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RESUMO 

O espaço digital é um fenômeno fundamentalmente urbano e heterogêno e, no mundo 

globalizado, se tornou um espaço onde são produzidos e circulam uma gama de discursos, de 

todos os tipos. Ele possibilita a comunicação rápida, comprar/vender, namorar e reunir 

pessoas a partir de interesses comuns. Nesse espaço de produção de sentidos já-ditos/já-vistos 

são (re)atualizados a todo momento a partir de uma ampla variedade de tipos de texto, como a 

charge, que circula comumente no espaço digital e que nos chamou a atenção por estar 

sempre relacionado a um acontecimento da ordem da realidade. Logo, a charge somente 

significa quando referida à exterioridade e embora produza efeitos de sentido de humor e de 

ironia, encaminhando para o riso, não é uma mera brincadeira, já por meio dele, os sujeitos 

ousam se rebelar/revoltar, questionar, contestar, resistir a algo que lhes é dado a ver e a 

pensar. Ao entrecruzar diferentes materialidades significantes (LAGAZZI, 2009; 2011), no 

processo discursivo, esse tipo de texto, não raras às vezes, coloca em circulação discursos 

interditados, que não poderiam ser ditos/lidos sob outras condições de produção. Diante disso, 

sob o aporte teórico da Análise de Discurso de linha francesa, proposta por Michel Pêcheux e 

disseminada, no Brasil, por Eni Orlandi e por demais pesquisadores que com ela tecem redes, 

buscando compreender como a ideologia se manifesta no/pelo discurso, este trabalho tem 

como objetivo principal investigar como o corpo da mulher foi discursivizado nas charges que 

circularam no espaço digital durante o Carnaval dos anos de 2011 a 2018. Procedemos a esse 

recorte, porque pensamos ser importante verificar como o corpo da mulher vem sendo 

discursivizado durante essa festa que é um elemento constitutivo da invenção da identidade 

nacional, nessa primeira década do século XXI, para compeender como se dá o processo de 

atribuição de sentidos na/pela história. No nosso gesto analítico, recortamos 10 (dez) charges 

que foram divididas em subgrupos a partir de suas regularidades, conforme propõe a teoria na 

qual alicerçamos este trabalho. De modo mais específico, buscamos a) compreender o espaço 

digital como lugar de produção de sentidos no qual circula uma grande quantidade de tipos de 

textos; b) mapear como o corpo foi discursivizado em diferentes períodos da história e pelos 

diferentes domínios do saber; c) verificar o imbricamento das diferentes materialidades 

significantes no processo de produção de sentidos da charge; d) identificar os principais 

efeitos de sentido produzidos pelas charges recortadas para análise. Após o movimento 

analítico, asseveramos que, apesar das várias conquistas das mulheres, o seu corpo ainda é 

significado como objeto de satisfação sexual, com raras exceções. Desse modo, pensamos que 

esse trabalho pode contribuir para compreender, como um texto que normalmente encaminha 

para o humor, constitui um importante meio de denunciar as mazelas de um povo/país, 

convocando os sujeitos a assumirem uma posição diante daquilo que lhes afeta e incomoda. 

 

Palavras chave: charge; corpo; Carnaval; mulher 

 

 

 

 

 

 



 
 

PEDROSO, Cristiane Souza, LA DISCUSIVISATION DU CORPS DE LA FEMME DANS LES 

CHARGES DU CARNAVAL. 101 f. Mémoire de Maîtrise en Lettres - Universidade Estadual do 

Centro-Oeste. Conseillère: Célia Bassuma Fernandes. Guarapuava, 2019. 

RÉSUMÉ 

L’espace numérique est un phénomène fondamentalement urbain et hétérogène. Il est devenu, 

dans le contexte de la mondialisation, un espace où divers discours de tous types sont produits 

et diffusés. Il permet une communication rapide, des achats / ventes, des rencontres et des 

rencontres d'intérêts communs. Dans cet espace de production, les sens déjà dits / déjà vus 

sont (re)mis à jour à tout moment à partir d'une grande variété de types de textes, tels que les 

charges, qui circulent couramment dans l'espace numérique et qui nous a attiré l'attention por 

être toujours lié à un événement dans l'ordre de la réalité. Par conséquent, les charges ne 

signifient que lorsqu'elles font référence à l'extériorité et bien qu'elles produisent des effets de 

sens de l'humour et d'ironie, conduisant au rire, comme ça, il ne s’agit pas d’une simple 

blague, car déjà à travers les charges, les sujets osent se révolter, s'interroger, répondre, 

résister à quelque chose qu’on leur donne à voir et à penser. En mêlant différentes matérialités 

significatives (LAGAZZI, 2009; 2011), dans le processus discursif, ce type de texte fait 

souvent circuler des discours qui ne sont pas interdits et ne peuvent être dictés par d'autres 

conditions de production. À la lumière de cela, sous l'apport théorique de l’Analyse de 

Discours française, proposé par Michel Pêcheux et diffusé au Brésil par Eni Orlandi et 

d'autres chercheurs qui travaillent avec eux, essayant de comprendre comment l'idéologie se 

manifeste dans le discours. Ce travail a pour objectif principal d’étudier comment le corps de 

la femme a été discoursivisé dans les charges qui ont circulé dans l’espace numérique pendant 

les carnavals des années 2011 à 2018. Nous procédons à cette réduction parce que nous 

pensons qu’il est important de vérifier comment le corps de la femme a été discursivisé au 

cours de cette célébration qui constitue un élément constitutif de l’invention de l’identité 

nationale au cours de la première décennie du XXIe siècle afin de rivaliser en tant que 

processus d’attribution des sens dans / à travers l'histoire. Dans notre geste analytique, nous 

avons découpé dix (10) caricatures qui ont été divisées en sous-groupes à partir de leurs 

régularités, comme le propose la théorie sur laquelle nous basons ce travail. Plus 

spécifiquement, nous cherchons a) à comprendre l’espace numérique en tant que lieu de 

production de significations dans lequel circulent un grand nombre de types de textes; b) 

cartographier comment le corps était discursivisé à différentes périodes de l'histoire et selon 

les différents domaines de la connaissance; c) vérifier l'imbrication des différentes 

matérialités significatives dans le processus de production des significations de la charge; d) 

identifier les principaux effets de sens produits par les caricatures découpées pour analyse. 

Après le mouvement analytique, nous affirmons que, malgré les diverses réalisations des 

femmes, leur corps est toujours considéré comme un objet de satisfaction sexuelle, à de rares 

exceptions près. Ainsi, nous pensons que ce travail peut contribuer à la compréhension car un 

texte qui conduit normalement à l’humour est un moyen important de dénoncer les maux d’un 

peuple / pays, appelant les sujets à prendre position face à ce qui les concerne et qui les 

dérange.  

Mots-clés: Charge; Corps; Le carnaval; Les femmes. 
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PALAVRAS INICIAIS 

 

A partir do século XX, com a evolução da tecnologia, o espaço digital se tornou o 

lugar utilizado pelos sujeitos para se relacionar com outros sujeitos e com o mundo. Orlandi 

(2010, p. 14) considera esse espaço como um fenômeno fundamentalmente urbano e Dias 

(2011) assevera que essa “nova” forma de se comunicar e ler/ver o mundo afeta de modo 

significativo a vida das pessoas, convocando gestos de interpretação específicos. Nesse 

espaço de produção de sentidos, circulam uma grande quantidade de tipos de texto, que 

podem ser vistos/lidos e/ou compartilhados em páginas de sites, blogs e redes sociais, tais 

como Facebook, Twitter, WhatsApp.  

Os blogs são páginas da internet administradas por um blogger ou blogueiro, no qual 

circulam os mais variados tipos de textos, como, por exemplo, músicas, vídeos, memes, 

charges (nosso objeto de estudo), etc. que permitem compreender o funcionamento da 

ideologia na língua, já que neles são reforçados já vistos/ditos ou os sentidos se deslocam, 

inscrevendo-se em outros sítios de significação.  

A charge é um dos tipos de texto que circulam nos blogs e que se caracteriza não 

apenas por produzir o efeito de sentido de humor e ironia, mas também por constituir um 

poderoso meio de denunciar as mazelas de um povo/país, provocando os sujeitos a assumirem 

uma posição diante daquilo que lhes afeta e incomoda e também por reforçar discursos já 

institucionalizados. Sempre presente no cotidiano, ilustrando páginas de revistas, jornais e, 

mais comumente circulando no espaço digital, a charge é, normalemente composta por 

diferentes materialidades significantes (LAGAZZI; 2009; 2011), a saber, o verbal e o não 

verbal e teria surgido na França, no século XIX, com função político-social e como forma de 

protesto contra a falta de liberdade de expressão da imprensa (SILVA, 2012, p. 306).  

Articulando o verbal e o não verbal, pensamos que a grande contribuição do discurso 

chargístico é a possibilidade de dizer o que, talvez, não seria admissível em outras condições 

de produção, pois muitas vezes, elas trazem, para o eixo da formulação, discursos proibidos 

e/ou interditados.  Corroborando Silva (2012, p. 307), podemos dizer, então, que a charge está 

diretamente ligada ao cotidiano social, pois atualiza, de forma bem humorada, discursos sobre 

valores, política e problemas sociais, propagando a ideologia. Por esse viés, podemos dizer 

que a charge não constitui mera ilustração, mas funciona como meio para reforçar sentidos ou 

questionar e/ou contestar o conjunto de representações já sedimentadas na nossa formação 

social. 
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Foi essa especificidade da charge que nos chamou a atenção e, mais especificamente, 

o modo como o corpo da mulher foi discursivizado na segunda década do século XXI. Desse 

modo, recortamos dez charges nas quais irromperam discursos sobre ele, que foram agrupadas 

de acordo com as suas regularidades:  no primeiro grupo, analisamos charges em que o corpo 

da mulher é hipersexualizado pela mídia, colaborando para reforçar sentidos já 

institucionalizados sobre ele; no segundo grupo, recortamos charges nas quais irrompem 

discursos sobre os relacionamentos amorosos, encaminhando para sentidos sobre a fidelidade 

dentro do casamento, direcionados aos locais determinados para homens e mulheres, na 

sociedade.  

No grupo 3, analisamos textos que materializam discursos sobre a busca incansável 

pelo corpo tido como “ideal” pela nossa formação social e, no grupo 4, aqueles em que 

ressoam memórias sobre o imaginário de Carnaval, construído ao longo do tempo. Por fim, 

lançamos nosso olhar sob as charges que funcionam como discurso de resistência contra esses 

sentidos já estabilizados, nesse grupo percebemos que o discurso se desloca para o não 

aceitamento do tratamento do corpo da mulher como um objeto. 

