso, ela reitera o discurso machista,
assumindo um entrelugar (características femininas com discursos machistas).
Quanto ao personagem/enunciador Cascão, observamos que ele, por não gostar
de tomar banho, acaba, ao mesmo tempo, ora não corroborando os valores disseminados
pela Formação Discursiva da família, ora perpetuando-os, haja vista o contra-argumento
sobre a sujeira estar presente em suas histórias. Esses argumentos, como sabemos, são
vastamente repetidos pelos pais. Como observado na tira analisada, Cascão não foi
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beijado pelo pai, provavelmente por ele estar sujo. Assim, a esse enunciador subjaz o
discurso da educação de higiene corporal, visto que ele figurativiza o menino sujo, o
menino ‘diferente’ dos outros inseridos numa determinada FD. Nessa perspectiva,
observamos que as revistas do autor/locutor MS perpassam o discurso da/sobre
educação.
Quando às imagens das mudanças fisionômicas das personagens Mônica,
Magali, Cebolinha e Cascão, constatamos que tais modificações físicas ocorreram ao
longo das décadas, como uma tentativa de adaptar a personagem ao momento vivido em
cada contexto histórico/político, haja vista o Brasil vivenciar uma Ditadura Militar,
período que iniciou em 1964 e se estendeu até 1985. Foi nesse período que os
desenhistas brasileiros sofreram a não aceitação do material nacional devido à
importação dos quadrinhos estrangeiros.
E, a partir do exame da história “A quem eu puxei?”, verificamos que a
personagem Mônica, ao mesmo tempo em que lança crítica à ideologia vigente, adere
ao discurso desta, ao perpassar uma visão preconceituosa em relação a ela mesma, por
não estar de acordo com os padrões de beleza impostos pela sociedade. Nesse sentido,
percebemos a preocupação de Mônica com os valores e referenciais estéticos
construídos e ditados em nossa sociedade. Ou seja, a atitude assumida por Mônica
evidencia as influências das formações discursivas e, consequentemente, ideológicas.
Nesse caso, verificamos a influência exercida pela FD da mídia, que estabelece os
padrões de beleza tão influentes na formação da identidade e do imaginário da
população. Observamos, entretanto, na história “Que me aceitem como eu sou!”, uma
mudança de posicionamento da personagem Mônica com relação a sua aparência física:
ela nega os padrões preestabelecidos pela sociedade. Tal atitude, por sua vez, faz-se
pertinente devido a sua aceitação perante os colegas; a aceitação de suas qualidades:
briguenta, baixinha, gordinha e dentuça. Nessa perspectiva, constatamos que os
xingamentos, depreciações e o menosprezo à figura da Mônica fazem com que esta siga
os padrões de beleza ditados pela sociedade. Mas, no momento em que os seus colegas,
principalmente Cebolinha, passam a aceitar tais qualidades, a referida personagem,
então, nega o estereótipo social, aqui caracterizado pela busca do corpo / rosto
“perfeito”. Concluímos que a personagem Mônica muda de posicionamento, na medida
em que os seus colegas mudam. Com efeito, comprovamos a importante relação do EU
e do Outro na construção da identidade (subjetividade). Na última análise realizada,
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“Cidadania”, observamos que o autor/locutor Maurício de Sousa (MS) reitera o discurso
da/sobre a educação, corroborando, assim, a FD escola. Nessa história em quadrinho,
MS enuncia a partir de uma voz coletiva (o povo brasileiro), ao abordar a importância
da cidadania para acabar com os problemas sociais daquela época, em 1993, ano de
publicação da história analisada. Dentre esses problemas, estava a inflação, considerado
o maior e o mais difícil de ser resolvido, precisando-se assim de um super-herói. MS
também ressalta a importância da mobilização social, cada cidadão fazer sua parte.
Desse modo, o referido autor/locutor enuncia de vários lugares, quais sejam: a FD da
escola, da Mídia, da religião, na medida em que difunde todos esses discursos nos
recortes analisados. Assim, MS reitera os discursos em circulação, tentando traduzi-los
agora para as crianças e jovens, seus interlocutores ideais.
A partir das análises realizadas, notamos que a construção de sentido sobre os
discursos em circulação nas histórias em quadrinhos de Maurício de Sousa reproduz
um discurso ideologicamente cristalizado, ditado pelas ideologias dominantes. Para
tanto é válido destacar que MS, ao criar suas histórias, assume uma função imaginária.
Em outras palavras, quem enuncia não é MS enquanto um sujeito empírico, mas
enquanto uma função discursiva, que enuncia a partir de um lugar (social) e de uma
posição (imaginária). Isto é, MS de indivíduo (S1), é interpelado pela Formação
Discursiva (FD), pela Formação Imaginária (FI), pela Formação Ideológica (FI), pelo
interdiscurso, pelos esquecimentos nº1 e nº2, para constituir-se autor (S2); o efeito de
sentido é construído a partir de diferentes vozes, ou seja, diferentes FDs: família,
religião, escola, estado, mídia. Como essas HQs são destinadas, principalmente, ao
público infanto-juvenil, o autor/locutor MS adquire o direito de falar sob a perspectiva
do verdadeiro, mesmo que seja ficção, haja vista o intuito de educar a criança, o jovem.
Dessa forma, MS, enquanto indivíduo, é interpelado pela FI capitalista e passa para a
posição sujeito do discurso, ou seja, autor (S2). Esse mesmo processo acontece com os
leitores dessas HQs, eles são interpelados pela FI capitalista e, quando assumem o
posicionamento de sujeitos leitores/alunos, reiteram esses mesmos discursos já
retomados pelo locutor MS, estabelecendo um paralelo entre a memória discursiva
(interdiscurso) e a sua articulação com o momento atual da fala (intradiscurso)
ocasionando, assim, a circularidade discursiva.
O autor/locutor MS, ao produzir as HQs, utiliza os enunciadores Mônica,
Magali, Cebolinha e Cascão (posição imaginária do sujeito), a fim de instaurar um jogo
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de imagens entre os sujeitos: o escritor/locutor MS, e crianças/jovens (interlocutores).
Nesse jogo de imagens, verificamos que a polissemia é substituída pela paráfrase
(circularidade discursiva), a partir da reiteração dos discursos em circulação, da
rememoração interdiscursiva. Tudo o que já se enunciou retorna como uma voz sem
nome, interpelando os sujeitos do discurso. Assim, a forma desse dito (ou escrito) acaba
por trazer uma memória que, ao invés de rompê-la, acaba trazendo-as com outras
palavras.
Resumindo, passamos a responder as nossas questões norteadoras:
 por quais Formações Ideológicas (FIs) os sujeitos (autor/locutor;
personagens/enunciadores) são interpelados? Conforme as nossas
análises, Maurício de Sousa (MS) (S1), é interpelado pela FI capitalista,
transforma-se em S2. Como as personagens/enunciadores são as posições
imaginárias que MS (S2) assume ao longo das histórias, elas/eles são,
consequentemente, interpeladas/os pela mesma FI, a capitalista;
 a partir de quais Formações Discursivas (FDs) o autor/locutor, os
personagens/enunciadores enunciam? Ainda de acordo com as nossas
análises, os sujeitos (autor/locutor; personagens/enunciadores) enunciam
de múltiplos lugares institucionais, quais sejam: a FD da família, da
religião, da escola, da mídia. Essas FDs, por sua vez, não são fechadas
em si mesmas, mas se imiscuem. Conforme Foucault (1997b), essas
relações discursivas são estabelecidas entre instituições, processos
econômicos e sociais, formas de comportamento, sistema de normas,
entre outros fatores. E, apesar de elas não estarem presentes no objeto,
colocam-no em um campo de exterioridade. As relações discursivas,
portanto, caracterizam o próprio discurso enquanto prática;
 quais vozes emanam das HQs analisadas? Em decorrência de os
sujeitos das HQs serem interpelados pela FD da mídia, da escola, da
família, da religião, reiteram os discursos enunciados dessas FDs,
perpassando valores e imagens produzidos a partir desses lugares sociais.
Decorre daí o caráter polifônico das HQs analisadas;
 quais efeitos de sentido essas vozes produzem, a partir do lugar em
que são enunciadas? Inicialmente, remetemo-nos aos postulados de
Foucault (2009) acerca do nome próprio do autor. E, à luz dos
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postulados teóricos desse filósofo, observamos que o nome próprio
Maurício de Sousa conquistou um status social, um poder de enunciar
verdades, as quais são respeitadas pelos seus interlocutores (alocutários).
E, como discutido ao longo deste trabalho, a vontade de verdade mostrase como sistema de coerção: exerce, sobre os demais discursos, pressão e
poder de coerção. Maurício de Sousa, então, constitui-se um autor28
(sujeito que enuncia de um lugar social, de uma posição imaginária) com
poder de reiterar valores, discursos, perpassados nessas/pelas FDs de que
enuncia. Com efeito, tais valores, discursos são ecoados como verdades,
em relação aos seus interlocutores. Ele assume, assim, a posição de
“educar divertindo” os seus interlocutores (crianças e jovens,
principalmente). As personagens/enunciador (Mônica, Magali, Cebolinha
e Cascão), por sua vez, enquanto posições imaginárias do sujeito, acabam
contribuindo para a construção da identidade de cada criança leitora, a
partir da reiteração de discursos produzidos nessas FDs, confirmando o
caráter de produtividade desses discursos. Em decorrência disso,
entendemos que essas histórias promovem a circularidade discursiva.