Traçamos como objetivo principal, neste trabalho, investigar como esse corpo foi 

discursivizado nas charges que circularam no espaço digital durante a maior festa popular 

brasileira dos anos de 2011 a 2018.  De modo mais específico, buscamos a) compreender o 

espaço digital como lugar de produção de sentidos no qual circula uma grande quantidade de 

tipos de textos; b) mapear como o corpo foi discursivizado em diferentes períodos da história 

e pelos diferentes domínios do saber; c) verificar o imbricamento das diferentes 

materialidades significantes no processo de produção de sentidos da charge; d) identificar os 

principais efeitos de sentido produzidos pelas charges recortadas para análise. 

Ancoramos nossas análises nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso de linha 

francesa, pautada nos conceitos propostos por Michel Pêcheux e desenvolvidos no Brasil, por 

Eni Orlandi e por pesquisadores que com ela tecem redes. Para que nossos objetivos fossem 

cumpridos, dividimos o trabalho em três capítulos: no primeiro, voltamos nossa atenção para 

o espaço digital, buscando compreendê-lo como espaço de formulação e circulação de 

sentidos.  Para isso, com base em Indursky (2006), fazemos um breve percurso teórico sobre 

as concepções de texto à luz de diferentes teorias linguísticas, até chegarmos à teoria 

materialista do discurso, que o compreende como um objeto linguístico-histórico, que suscita 

mais de uma possibilidade de interpretação.  
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Na sequência, alicerçando-nos em Orlandi (2006, 2007, 2015) e Dias (2018), trazemos 

o conceito de forma material, que permite compreender a relação da língua com a 

exterioridade que a constitui. Dando continuidade, com base em Flôres (2002) e Pilla e 

Quadros (2009), situamos a charge no campo das teorias da comunicação e encaminhamos a 

pesquisa para o seu funcionamento pelo viés da teoria da interpretação, que a compreende 

como uma peça de linguagem, que se abre não para um único sentido. Abordamos, ainda os 

tipo de discurso e o conceito de reversibilidade como propõe Orlandi (1996) e de também de 

formação imaginária de Pêcheux (1997). Para compreender o processo de produção dos 

sentidos, colocamos em tela o conceito de condições de produção, com base em Pêcheux 

(1997) e Orlandi (2015) e que permite compreender porque irrompeu um discurso e não outro 

em seu lugar. 

Tomando por base os estudos de Bergson (2007), Teffé (2017), Crescêncio (2017) e 

pela esteira da AD, Indursky  (2013), tratamos dos principais efeitos de sentido produzidos 

pela charge, quais sejam, o humor e a ironia, essa última estudada por Brait (1996) e Orlandi 

(2012). Compreendemos a charge como um tipo de texto materialmente heterogêneo, já que o 

verbal e o não verbal funcionam juntos na produção dos sentidos, revisitando a obra de 

Orlandi (1995, 2007) e de Lagazzi (2009; 2011). Para compreender o funcionamento 

discursivo da imagem, que vai muito além da mera ilustração, respaldamo-nos em Pêcheux 

(2010) e Davallon (2010). 

Na sequência, tratamos dos três momentos que presidem os processos discursivos, 

com base em Orlandi (2004; 2010; 2012) e a tecnologia como parte da existência dos sujeitos 

no mundo contemporâneo, conforme afirma Dias (2011; 2016; 2018). Por fim, discutimos os 

conceitos de interdiscurso, de memória discursiva, memória metálica e memória digital, 

segundo os parâmetros de Pêcheux (2010), Orlandi (2006; 2007; 2010; 2015), Dias (2015; 

2018), Courtine (1999), Indursky (2011), e Venturini (2009). 

Iniciamos o segundo capítulo com  um breve percurso teórico sobre a história do 

corpo, (re)vitando Foucault (1987), Courtine (2011; 2013), Porter (1992) e Pinto (2013) e 

trazemos à baila, os estudos de  Orlandi (2007) e Leandro Ferreira (2011; 2013), que o tomam 

como construção discursiva que nos permite observar o funcionamento da ideologia e do 

inconsciente e como dispositivo de visualização, como modo de ver o sujeito, suas condições 

de produção, sua historicidade e a cultura que o constitui, respectivamente. 

Também neste capítulo, contamos a história do Carnaval, tendo em vista que DaMatta 

(1986, p. 14), afirma que cada sociedade disponibiliza a “fórmula” que permite traçar o perfil 
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de cada povo. Ainda de acordo com o autor, as festas são uma forma de a sociedade fugir do 

cotidiano e se deslocar no espaço da rua, do domínio do público e que se contrapõe ao 

domínio do privado, da casa. No Brasil, o Carnaval é a maior e mais conhecida festa popular e 

para compreender sua história, alicerçamo-nos em Araújo (2003) e Silva (2010). Neste ponto, 

abordamos, ainda,  a história do Samba, ritmo genuinamente brasileiro trazido pelos negros 

que desembarcaram no país na época da escravidão, tomando por base os escritos de Fenerick 

(2002) e Jost (2015). Pensamos que essa história permite compreender porque o Carnaval e o 

Samba são compreendidos como elementos constitutivos da invenção da identidade do Brasil. 

Por fim, tomamos o corpo como objeto discursivo (LEANDRO FERREIRA, 2013) e 

em Garcia e Sousa (2015) e Zoppi Fontana e Ferrari (2017), para compreender como o corpo 

da mulher tem sido discursivizado, em especial, aquele que tem maior visibilidade nessa festa. 

No terceiro e último capítulo, procedemos ao gesto analítico, mobilizando o aparato 

teórico da teoria discursiva, para compreender como esses objetos simbólicos produzem 

sentidos no/pelo sujeito, lembrando que análises não dependem somente do rigor do método e 

do alcance teórico da AD, pois parte do gesto de interpretação é de responsabilidade do 

analista, que por mais que tente se distanciar, é traído pelas “manhas” da língua (ORLANDI, 

2015, p. 26). Isso significa que os sentidos não se fecham e que pode haver outras 

possibilidades de interpretação para esses mesmos objetos discursivos. 

Desse modo e para fins estritamente metodológicos, agrupamos as charges que 

compõem o corpus deste trabalho, em cinco grupos, procurando observar as regularidades que 

as constituem e os efeitos de sentido que os discursos que nelas circulam produziram. Dessa 

forma, no primeiro grupo, analisamos charges nas quais irrompem sentidos sobre a 

hipersexualização do corpo das mulheres pela mídia. No segundo e no terceiro, charges que 

fazem circular sentidos sobre os relacionamentos amorosos e a busca ferrenha pelo corpo 

“ideal” a qualquer custo, respectivamente.  No quarto e quinto grupos, analisamos charges nas 

quais ecoam memórias sobre o imaginário de Carnaval que afeta o povo brasileiro e que foi 

construído ao longo do tempo e também discursos que funcionam como modo de resistir a 

sentidos já estabilizados/institucionalizados na nossa formação social. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

 

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE SENTIDOS NO ESPAÇO DIGITAL 

 

O ciberespaço é um tapete tecido por milhões de pessoas e devolvido sempre 

ao tear. (Levy. P) 

 

Nosso objetivo, neste capítulo, é compreender o espaço digital – ciberespaço - como 

lugar de produção de sentidos. Nele, circulam uma grande quantidade de textos de todos os 

tipos, dos quais recortamos a charge, que vem constituindo um discurso de resistência contra 

aquilo que aflige alguns sujeitos, trazendo para o eixo da formulação, discursos que não 

poderiam ser vistos/lidos sob outras condições de produção. Mas é preciso salientar que a 

charge nem sempre tem caráter contestatório, de deslocamento, muitas vezes é conservadora e 

reforça sentidos já sedimentados. 

Em 1.1, nos alicerçamos em Indursky (2006), a fim de (re)fazer o percurso teórico 

sobre as concepções de texto ao longo dos tempos. Abordamos, ainda que brevemente, como 

ele foi compreendido pela Linguística Textual, pela Teoria da Enunciação e pela Semiótica e, 

por fim, procuramos compreendê-lo à luz da Análise de Discurso de vertente francesa, que o 

compreende como um objeto linguístico-histórico, que se abre para diferentes gestos de 

interpretação. Neste ponto, revisitamos Orlandi (2006, 2007, 2015) e Dias (2018) que 

trabalham com a noção de forma material e a relação que se estabelece entre o sujeito, a 

história e a língua no processo de significação. 

Em 1.1.1, citamos Flôres (2002) e Pilla e Quadros (2009), que pelo viés das teorias da 

comunicação, compreendem as charges como um tipo de texto que possui grande potencial de 

posicionamento crítico/contestatório. Pelo viés discursivo, compreendemos esse tipo de texto 

como uma peça de linguagem, que se abre para diferentes possibilidades de interpretação. 

Alicerçados em Orlandi (1996) apresentamos a categorização dos discursos e a noção de 

reversibilidade, para compreender como esse tipo de texto funciona, bem como ocorre a troca 

de lugares entre interlocutores, no processo de produção de sentidos, retomando o conceito de 

formação imaginária desenvolvido por Pêcheux (1997), que baliza o modo como os sentidos 

são formulados.  

Em seguida, trazemos o conceito de condições de produção, com base em Pêcheux 

(1997) e Orlandi (2015), que permite compreender porque irrompeu esse ou aquele discurso e 

não outro em seu lugar. Para compreender melhor esse conceito, analisamos, discursivamente, 
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uma charge que circulou no facebook, durante a greve dos caminhoneiros (2018), tomando 

por base Priolli (1985), já que não é possível compreender um texto sem nos voltarmos para 

as condições históricas de sua produção. 

Na sequência, em 1.1.2, procuramos compreender os principais efeitos de sentido 

produzidos pelas charges, quais sejam, o humor e a ironia. Para tanto, trazemos a contribuição 

de Bergson (2007), que compreende o riso como fenômeno fundamentalmente humano e 

como possuidor de uma função social e de Teffé (2017), para quem o humor decorre de uma 

visão crítica do mundo e dos sujeitos. Crescêncio (2017) considera que um dos tipos de 

humor construído no Brasil aponta para uma forma de resistência aos discursos machistas e 

preconceituosos sobre as mulheres, pois seu objetivo não é a ridicularização, mas a 

desestabilização de sentidos já institucionalizados sobre elas e seus corpos.  

Para Indursky (2013), pela perspectiva da AD, o humor consiste em uma forma de 

interromper a reprodução de sentidos já institucionalizados como verdades absolutas. Ainda 

neste ponto, respaldando-nos em Brait (1996) e Orlandi (2012), tratamos de outro possível 

efeito de sentido produzido pelas charges: a ironia. 

Posteriormente, em 1.1.3, compreendemos a charge como um tipo de texto 

materialmente heterogêneo e estudamos como o verbal e o não verbal funcionam juntos na 

produção dos sentidos, Para tanto, revisitamos a obra de Orlandi (1995, 2007) e de Lagazzi 

(2009 e 2011) e para compreender o funcionamento discursivo da imagem, respaldamo-nos 

em Pêcheux (2010) e Davallon (2010). Nesta parte, sob o viés da AD, analisamos a charge 

que circulou no jornal online A Crítica, em julho de 2018, por ocasião da Copa do Mundo, e 

que permite compreender como o verbal e o não verbal se articulam no processo de produção 

de sentidos.  

No item 1.2, tratamos do processo de formulação e circulação dos sentidos no espaço 

digital, com base em Orlandi (2004; 2010; 2012), que compreende a cidade como espaço de 

produção de sentidos, que necessita de gestos de interpretação específicos. Baseamo-nos 

também em Dias (2011; 2016; 2018) que compreende a tecnologia como parte da existência 

dos sujeitos e ressalta que o espaço urbano e o espaço digital se sobrepõem e se significam 

mutuamente.  

Na sequência, em 1.2.1 estabelecemos as diferenças entre interdiscurso, memória 

metálica, memória discursiva e memória digital, embasados em Pêcheux (2010), Courtine 

(1999), Orlandi (2006; 2007; 2010;2015), Indursky (2011), Dias (2015; 2018) e Venturini 
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(2009).  Pensamos que essa diferenciação foi necessária para compreender o funcionamento 

do interdiscurso e da memória no processo de produção de sentidos no espaço digital. 

 

1.1. A categoria “texto” 

 

A categoria texto vem sendo pensada desde a antiguidade, pois como aponta Indursky 

(2006), muitos autores clássicos como Cícero e Quintiliano já demonstravam interesse pelo 

estudo desse objeto simbólico. Naquela época, muito se valorizava a arte do bem falar e bem 

escrever e os conhecimentos de Oratória e Retórica eram muito apreciados. Porém, com o 

passar dos tempos, o texto passou a ser concebido como um conjunto de frases e algumas 

teorias linguísticas passaram a enfatizar a capacidade de conhecer as regras da língua, por 

meio dele. 

Esse modo de compreendê-lo, em sua forma empírica, somente se modificou após os 

estudos de Hjelmslev (1943), quando o texto passa a constituir um objeto de estudo. Desde 

então, ele vem sendo compreendido diferentemente por diversas perspectivas teóricas, dentre 

as quais, a Linguística Textual, a Teoria da Enunciação e a Semiótica, que serão retomadas 

ainda que brevemente, neste capítulo, a fim de compreendermos como se deu a passagem dos 

estudos da frase para o estudo do texto e do discurso. Por fim, nos deteremos, mais 

demoradamente, no escopo teórico da Análise de Discurso, que sustenta este trabalho. 

A Linguística Textual, que surgiu na década de 70, passou por três momentos 

fundamentais, que não implicam uma divisão cronológica, mas em que os pressupostos 

teóricos foram revisitados, ampliados e aprofundados. No primeiro período, designado de 

Análise Transfrástica, o texto foi concebido como uma sequência coerente de frases, porque 

era visto como uma extensão delas. Embora os estudos preliminares ainda partissem da frase, 

já se buscava explicitar os fenômenos sintático-semânticos que ocorriam entre os enunciados 

ou sequências de enunciados. 

Num segundo momento, o texto passou a ser concebido como uma unidade de 

significação e os estudos sobre ele se preocupavam em compreender a sua totalidade. Porém, 

nessa fase, conhecida como Gramática do Texto, as análises se concentravam na sua estrutura 

e, por isso, o interesse ainda era analisá-lo de maneira semelhante à frase, contemplando o seu 

todo, já que era considerando um objeto dotado de completude, com início, meio e fim 

(INDURSKY, 2006, p. 45). Vale salientar que, nesse período, as análises contemplavam 

apenas as relações que se estabeleciam no seu interior, ou seja, para chegar à significação do 

texto, buscava-se compreender os seus elementos constitutivos. Contudo, o grande mérito 
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desses estudos foi o de permitir passar da unidade frasal para a unidade textual, 

compreendendo o texto como um todo.  

A mesma autora assinala que, no terceiro momento da Linguística Textual, por ela 

designada de Processamento do Texto, desenvolve-se a ideia de que para chegar ao sentido, é 

necessário ir além de suas unidades constitutivas. Nessa época, o texto é concebido como um 

objeto de comunicação e o sujeito e o contexto também passam a ser considerados nas 

análises, encaminhando para o discurso, que passa então, a ser tomado como equivalente ao 

texto (INDURSKY, 2006, p. 47). 

 A Teoria da Enunciação, por sua vez, não trabalha diretamente com a palavra texto, 

porque entende que o enunciado (produto da enunciação) encaminha para a enunciação 

(linguagem em movimento). Apesar disso, as contribuições dessa teoria são importantes, 

porque o texto/enunciado deixa de ser considerado uma extensão da frase e ao proceder às 

análises, convoca-se o contexto situacional, isto é, o texto é remetido à exterioridade, indo 

além da compreensão linguística, abrindo espaço para a interpretação. 

Ainda, segundo Indursky, para a Teoria da Enunciação “[...] o sentido não vem posto 

exclusivamente no texto. É inegável que ele é portador de instruções e de sentidos pelos quais 

o locutor se responsabiliza. Mas o sentido também é da ordem da interpretação e, nesse ponto, 

entra a exterioridade e com ela, o interlocutor” (2006, p. 55, grifos da autora).  É importante 

lembrar, que os teóricos da enunciação consideram tanto as relações internas como as 

externas ao texto, porque, para eles, ambas possuem o mesmo grau de importância.  

Pelo filtro da Semiótica, o texto é visto não como algo somente linguístico e, de 

acordo com Indursky, abrange “[...] todos os sistemas sígnicos, linguísticos e não 

linguísticos” (2006, p. 59), sendo esse modo de compreendê-lo o que diferencia essa vertente 

teórica das demais, já que a tarefa primordial dela é construir a competência discursiva do 

texto/discurso.  Ainda de acordo com a autora, à luz da Semiótica, “[...] considera-se texto o 

resultado de um dispositivo estruturado de regras e de relações, que darão conta do plano da 

expressão e do plano do conteúdo” (INDURSKY, 2006, p. 61, grifos da autora). 

Desse modo, diferentemente da Linguística Textual que elege a sintaxe como ponto 

crucial das análises, a teoria semiótica elege a semântica, buscando compreender como o texto 

faz para produzir sentidos. No entanto, sob o slogan de que “fora do texto não há salvação”, a 

Semiótica ignora o contexto externo, interessando-se apenas pelas relações que se 

estabelecem dentro dele. 
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Para a Análise de Discurso, doravante AD, o texto não é um mero instrumento de 

comunicação e o que interessa não é a sua extensão – uma só letra pode ser considerada um 

texto – tampouco como ele é organizado linguisticamente. Trata-se de pensar em como ele 

funciona, uma vez que é um objeto linguístico-histórico, isto é, uma unidade 

significativa/peça de linguagem que contém textualidade (ORLANDI, 2007, p. 53). Segundo 

a mesma autora, para compreendê-lo, deve-se elevar em conta, 

 

[...] sua materialidade (com sua forma, suas marcas e seus vestígios); como 

historicidade significante (e não como ‘documento’ ou ‘ilustração’) como 

parte da relação mais complexa e não coincidente entre 

memória/discurso/texto; como unidade de análise que mostra 

acentuadamente a importância de se ter à disposição um dispositivo 

analítico, compatível com a natureza dessa unidade. (ORLANDI, 2012, p. 

12, grifos da autora) 

 

Por essa perspectiva, o texto deve ser compreendido em sua discursividade e só 

chegamos aos seus possíveis sentidos pensando nas relações que ele estabelece consigo 

mesmo e com aquilo que está fora dele, mas que nele significa. Orlandi afirma que “[...] 

pensar o texto em seu funcionamento é pensá-lo em relação às suas condições de produção, é 

ligá-lo a sua exterioridade” (ORLANDI, 2006, p. 16). Para a autora citada, a teoria 

materialista do discurso trabalha com a opacidade do texto, vendo nele “[...] a presença do 

político, do simbólico, do ideológico, o próprio fato do funcionamento da linguagem: a 

inscrição da língua na história para que ela signifique” e que são constitutivos do sentido 

(ORLANDI, 2012, p. 21). 

O texto é, portanto, “[...] uma unidade de análise, afetada pelas suas condições de 

produção” e considerá-las significa ir além dos seus elementos internos, trabalhando com 

aquilo que lhe é exterior (INDURSKY, 2006, p. 68). Podemos dizer, então, que a AD não 

trabalha com a língua como sistema fechado de signos, mas com aquilo que ela significa no 

mundo: com sujeitos falando, produzindo discursos, seja como sujeitos ou como membros de 

uma determinada formação social. (ORLANDI, 2015, p. 14) 

Por essa perspectiva, a língua se articula com a história no processo de produção de 

sentidos e o que interessa é trabalhar a forma material, não empírica ou abstrata, como faz a 

Linguística, mas sua forma linguístico-histórica, já que não compreende a língua somente 

como estrutura, mas também como acontecimento. Para Orlandi “[...] é pela consideração da 

forma material – em que o simbólico e o histórico se articulam, os sentidos se produzindo 

com ou sem o controle do sujeito – que se pode chegar à ordem do discurso” (2007, p. 51).  
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Conforme a mesma autora, a forma material é a “forma encarnada”, que reúne forma 

e conteúdo (ORLANDI, 2015, p. 19) e o grande problema de considerar a língua como 

estrutura é (de)limitar o seu estudo à ideia de organização, privilegiando as regras de 

combinação e de arranjo e, por esse viés, compreendê-la como um sistema fechado de signos. 

Para a autora, é preciso pensar na noção de materialidade, que “[...] nos leva às fronteiras da 

língua e nos faz chegar à consideração da ordem simbólica, incluindo nela a história e a 

ideologia” (ORLANDI, 2007, p. 47).  

Citando Pêcheux, afirma que é preciso ultrapassar a organização da língua, sujeita às 

regras e à sistematicidade para chegar a sua ordem, bem como à história, procurando 

compreender o seu funcionamento sempre sujeito a falhas e equívocos (ORLANDI, 2007, p. 

47).  Em termos teóricos, isso significa articular: 

 

[...] estrutura e acontecimento; nem o exatamente fixado, nem a liberdade em 

ato. Sujeitos, ao mesmo tempo, à língua e à história, ao estabilizado e ao 

irrealizado, os homens e o sentidos fazem seus percursos, mantêm a linha, se 

detêm junto às margens, ultrapassam limites, transbordam, refluem. No 

discurso, no movimento do simbólico, que não se fecha e que tem na língua 

e na história sua materialidade. (ORLANDI, 2015, p.53) 

 

Essa mudança no modo de compreender a língua também é reafirmada por Dias, para 

quem, a noção de forma material “[...] está implicada na compreensão de ordem discursiva. A 

passagem para a forma material é um dos deslocamentos que se impõe ao considerar a ordem 

da língua e não apenas sua organização, da qual fazem parte a forma empírica e abstrata da 

língua” (DIAS, 2018, p. 61).  