Verificamos, então, que esse gênero assume um papel de construção dos valores
sociais e individuais. Os conceitos da “verdade”, da “mentira”, do “bom”, do “ruim” são
representados e ensinados pelos quadrinhos e, de certa forma, acabam fazendo parte da
construção da identidade de cada criança leitora que, a partir daí, passa a ser docilizada.
Entendemos ainda o quanto MS está interpelado pelos discursos da mídia, da escola,
uma vez que apresenta a necessidade de uma tomada de consciência. E, na mesma
medida, revela o pensamento estrutural da história global, linear (FOUCAULT,
1997b). Nesse caminho, as histórias em quadrinhos deixam de ser um entretenimento e
passam a ser um veículo de informação, de formação de cidadãos29. Concretizam-se
como um veículo midiático. Como mencionado, há um deslocamento funcional das
HQs: do lugar da diversão, do entretenimento, para o lugar da educação, da formação,
da reiteração de valores sociais. E, na medida em que veiculam os discursos da Escola,
28

Nos termos de Foucault (2009).

29

Confrontar a ideia de “conscientizar”, discutida em Foucault (1997b).
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assumem o caráter disciplinador dela. Com efeito, o lugar ideal para tais histórias
circularem é o próprio espaço escolar, haja vista a capacidade de disciplinarização dos
sujeitos.
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