Ao eleger a forma material, a AD concebe a materialidade do sentido, pensando o 

sujeito, a história e a língua como componentes fundamentais do processo de significação. 

Para Orlandi, “[...] ao se passar da instância da organização para a da ordem, se passa da 

oposição empírico/abstrato para a instância da forma material em que o sentido não é 

conteúdo, a história não é contexto e o sujeito não é origem de si” (ORLANDI, 2007, p. 49).     

Logo, o que interessa nas análises discursivas não é a forma empírica ou abstrata da 

língua, mas a forma material, que diz respeito a sua ordem, à qual é possível chegar pela 

análise da posição ocupada pelo sujeito no processo de produção dos discursos e que permite 

compreender como a ideologia o interpela, uma vez que, embora seja afetado pelos 

esquecimentos que lhes são constitutivos, ele inscreve o dizer em uma ou outra matriz de 

sentido.  



20 

 

 
 

Para Indursky, é no discurso que a ideologia se materializa e a língua é a materialidade 

do discurso. Sendo assim, segundo essa autora, “[...] temos a relação entre língua e ideologia 

afetando a constituição do sujeito e do sentido. Resta dizer que sujeito e sentido se constituem 

ao mesmo tempo” (INDURSKY, 2006, p. 17). A partir disso, podemos afirmar que os 

sentidos não são nem evidentes nem estão presos às palavras, mas fazem parte de um 

processo histórico. Para a AD, pensar a história é pensar no trabalho da ideologia sobre as 

práticas dos sujeitos, estando a história, desse modo, ligada, de modo intrínseco, ao sujeito. 

Por esse viés, a história deixa de ser uma marcação temporal e passa a constituir o modo 

como os sentidos são formulados e circulam, dando origem à historicidade. Para Indursky 

(1998, p.14), a historicidade diz respeito ao “trabalho discursivo que organiza sentidos 

conflitantes para as relações de poder presentes em uma formação social”, servindo de espaço 

e condição para a produção de sentidos pelos discursos. Pensamos ser importante entender 

como a história faz parte da teoria da interpretação para que possamos compreender a 

articulação entre o simbólico e o histórico. 

Em síntese, o que a AD propõe são gestos de interpretação que se dão em algum lugar 

da história, não compreendida como evolução e/ou cronologia, mas como o modo como os 

sentidos são produzidos e circulam (ORLANDI, 2007, p. 33). Para isso, coloca em pauta o 

processo de produção de sentidos, explicitando o mecanismo ideológico que o sustenta, 

abandonando as análises de conteúdo que procuravam atravessar o texto para chegar ao seu 

sentido. 

 

1.1.1 Situando a Charge nos Estudos do Discurso 

 

Pelo viés das teorias da comunicação, a charge “[...] contém grande potencial de 

questionamento crítico e de confronto de opiniões a respeito da organização social, dos 

arranjos políticos e da disputa pelo poder” (FLÔRES, 2002, p. 11). Conforme a autora citada, 

“[...] sua temática, em geral, versa sobre o cotidiano – questões sociais que afligem, irritam, 

desgostam, confundem [...]. Por natureza, é polêmica”. 

Também para Adghirni apud Pilla e Quadros, a charge constitui uma forma de opinião 

explícita sobre um tema da atualidade. Assim, é usada “[...] com fins específicos, para rir, 

para provocar, para alertar o cidadão e exprimir o sufoco da sociedade em determinados 

momentos”.  De acordo com os autores, os discursos que nela circulam (assim como todos os 

outros), jamais são inocentes e “[...] assumem importante papel na construção e legitimação 

de significados, pois carregam visões de mundo formadoras ou conformadoras de opinião 
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pública. Estreitamente relacionada à prática jornalística, a charge é um gênero de discurso que 

não está isento de influências sócio-históricas” (PILLA e QUADROS, 2009, p. 227). 

Pelo viés da teoria materialista do discurso, compreendemos a charge como uma peça 

de linguagem (ORLANDI, 1996), ou seja, como um tipo de texto que traz à tona questões 

sempre atuais e nas quais irrompem discursos que se inscrevem em diferentes domínios do 

saber, seja reforçando sentidos repetidos à exaustão, na nossa formação social. ou 

negando/apagando outros já estabilizados.  A autora em tela propõe traçar uma categorização 

dos tipos de discurso, levando em consideração o seu funcionamento discursivo, a sua 

dimensão histórica e seu fundamento social, à época, alinhando-os ao conceito de interação
1
. 

Para desenvolver essa tipologia, propõe pensar na relação do discurso com as suas 

condições de produção, que englobam as circunstâncias da enunciação (sentido estrito) quanto 

as suas determinações histórico-sociais e ideológicas (sentido amplo), além da memória 

discursiva, definida como “[...] o saber discursivo que torna possível todo dizer” (ORLANDI, 

2015, p. 30), tendo em vista que, conforme ela, todo discurso é produzido para/por um sujeito 

determinado, com finalidades específicas (ORLANDI, 1996, p. 153). Para tanto, traz à luz, o 

conceito de reversibilidade, constitutivo do discurso e que determina a “dinâmica da 

interlocução”, regulando a troca de lugares entre interlocutores, no discurso. Conforme a 

autora: 

  

[...] pela noção de reversibilidade, proponho não fixar de forma categórica o 

locutor no lugar do locutor e o ouvinte no lugar do ouvinte. Em minha perspectiva, 

esses pólos (sic), esses lugares, não se definem em sua essência mas quando 

referidos ao processo discursivo: um se define pelo outro, e, na sua relação, 

definem o espaço da discursividade. (ORLANDI, 1996, p. 239).  

 

Outro critério por ela estabelecido para categorizar os discursos é a polissemia, que diz 

respeito à relação que se estabelece entre os interlocutores e o objeto do discurso. A partir 

desses dois critérios, a autora propõe classificar os discursos em: a) discurso lúdico, em que a 

reversibilidade entre interlocutores é total, uma vez que o objeto do discurso se mantém como 

tal na interlocução, encaminhando para a polissemia aberta; b) discurso polêmico, em que a 

reversibilidade se dá sob certas condições e o objeto do discurso está presente, mas sob 

perspectivas particularizantes, dadas pelos interlocutores que procuram lhe dar uma direção, 

                                                           
1
 No texto “A contrapelo: incursão teórica na tecnologia – discurso eletrônico, escola e cidade” (2010), a autora 

afirma que na década de 70/80, utilizou a palavra “interação” para significar a relação entre posições-sujeito, 

dada a disseminação e sucesso da teoria baktiniana no meio acadêmico Afirma, ainda, que deixou de usar essa 

palavra quando se deu conta de que, pela teoria discursiva, ela correspondia à noção de discurso, estabelecendo 

assim, uma distância teórica entre a Pragmática e a Análise de Discurso (ORLANDI, 2010, p.06). 
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controlando a polissemia; c) discurso autoritário, em que a reversibilidade tende a zero. Nesse 

caso, o objeto do discurso está oculto pelo dizer, pois há um agente exclusivo que estanca a 

polissemia, assujeitando o sujeito ao comando. (ORLANDI, 1996, p. 154). 

Mesmo propondo essa tipologia, a autora lembra que ela não funciona como um 

“porto seguro”, pois não raras às vezes, vários discursos se entrelaçam em um mesmo texto. 

Conforme ela, “[...] às vezes todo o texto é de um tipo, às vezes as sequências se alternam em 

diferentes tipos, outras vezes um tipo é usado em função do outro, outras vezes ainda eles se 

combinam, etc.” (ORLANDI, 1996, p. 155-156).  

Nas charges, assim como em outros textos, o sujeito, ao produzir o discurso, se coloca 

no lugar do seu interlocutor para antecipar o sentido que seu discurso vai produzir nele. Desse 

modo, nos processos discursivos, funcionam as formações imaginárias, que designam os 

lugares “que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu 

próprio lugar e do lugar do outro.” (PÊCHEUX, 1997, p. 82). Esse modo de compreender o 

processo discursivo encaminha para compreender o discurso como não sendo essencialmente 

uma mera troca de informações, mas como “efeitos de sentido” produzidos para/pelos 

sujeitos. 

Por essa perspectiva, e considerando que os textos não são homogêneos, porque não 

comportam, em seu interior, um único tipo de discurso, entendemos que nas charges se 

entrelaçam o discurso polêmico, pois aquele que a produz procura lhe dar uma direção, já que 

se inscreve em uma ou outra formação discursiva, controlando assim  polissemia e o  discurso 

lúdico, pois ao viralizar no espaço digital, esse tipo de texto se abre para aquilo que “vaza”, 

para a multiplicidade de sentidos colocando em circulação discursos que não poderiam ser 

ditos/lidos/vistos sob outras condições de produção (ORLANDI, 1996, p. 155). 

Pêcheux (1997, p. 74) designa de processo de produção, “[...] o conjunto de 

mecanismos formais que produzem um discurso de tipo dado em ‘circunstâncias’ dadas”. Para 

o autor, as condições de produção do discurso abrangem tanto o jogo de imagens que os 

sujeitos têm de si e do outro e a situação concreta de produção do discurso, historicamente 

determinada. Para Orlandi (2015, p. 30), as condições de produção compreendem 

fundamentalmente os sujeitos e as circunstâncias da enunciação (sentido estrito) e o contexto 

sócio-histórico ideológico (sentido amplo), além da memória discursiva, compreendida por 

ela como o interdiscurso. 
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A fim de melhor compreender o conceito de condições de produção, trazemos uma 

charge produzida pelo chargista, humorista e ativista político de esquerda Jota Camelo
2
, que 

circulou na página no facebook, intitulada “Até a vitória sempre”, que faz circular discursos 

que defendem a democracia e os direitos dos trabalhadores, além de, posicionando-se 

contrariamente ao golpe de estado sofrido pela ex-presidenta Dilma Roussef e que se 

inscrevem nos discursos de esquerda.  Esse sentido deriva da formulação visual de um militar, 

condecorado, com dentes vampirescos, que encaminha para sentidos relacionados ao Regime 

Militar, considerado, por historiadores, como o período mais tenso da história do Brasil. 

Marcado pela crueldade e pelo desrespeito aos Direitos Humanos, os contrários a esse regime 

eram vítimas de perseguições e torturas. 

O sentido de que a Rede Globo defenderia os interesses do governo autoritário 

irrompe da logomarca sob um fundo de cor cinza, que também aponta para a nebulosidade 

que envolve esse período. A poderosa empresa de comunicação nasceu em 1962, a partir de 

um investimento de cinco milhões de dólares, oriundo do grupo americano de comunicação 

Time Life. Vale lembrar que a Constituição vigente na época, em seu art. 160, proibia que 

empresas estrangeiras estabelecessem sociedade com empresas brasileiras no ramo de 

comunicação. Foi, inclusive, aberta a CPI da Infiltração do Capital Estrangeiro na Imprensa 

para investigar o caso e a emissora foi condenada, porém o presidente da época, Castelo 

Branco, autorizou a assinatura dos contratos e, em 1965, a Rede Globo entrou no ar.  

Em 1969, a Rede Globo se desvincula da Time Life e passa a caminhar com as 

próprias pernas, contando com o incentivo do governo da época. A partir disso, foi eleita 

porta-voz do Regime Militar, instaurado em 1964, segundo Priolli (1985, p. 49) “com amplo 

apoio de Roberto Marinho” (dono da Rede Globo). O mesmo autor aponta que o Regime 

Militar precisava de um porta-voz que atingisse todo o território para atingir assim “o seu 

objetivo de integração nacional, do país aos interesses do capital internacional e, ao mesmo 

tempo, para formar uma base de sustentação ideológica dessa política” (PRIOLLI, 1985, p. 

49).  

 

                                                           
2
 Jota Camelo é um ativista político de esquerda e declara ter como objetivo “Conseguir produzir charges 

políticas contra o golpe de estado que se instalou no Brasil. Meta: produzir pelo menos uma charge por dia e 

distribuí-la gratuitamente nas redes sociais, nos blogs de esquerda e jornais sindicais”.  (Fonte: 

https://apoia.se/jotacamelocharges) 
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Charge 1 

Fonte: 

https://www.facebook.com/ateavitoria/photos/a.1039459029459944.1073741828.1039164126156101/20737

25502699953/?type=3&theater. Acesso em 25/07/2018. 

 

No processo de produção de sentidos, a formulação verbal “Na minha época não tinha 

habeas corpus” convoca memórias relativas à medida legal protetiva que assegura o direito da 

liberdade de ir e vir, no país.  O Habeas Corpus (do latim “que tenhas o corpo”) é um direito 

garantido a todos os cidadãos pela Constituição Federal de 1988, que permite a soltura de 

pessoas presas ilegalmente e/ou funciona como prevenção contra uma possível prisão ilegal. 

Na charge, essa formulação produz o efeito de sentido de crítica às diversas manifestações em 

prol da intervenção militar, principalmente, na greve dos caminhoneiros, ocorrida no Brasil 

em 21 Maio de 2018, como o principal objetivo de reduzir os preços do óleo diesel, que havia 

subido mais de 50% naquele ano.  

A principal reivindicação era diminuir os impostos que incidiam sobre o combustível, 

como o PIS-Cofins, além da fixação de uma tabela mínima para os valores de frete. No 

entanto, ao longo da greve, que durou dez dias, discursos anticorrupção e apoiando a 

intervenção militar também ecoaram junto àqueles nos quais se inscreviam os caminhoneiros.  

 “Tinha tortura corpus, mata corpus e esconde corpus” se alia à formulação visual do 

militar fardado e condecorado, apontando, mais uma vez, para o período bastante conturbado 

vivido pelos cidadãos brasileiros e cuja resistência era contida de maneira bastante violenta, 

incluindo, a tortura, a morte e a ocultação de cadáveres.  

A partir dessa breve análise, podemos dizer que nessa charge, irrompem discursos que 

denunciam um passado que muitos não desejam lembrar e que funcionam como crítica à 

justiça brasileira, pela concessão do Habeas Corpus, construindo de maneira divertida a ideia 

de que, ao buscar a intervenção militar se passa do direito à liberdade, garantido pela lei maior 
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do Estado, para o retorno a uma época marcada pela violência e pela opressão. Podemos dizer 

então, que essa charge coloca em oposição um passado de lutas, torturas e mortes e o 

presente, que teima em trazê-lo de volta. 

A partir dessas considerações, podemos afirmar que as charges são textos de ampla 

circulação no espaço digital, que tratam de temas atuais e se abrem para vários gestos de 

interpretação, produzindo os efeitos de sentido de humor e de ironia, pois também rimos 

daquilo que nos desagrada, mas nem sempre.  

 

1.1.2.  Humor e Ironia nas Charges  

 

No que se refere ao humor, Bergson (2007, p. 6) questiona do que rimos e porque 

rimos e afirma que “não há comicidade fora do que é propriamente humano”, ou seja, o riso é 

uma manifestação própria do ser humano, pois somente o homem ri ou faz rir. Para o autor, as 

paisagens, os animais e a natureza em si, não são risíveis, mas passíveis de observação: se 

rimos, por exemplo, de um animal, o fazemos pelo fato de ele nos surpreender com uma 

atitude humana. O autor ainda afirma, que algo inanimado, como por exemplo, um chapéu, só 

nos faz rir caso alguém lhe dê uma forma ou um molde risível. (BERGSON, 2007, p. 3). 

Quando consideramos o riso e assim, consequentemente o humor, vale lembrar que ele 

nem sempre foi compreendido da mesma forma. Durante a Idade Média, por exemplo, o riso 

era duramente proibido, criticado e controlado de forma rígida pela Igreja Católica. Vargas 

assinala que, nesse período, “[...] esse riso exagerado e cultuado, demonstra um total controle 

da sociedade através do riso, pois ela ri de si mesma e de suas tragédias como forma de 

suportá-las” (2011, p. 3). Já no século no século XX, era considerado estranho o sujeito que 

não ria. 

Bergson considera o riso como possuidor de função social e afirma que para que seja 

possível entender o que ele significa “[...] é preciso colocá-lo em seu meio natural que é a 

sociedade; é preciso, sobretudo, determinar sua função útil” (2007, p. 6). Uma afirmação 

desse autor que nos chamou a atenção é a de que o riso é o afastamento da afeição e da 

piedade daquele de quem se ri e que a situação cômica manifesta a insensibilidade de quem ri. 

Para ele, o riso está relacionado com o intelectual e não com o emocional, pois “o maior 

inimigo do riso é a emoção”, por isso, não rimos daquilo que nos causa piedade (BERGSON, 

2007, p. 6). 



26 

 

 
 

Essa não sensibilização diante de uma determinada situação é o que possibilita o seu 

lado risível, cômico, pois isso não aconteceria caso as situações fossem sempre olhadas de 

forma séria. Conforme Bergson (2007), quando alguém ri do outro, se anula ou esquece a 

afeição e/ou piedade que dispensaria por aquela pessoa; essa anulação/esquecimento é 

necessária para que o cômico se instale, explicando assim seu posicionamento de que se 

deixarmos o sensível de lado, prevalece o lado intelectual. Para o autor, se nos afastarmos e 

formos indiferentes à vida, “[...] muitos dramas se transformarão em comédia. Basta taparmos 

os ouvidos ao som da música, num salão de baile, para que os dançarinos logo nos pareçam 

ridículos”. (BERGSON, 2007, p. 4). 

Ainda de acordo com Bergson (2007), o riso acontece de forma coletiva, ou seja, 

sujeitos de um mesmo grupo social, em geral, comungam do que faz rir e o fazem daqueles 

que não se adaptam ou não se encaixam na sociedade que acreditam ser a melhor. Dessa 

forma, o autor considera o riso como um eco que se espalha dentro de determinado grupo, 

denunciando aqueles que se mostram contrários àquilo em que o grupo acredita. Esse autor 

considera, ainda, o riso como um fator de equilíbrio social, impondo aos sujeitos 

sociabilidade, porém com a característica de humilhar aquele que não é sociável. 

O autor considera que o riso, que deriva da comédia, funciona como uma forma de 

escape, ou seja, como um auxílio à sociedade, pois se todos os sujeitos não deixassem eclodir 

seus sentimentos individuais, suas excentricidades, com total liberdade, existiria uma 

possibilidade enorme de um caos social. Porém, acredita que a individualidade dos 

sentimentos pode ser expressa de forma a provocar um equilíbrio social e o riso é aquele que 

tem como finalidade e utilidade manter a sociedade a partir de uma perfeição que ela mesma 

cria.  

Ou seja, o riso mantém as superficialidades da vida social, mas sem esquecer que esse 

riso nem sempre é justo, pois generaliza comportamentos. Diante disso, percebemos que o 

autor trabalha com certa ambiguidade do riso e o compreende como um castigo às 

individualidades e como um equilíbrio à falta de flexibilidade dos sujeitos (BERGSON, 2007, 

p. 103). 

Por essa mesma esteira, Teffé (2017, p. 1) aponta que o humor decorre de uma visão 

crítica do mundo e dos sujeitos. Para a autora, “[...] além de ser marcado pela descontração, o 

humor vale-se do exagero, da hipérbole, do óbvio e do absurdo para provocar o riso”. Porém, 

observa que esse exercício da liberdade do riso não é sem limites, pois caso venha a ofender 

os outros, aquele que ri pode responder penal e civilmente por abusos, caso os cometa.  
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A autora salienta que “[...] ainda que a Constituição proteja amplamente a 

manifestação do pensamento, a criação e a expressão, não parece razoável que, sob o véu da 

liberdade de expressão, seja possível propagar discursos que, de alguma forma, incentivem o 

ódio e a violência contra uma pessoa, grupo ou instituição” (TEFFÉ, 2017, p. 2), por isso, 

acredita que em certos momentos, parece ser necessário colocar alguns limites no discurso 

humorístico. 

No ano de 2010, o STF entendeu que programas humorísticos, charges e modo 

caricatural eram modos de colocar em circulação opiniões e fazer circular as atividades de 

imprensa, considerando-os como informação jornalística, que podem e devem usufruir, então, 

da liberdade de expressão, assegurada pelo artigo 220, da Constituição Federal. 

Considerando tudo o que já foi dito sobre o humor, é importante dizer que a mulher 

constantemente é alvo de discursos humorísticos, de piadas. Crescêncio afirma que “[...] se 

observarmos o universo humorístico atual, o resultado será o mesmo: as mulheres estão em 

filmes de comédia, nas falas de humoristas de stand up comedy, nos espetáculos da arte da 

palhaçaria, nas charges e tirinhas publicadas diariamente em jornais” (2017, p. 76), e isso é 

perceptível nas charges que compõe nosso corpus.  

A autora considera que, muitas vezes, o humor é utilizado como destruição e/ou 

zombaria, designando de humor homogêneo, o humor que “[...] faz uso de estereótipos e do 

ataque para desestabilizar pessoas, causas, ideologias (CRESCÊNCIO, 2017, p. 83). Salienta, 

ainda, que no Brasil, o humor foi criado com base exatamente nisso, no estereótipo, na 

regularização e considera ser pouco comum o humor brasileiro ser pensado a partir de outras 

concepções.  

Crescêncio considera que um dos tipos de humor construído no Brasil aponta para um 

humor que configura uma forma de resistência, pois seu objetivo não é a ridicularização, o 

simplesmente fazer rir. Para ela, esse tipo de humor é aquele que “desestabiliza a ordem, que 

questiona padrões e que aponta caminhos para construção de um outro mundo, especialmente 

para as mulheres” (CRESCÊNCIO, 2017, p. 92). 

Indursky compreende o humor como uma forma de interromper a reprodução dos 

sentidos institucionalizados como verdades absolutas, e, essa transformação/desvio, faz com 

que um nova identificação ideológica surja, contrária àquela expressa pela formulação-

origem. Para ela, o riso é “[...] uma forma que a resistência assume para afastar-se dos 

sentidos cristalizados pelo regime de repetição da formulação origem” (INDURSKY, 2013, p. 

99).  
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Nesse ponto, convém dizer que, para além do riso, o humor pode encaminhar para 

outros efeitos de sentido como a ironia, por exemplo, e que sempre constituiu objeto de 

estudo para diferentes domínios do saber. Na Antiguidade Clássica, Aristóteles a compreendia 

como uma das atitudes fundamentais do ser humano e Sócrates a utilizava em suas perguntas, 

principalmente, nos diálogos com Platão, como estratégia de linguagem.  

Mais recentemente, Brait (1996), com base em Sage (1980), e por uma perspectiva 

polifônica, considera a ironia um “fenômeno de linguagem” e a divide em: ironia romântica, 

ligada à concepção de poesia e pela qual é concedida a liberdade de espírito ao poeta; e ironia 

socrática, compreendida como a arte de interrogar e de responder, de modo a levar o 

interlocutor a perceber a incoerência dos seus argumentos. 

Para a autora, a ironia constitui “[...] um discurso que através de mecanismos 

dialógicos oferece-se basicamente como argumentação indireta e indiretamente estruturada, 

como paradoxo argumentativo, como afrontamento de ideias e de normas institucionais, como 

instauração da polêmica ou mesmo como estratégia defensiva” (BRAIT, 1996, p. 58). 

Conforme a autora, ela pode ser observada no cruzamento de enunciações, 

enunciadores e locutores. Logo, constitui um discurso permeado por diferentes vozes, 

aparentemente inofensivo e que tem como principais características a intertextualidade e a 

interdiscursividade.   

 

A ironia é surpreendida como procedimento intertextual, interdiscursivo, 

sendo considerada, portanto, como um processo de meta-referencialização, 

de estruturação do fragmentário e que, como uma organização de recursos 

significantes, pode provocar efeitos de sentido como a dessacralização do 

discurso oficial ou o desmascaramento de uma pretensa objetividade em 

discursos tidos como neutros. Em outras palavras, a ironia será considerada 

como estratégia de linguagem que, participando da constituição do discurso 

como fato histórico e social, mobiliza diferentes vozes, instaura a polifonia, 

ainda que essa polifonia não signifique, necessariamente a democratização 

dos valores veiculados ou criados. (BRAIT, 1996, p. 15) 

 

 Apesar de quase sempre estar, de alguma maneira ligada ao riso, é preciso observar 

que os discursos irônicos nem sempre são engraçados e podem “[...] revelar a agressão a 

instituições vigentes, quanto aspectos encobertos por discursos oficiais, cristalizados ou tidos 

como muito sérios. Mas podem também confirmar, transmitir ou instaurar preconceitos” 

(BRAIT, 1996, p.15). 

Pelo viés da teoria discursiva, Orlandi, ressalta que a ironia constitui “[...] um objeto 

fecundo e intrigante e, por isso mesmo, muito resistente” (ORLANDI, 2012, p. 2), pois é por 

meio dela que o “processo de autodestruição do sentido mostra seu funcionamento”. Segundo 
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a autora, “[...] para ter efeito irônico, o discurso deve instaurar alguma coisa de insólito, de 

incongruente, pressupondo a congruência e solidez do senso-comum. Essa incongruência 

pode ser observada em sua função de ruptura, de destruição”. (ORLANDI, 2012, p. 28). 

Interessa-nos, no processo de significação das charges, tanto a produção quanto a 

desestabilização do sentido e, a nosso ver, os discursos que desembocam em humor e ironia 

fazem isso, ou seja, constroem e desconstroem sentidos e é nessa ruptura que a autodestruição 

se instala, conforme Orlandi, 

 

A ironia pergunta pela linguagem. E faz isso a partir da própria linguagem. 

Atua nos seus limites. Atenta contra sua "integridade", ou seja, contra seu 

produto instituído. Dessa forma, podemos tomar a autodestruição da 

linguagem como funcional, como parte dela. Sem isso a linguagem 

estacionaria, não diria mais nada. A ironia é um, mas certamente existem 

vários modos de significar que constituem esse processo linguístico de 

destruição do sentido. Processo em que a linguagem se nega e se reconstrói. 

(ORLANDI, 2012, p. 33). 
 

Os sentidos estão no que ali está linearizado no fio do discurso e também no que não 

está, ou melhor, naquilo que foi apagado ou silenciado, mesmo que de forma inconsciente.  

Para Orlandi “[...] a ironia é um acontecimento discursivo que comunica e, ao mesmo tempo, 

recusa de comunicar, mantendo o estado de dúvida”. (ORLANDI, 2012, p. 28). 

Dizendo de outro modo, a ironia constitui um jogo de linguagem que promove a 

desestabilização de discursos já sedimentados, institucionalizados. Para Orlandi, esse jogo 

acontece entre o eco e a ruptura, ou seja, através da ironia, os discursos já cristalizados são 

repetidos como verdades (eco), por meio dos processos parafrásticos ou são direcionados para 

diferentes sítios de significação, rompendo com o senso comum e apontando para a 

polissemia (ORLANDI, 2012, p. 29).  

No processo de produção dos sentidos das charges, humor e ironia seguem unidos e se 

estabelecem pela relação existente entre o texto, o sujeito que produz o discurso e o sujeito 

que o interpreta, na medida em que o sujeito que produz esse tipo discurso antecipa os efeitos 

de sentido que seu discurso provocará no seu outro. 

Isso ocorre, porque, no processo de produção de sentidos, o sujeito que produz o 

discurso projeta uma imagem do seu interlocutor, “escolhendo” o que dizer e também calar, a 

depender do efeito de sentido que deseja provocar nele.  Esse mecanismo é designado de 

formação imaginária e designa o lugar que o locutor e o interlocutor atribuem a si e ao outro, 

à imagem que fazem do seu próprio lugar e do lugar do outro nesse processo.   
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A charge, assim como outros tipos de discurso, se estrutura na tensão entre paráfrase e 

polissemia, pois ao mesmo tempo em que faz retornar, no fio do discurso, um já dito, 

promove o deslocamento, produzindo uma ruptura no discurso já sedimentado. Esse 

movimento é feito por meio do humor e da ironia, porque, na nossa formação social, nem tudo 

pode ser dito, apesar de o sujeito ter a ilusão de que pode fazê-lo.  

É desse batimento entre memória e atualidade que emerge o acontecimento discursivo, 

pois só é possível dizer, porque tudo já foi dito antes e em outro lugar, em outras 

circunstâncias de enunciação. Conforme Orlandi “[...] todo dizer, na realidade, se encontra na 

confluência dos dois eixos; o da memória (constituição) e o da atualidade (formulação). E é 

desse jogo que tiram seus sentidos” (ORLANDI, 2015, p. 33).  

Na charge analisada, memórias sobre a ditadura/regime militar são atualizadas no fio 

do discurso, produzindo efeitos de sentido de humor e de ironia, que derivam da ruptura do 

sentido, que está em plena disputa, acerca desse regime. 

Os efeitos de sentido de humor e ironia são constantes nas charges, tornando possível 

dizer o que não poderia ser dito em outras condições de produção, uma vez que elas criticam 

e/ou denunciam de forma “divertida” as mazelas da sociedade. Nesse tipo de texto, o sujeito 

diz o que não lhe é permitido dizer, demonstrando, muitas vezes, sua revolta, seu 

descontentamento e sua indignação, de modo a fazer rir de algo que lhe desagrada ou 

incomoda.  

 

1.1.3 O Imbricamento de Diferentes Materialidades Significantes nas Charges 

 

Orlandi afirma que não há somente um sistema de signos e que “[...] os sentidos não 

são indiferentes à matéria significante, a relação do homem com os sentidos se exerce em 

diferentes materialidades, em processos de significação diversos: pintura, imagem, música, 

escultura, escrita, etc”. (ORLANDI, 2007, p. 12). 

Neste trabalho, compreendemos a charge como um texto materialmente heterogêneo, 

já que os efeitos de sentido que dela derivam transcendem o domínio do verbal. É, portanto, o 

imbricamento das diferentes materialidades que possibilita compreender como ele produz 

sentidos.  Isso equivale a dizer que, tanto as palavras como as imagens funcionam juntas no 

processo de produção de sentidos e que, se apartadas, umas das outras, podem comprometer 

seriamente o gesto de interpretação. 
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Conforme Orlandi, o dispositivo teórico da teoria discursiva “[...] permite trabalhar 

não exclusivamente o verbal (o linguístico), pois restitui ao fato da linguagem sua 

complexidade e sua multiplicidade, isto é, aceita a existência de diferentes linguagens” (1995, 

p. 34), diferenciando-se assim, da Linguística, que reduz a significação às formas abstratas, 

isto é, ao meramente linguístico.  

Segundo Lagazzi (2009), a AD vai além, pois não se interessa somente pelas formas 

abstratas, mas pelas diferentes materialidades significantes que se imbricam no processo 

discursivo. No entanto, para a autora, a palavra “significante” não tem o sentido proposto por 

Saussure, mas é compreendido “[...] como componente de uma cadeia estruturante falha, cuja 

materialidade específica (verbal, visual, sonora, gestual...) fica exposta à produção de 

significações” (LAGAZZI, 2008, p. 1).  

De acordo com ela, as diferentes materialidades significantes trabalham juntas no 

processo de produção dos sentidos, mas não se complementam, já que cada uma delas 

funciona de acordo com suas especificidades. Essa imbricação de diferentes formas materiais 

no processo de produção de sentidos se dá pela incompletude constitutiva da linguagem, no 

qual uma materialidade convoca a outra, permitindo o jogo da interpretação (LAGAZZI, 

2008, p. 2).  Ainda de acordo com a autora:  

 

[…] o trabalho de análise das diferentes materialidades significantes que 

constituem um texto exige que o analista proceda a um recorte, buscando 

compreender as relações que se estabelecem entre os elementos 

significativos no funcionamento discursivo, pois, de acordo com ela, na 

busca da significação, a teoria materialista do discurso não trabalha com o 

signo isolado, mas com a “cadeia significante”, sempre em movimento, 

buscando estabelecer “relações a_”, ou seja, com o embate entre estrutura e 

acontecimento. Ainda segundo a autora, esse batimento entre estrutura e 

acontecimento em objetos simbólicos materialmente heterogêneos, 

possibilita que os gestos de interpretação do acontecimento discursivo sejam 

realizados a partir dessas diferentes estruturas materiais, cuja característica é 

a não-complementaridade. (LAGAZZI, 2009, p. 67, grifos da autora).  
 

Nesse sentido, é fundamental que a interpretação do não verbal não se restrinja a 

apenas descrevê-lo a partir do verbal, afinal, como já afirmamos, cada uma das diferentes 

materialidades significantes têm sua especificidade. Desse modo, a imagem não pode ser 

tratada como meramente ilustrativa, pois constitui um discurso, que precisa ser analisado 

como tal.  

Davallon (2010, p. 27-28) afirma que a imagem é durável no tempo e que para 

permanecer na memória social precisa ser significativa e, de alguma maneira 
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impressionante. Ela representa a realidade e também carrega a força das relações sociais, 

impressionando, dessa maneira, o espectador. Para o autor, ao observar uma imagem, tem 

início um processo de significação, pois a imagem não fornece o sentido pronto, ou seja, a 

imagem é um objeto a ser interpretado e também um registro que contém uma relação 

intersubjetiva social. 

Com base em Davallon, Pêcheux (2010, p. 51) afirma que a imagem é um operador 

de memória social
3
, que comporta “[...] no interior dela mesma um programa de leitura, um 

percurso escrito discursivamente em outro lugar: tocamos aqui o efeito de repetição e de 

reconhecimento que faz da imagem como que a recitação de um mito”. 

A partir disso, podemos dizer que pela perspectiva discursiva, a leitura do não 

verbal não difere da leitura das palavras, pois ele não funciona apenas como ilustração ou 

complemento para o que está sendo dito, mas como componente necessário para o processo 

de produção de sentidos. Ler o não verbal significa, então, compreender que ele também 

constitui um tipo de discurso e, por isso, não é suficiente apenas a mera descrição de seus 

elementos visuais, pois ele está investido de sentidos.   

Na charge que segue, que circulou no jornal online A Crítica, em julho de 2018, por 

ocasião da Copa do Mundo, funcionam diferentes materialidades significantes: a 

formulação visual do jogador de futebol Neymar Junior em frente a um espelho, onde está 

refletida a imagem do atual presidente da República, Michel Temer, encaminha o discurso 

para o Conto de Fada, no qual a madrasta da Branca de Neve perguntava ao seu espelho, 

insistentemente, sobre quem seria a mulher mais bela do reino. Esse sentido deriva também 

da formulação verbal “Espelho, Espelho meu...”  

Charge 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.acritica.com/opinions/5-7-2018 - Acesso em 22/07/2018 

                                                           
3
 A memória social é a manifestação coletiva da memória de uma sociedade ou um grupo (HALBWACHS, 

Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990) 

 

https://www.acritica.com/opinions/5-7-2018
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O efeito de sentido de humor deriva da formulação visual de Michel Temer, 

refletida no espelho, com a faixa presidencial, cuja ascensão ao poder também tem sido 

objeto de questionamentos e revolta. A formulação verbal “Já sei, já sei, aqui está quem tá 

caindo mais que você” produz o riso, em virtude de Michel Temer, depois que assumiu o 

poder, nunca ter tido grande popularidade
4
. Contudo, essa mesma formulação verbal 

funciona como crítica ao jogador de futebol, devido as suas supostas e incontáveis 

simulações de falta durante as partidas na Copa do Mundo e que lhe renderam, inclusive, o 

título de “cai-cai”
5
.  

Vale observar que o sujeito que atualiza o dizer, ao colocar Neymar em uma charge 

que remete a um conto de fada, assim como em todos os discursos, não o faz de forma 

aleatória, pois o jogador, menino negro e pobre, ascendeu e agora vive, um “conto de 

fadas” pelo seu status social, que, por meio do futebol o transformou em um dos jogadores 

mais bem pagos do mundo, além das altas receitas publicitárias que recebe
6
. 

 É esse imbricamento entre o verbal e o visual que desestabiliza o sentido instituído 

no conto de fada, deslocando-o para a atualidade. É esse movimento que abordaremos a 

seguir, em que pensamos o espaço digital, como lugar em que as charges circulam, 

multiplicando-se e replicando-se sem cessar, em uma velocidade assustadora.  

 

1. 2 Formulação e Circulação dos Discursos no Espaço Digital 

 

Na atualidade, a tecnologia está presente em quase tudo o que fazemos e é muito 

comum vivermos conectados. Com apenas um clique, nos movemos de um lugar a outro, 

consultamos dados bancários, fazemos pesquisa, compramos e vendemos, nos divertimos, 

(re)encontramos outros sujeitos e.... somos afetados por discursos que se replicam sem cessar, 

numa velocidade ímpar, produzindo em nós a ilusão de que “o mundo é Um” (ORLANDI, 

2012, p. 24).  

                                                           
4
 Em setembro de 2017, os que consideravam o governo Temer ótimo ou bom eram 3%; em dezembro, 6%; e agora, 

são 5%. Os que consideravam o governo regular eram 16%; depois, 19%; e agora, são 21%. Consideravam o governo 

ruim ou péssimo 77%; depois, 74%; e agora, 72%. Não souberam ou não responderam 3%; depois, 2%; e, agora, 2% 

novamente. Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/04/ibope-divulga-nova-pesquisa-sobre-

popularidade-de-michel-temer.html 

 
5
Fonte:  https://extra.globo.com/esporte/chamado-de-cai-cai-por-todos-os-lados-neymar-o-jogador-que-mais-

recebeu-faltas-no-campeonato-espanhol-10288970.html 

 
6
 Fonte: https://www.goal.com/br/not%C3%ADcias/neymar-quanto-recebe-salario-psg-patrocinios-

patrimonio/kcyq8yyj4tl01q5d1r1ty7uu7 



34 

 

 
 

A conectividade permite que a cidade se mova para além das vias físicas urbanas. 

Sendo assim, ele pode enunciar de qualquer lugar do mundo e seu discurso pode ser 

alcançado por inúmeras pessoas em um curto espaço de tempo. Segundo Dias (2018, p. 73), 

“[...] a tecnologia, hoje, faz parte dos modos de existência do sujeito”. 

O eletrônico determina a relação do sujeito com o mundo (DIAS, 2011, p.16) e produz 

efeitos no social, provocando mudanças profundas também no funcionamento do espaço 

urbano, que também está em constante modificação com o avanço das tecnologias digitais.  A 

partir disso, podemos afirmar que o desenvolvimento tecnológico faz parte do processo atual 

de transformação das cidades e influencia diretamente no modo como os sujeitos se 

significam e significam o mundo que os rodeia. 

De acordo com Orlandi, isso ocorre porque o corpo da cidade e o corpo do sujeito 

estão ligados cultural, material, econômica e historicamente (ORLANDI, 2004, p.11), sendo 

impossível pensar em um sem levar em consideração o outro. Para a autora citada, a cidade 

faz parte do acontecimento discursivo urbano e, sendo assim, não constitui um espaço 

empírico, mas um espaço em que sujeitos e sentidos se constituem mutuamente, convocando 

gestos de interpretação específicos. Ainda conforme ela, o espaço digital constitui um 

fenômeno fundamentalmente urbano (ORLANDI, 2010, p. 14) e, assim como o espaço da 

cidade, também produz seus efeitos. 

Por esse mesmo viés, Dias (2011, p. 11) ressalta que o espaço urbano e o espaço 

digital se sobrepõem e se significam mutuamente e assinala que, para compreender o 

funcionamento daquele, é necessário considerar a discursividade deste. Para a autora, “[...] a 

cidade se modifica em função do e-, há uma ressignificação da própria sociedade em função 

de instrumentos tecnológicos que fazem parte do nosso cotidiano” (DIAS, 2011, p. 13).  

Conforme a autora, esse “e-” institui outras/novas formas de relação entre os sujeitos e 

desses com o espaço urbano e o aparecimento de palavras formadas a partir desse “e-“, tais 

como e-book, e-learning, e-business, e-gov, e-commerce, e-cidadania, e-compras entre outras, 

aponta para a evidência de que o eletrônico tem um sentido natural para todos. (DIAS, 2011, 

p. 13).  Para ela, “[...] a forma material das palavras compostas pelo “e-” é um processo de 

construção do sentido do mundo determinado pelo eletrônico, pelas telecomunicações, pela 

comunicação em rede, digital, enfim, desse processo de globalização” (DIAS, 2011, p. 12). 

Também para essa autora, o eletrônico contribui significativamente para uma mudança 

no modo de pensar o espaço urbano, pois ele é ressignificado pelo surgimento dos 

instrumentos tecnológicos, principalmente, os digitais. Segundo ela, a tecnologia no urbano 
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deve ser compreendida como acontecimento digital, pois o e-urbano constitui a forma 

material do espaço urbano (DIAS, 2011, p. 14).  

Entretanto, o espaço digital não pode ser compreendido apenas pelo seu caráter 

técnico, como uma forma de produção da tecnologia ou como suporte de/para algo, pois ele 

vai além, na medida em que constitui um instrumento de poder e de dominação, servindo aos 

interesses de alguns. Conforme ela, a tecnologia faz parte dos modos de existência dos 

sujeitos e o digital é uma condição de produção político-ideológica do discurso (DIAS, 2018, 

passim). Isso significa que o espaço digital produz sentidos, não apenas pelas suas condições 

técnicas e físicas, mas pela sua discursividade. (DIAS, 2016, p. 171).  

Por esse viés e alinhando-nos ao escopo teórico da Análise de Discurso, procuramos 

compreender como as charges são formuladas e circulam
7
 nesse espaço de significação, pelo 

funcionamento da memória da máquina, que repete e replica os discursos e da memória 

discursiva, que permite a atualização dos discursos. Neste trabalho, compreendemos, então, o 

espaço digital como espaço heterogêneo em que as charges são formuladas e circulam e que  a 

formulação dos discursos que nelas irrompem é sempre afetada pela constituição, já que para 

a teoria na qual ancoramos este trabalho, é a memória discursiva que permite a repetição, 

ainda que o sujeito seja afetado pela ilusão de que e a origem do dizer.  

Nesse espaço caracterizado pela rapidez e efemeridade e por alcançar uma quantidade 

cada vez mais expressiva de leitores, a memória metálica também colabora para a 

sedimentação dos discursos, uma vez que, de tanto se repetirem e replicaram nesse espaço, 

são refoçados/institucionalizados na nossa formação social. 

 

1.2.1 O Funcionamento da Memória No Espaço Digital 

   

 Pela perspectiva discursiva, ao produzir o discurso, o sujeito mobiliza dizeres que 

estão deslinearizados no interdiscurso (eixo vertical), que ao passarem para o intradiscurso 

(eixo horizontal), são atualizados, produzindo o efeito de sentido do nunca dito antes.  Essa 

confluência entre os eixos vertical (constituição) e horizontal (formulação), da memória e da 

atualidade também é apontado por Orlandi (2015): 

 

                                                           
7 Orlandi (2012, p. 9) distingue três momentos importantes no processo de produção dos sentidos: a constituição, 

que diz respeito à inscrição do dizer na memória discursiva; a formulação, que compreende as condições de 

produção e as circunstâncias de enunciação específicas e a circulação, que se refere ao modo como os dizeres 

circulam, em dada conjuntura e em certas condições.  
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O interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que 

determinam o que dizemos. Para que minhas palavras tenham sentido é 

preciso que elas já façam sentido. E isto é efeito do interdiscurso: é preciso 

que o que foi dito por um sujeito específico, em um momento particular se 

apague na memória para que passando para o ‘anonimato’, possa fazer 

sentido em ‘minhas palavras’ (ORLANDI, 2015, p. 32, grifos da autora). 
 

Conforme Courtine (1999, p. 18, grifos do autor), no espaço vertical e desnivelado dos 

discursos, “há sempre um já discurso, ou seja, o enunciável exterior ao sujeito enunciador” e 

que diz respeito a “[...] séries de formulações marcando, cada uma, enunciações distintas e 

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

repetindo-se, parafraseando-se, opondo-se entre si, transformando-se...” (COURTINE, 1999, 

p. 18, grifos do autor).  

Esse espaço interdiscursivo é designado, por ele, de domínio de memória e engloba os 

pré-construídos necessários para que o sujeito produza o seu discurso.  Para o autor, todo 

discurso se origina de outro ao qual sempre retorna, permitindo a lembrança, a repetição, a 

refutação e o esquecimento (COURTINE, 2009, p. 106), fazendo ressoar, no fio do discurso, 

“uma voz sem nome” (COURTINE, 1999, p. 19).  

Para Pêcheux, “[...] a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge 

como acontecimento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais tecnicamente, os 

pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos transversos, etc) de que sua leitura 

necessita”. Com base em Achard (2010), afirma que os implícitos constituem presenças 

ausentes e que, na produção dos discursos ocorre uma regularização, isto é, um efeito de série, 

que deriva da repetição, que retorna, no fio do discurso “sob a forma de remissões, de 

retomadas e de efeitos de paráfrase” (PÊCHEUX, 2010, p. 52).  

Entretanto, essa regularização pode ser quebrada, produzindo uma ruptura no efeito de 

série e desencadeando um novo acontecimento discursivo, de modo a desregular os implícitos 

associados ao sistema de regularização anterior (PÊCHEUX, 2010, p. 52). Ou seja, a memória 

discursiva funciona pela repetição, produzindo o efeito de série e regularizando os discursos.  

Segundo Indursky (2011), tanto a memória discursiva como o interdiscurso constituem 

ecos da memória social, mas não podem ser tomados como tendo o mesmo funcionamento, 

pois enquanto aquela é lacunar e marcada pela falha, esse engloba uma memória ampla, 

totalizante Segundo a autora,  

 

Tanto a memória discursiva como o interdiscurso dizem respeito à memória 

social, mas não se confundem. [...] A memória discursiva é regionalizada, 

circunscrita o que pode ser dito em uma formação discursiva e por essa razão 
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é esburacada, lacunar. Já o interdiscurso abarca a memória discursiva 

referente ao complexo de todas as formações discursivas. Ou seja, a 

memória que o interdiscurso compreende é uma memória ampla, totalizante 

e, por conseguinte, saturada. (INDURSKY, 2011, p.86). 
 

Desse modo, a seleção daquilo que deve/pode ser dito ou visto não é aleatória, pois os 

discursos são regulados pelas formações discursivas, que, no discurso, refletem as formações 

ideológicas. Ou seja, as “escolhas” do sujeito nunca são imparciais ou neutras, pois são o 

resultado da sua interpelação pela ideologia.  

Ao formular o discurso, o sujeito se idendifica/desidentifica/contraidentifica
8
 com 

outros discursos, a depender da sua inscrição em uma ou mais formações discursivas, 

compreendida por Pêcheux (2014, p. 147, grifos do autor) como “[...] aquilo que numa 

formação ideológica dada, isto é, a partir de um posição dada numa conjuntura dada, 

determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito”.  

Ao deslocar a noção de ideologia, para a teoria da interpretação, a partir da (re)leitura 

de Althusser, Pêcheux afirma que o que funciona na reprodução das relações de produção é o 

assujeitamento do sujeito como sujeito ideológico, porque todo sujeito é levado a ocupar seu 

lugar em uma formação social.  

A partir desse assujeitamento, o sujeito do discurso se inscreve, ainda que 

inconscientemente, em uma ou outra formação discursiva, que regula o discurso por ele 

produzido. Isso significa que todo discurso é ideologicamente marcado e que as palavras não 

possuem um único sentido, mas variam de acordo com as posições ocupadas pelos sujeitos 

que as enunciam. 

Pela perspectiva da AD, a memória discursiva pode ser definida como os já-ditos 

constituídos ao longo dos tempos e esquecidos, que retornam no eixo da formulação, 

sustentando a escolha das palavras. É por meio da identificação com uma ou outra formação 

discursiva que o sujeito realiza, inconscientemente, a escolha dos discursos que colocará em 

circulação.   

Segundo Pêcheux (2010, p. 52), “[...] a memória discursiva seria aquilo que, face a um 

texto que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais 

                                                           
8
 Pêcheux (2014, p. 199) chama a identificação, a contraidentificação e a desidentificação de “modalidades da 

tomada de posição do sujeito”. Essas tomadas de posição dizem respeito à forma como o sujeito da enunciação, 

ao produzir seu discurso, se identifica com o sujeito universal, determinando a forma-sujeito. A primeira 

modalidade diz respeito à identificação plena do sujeito com a forma-sujeito que regula aquela formação 

discursiva; é o bom sujeito. Na segunda, o sujeito discorda, contesta ou questiona aquilo que lhe é dado a ver e a 

pensar, porém se mantém na mesma formação discursiva; É o mau sujeito. Na última modalidade, o sujeito deixa 

a formação discursiva em que se inscreve e ancora seu dizer em uma formação discursiva, totalmente diferente. 
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tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos transversos, etc) de 

que sua leitura necessita”. Com base em Achard (2010), afirma que não é possível saber onde 

esses implícitos, “ausentes por sua presença” residem e que o que existe, segundo ele, na 

produção dos discursos, é uma regularização, isto é, um efeito de série, que deriva da 

repetição, que retorna, no fio do discurso “sob a forma de remissões, de retomadas e de efeitos 

de paráfrase” (PÊCHEUX, 2010, p. 52).  

Entretanto, segundo ele, essa regularização pode ser quebrada, produzindo uma 

ruptura no efeito de série e desencadeando um novo acontecimento discursivo, de modo a 

desregular os implícitos associados ao sistema de regularização anterior (PÊCHEUX, 2010, p. 

52). Ou seja, a memória discursiva funciona pela repetição, produzindo o efeito de série, 

dando início à regularização dos discursos. Corroborando as ideias de Pêcheux, Indursky 

afirma que  

 

[...] o sujeito, ao produzir seu discurso, o realiza sob o regime da 

repetibilidade, mas o faz afetado pelo esquecimento, na crença de ser origem 

daquele saber. Por conseguinte, a memória de que se ocupa a Análise de 

Discurso não é de natureza cognitiva, nem psicologizante. A memória, neste 

domínio de conhecimento, é social. E é a noção de regularização que dá 

conta desta memória (INDURSKY, 2011, p. 70-71) 

 

A memória discursiva pode ser entendida, então, como a possibilidade da repetição de 

dizeres no eixo da formulação e cujo funcionamento só é possível porque o sujeito se inscreve 

em uma ou mais formações discursivas e que, no discurso, representam a sua relação com a 

ideologia.   

A ideologia é o lugar da retomada dos dizeres e também pode ser compreendida como 

o lugar de conflitos e de ressignificações, que dá origem a novo acontecimento discursivo, já 

que o sujeito pode se contraidentificar, ou ainda, se desidentificar com os sentidos já 

regularizados e deslizá-los para outro sítio de significação. Para Venturini (2009, p. 48), “a 

memória discursiva é um fio que puxa outros fios e tece o discurso, o qual, pelos efeitos de 

verdade e de evidência, lineariza-se como saturado, constitutivo de memórias não lacunares”. 

Os discursos, ao serem repetidos, vão sendo cristalizados e institucionalizados, 

tornando-se assim, com o passar dos tempos, regulares, passando a fazer parte da memória 

social, formando redes. Para Indursky (2011, p. 76), “[...] as redes discursivas de formulações 

garantem o regime de repetibilidade dos saberes e as redes de memória sustentam o 

memorável”. Porém, os sentidos mesmo depois de cristalizados/regularizados podem ser 

alterados e isso acontece constantemente, pois quando um discurso passa por um regime de 



39 

 

 
 

repetibilidade, vai recebendo novas formulações, que são somadas às já existentes, de modo a 

atualizar as redes de memória. Para a autora, 

 

[...] sentidos cristalizados podem se repetir, mas nem sempre reaparecem 

exatamente da mesma forma; à força de serem repetidos e, em função das 

condições de produção em que essa repetição ocorre, os sentidos vão se 

modificando, se ressignificando, produzindo contradiscursos. (INDURSKY, 

2011, p. 79) 

 

No espaço digital, a memória discursiva funciona quando discursos deslinearizados 

no eixo da constituição retornam no fio do discurso, entrecruzando memória e atualidade. 

Contudo, como já mencionamos, nesse espaço de produção de sentidos, alguns tipos de texto, 

como, por exemplo, as charges, se multiplicam e replicam numa velocidade assustadora a ao 

mesmo tempo em que os discursos circulam, tão logo já não estão mais lá. Conforme Dias 

(2008, p. 23), “[...] o modo como o discurso circula e produz sentido num espaço determinado 

marca um modo de constituição do sujeito” e a internet, conforme ela, “[...] com sua 

linguagem própria, cria um paradigma outro para pensarmos a língua e o sujeito em seu 

momento histórico, social, cultural, em sua forma de escritura”. 

Para Orlandi (2006), o espaço digital é regido pela memória metálica, que “funciona 

algoritmicamente” e “vai se bifurcando”. Trata-se, conforme ela, de “[...] um dizer 

presentificado continuamente que funciona como se fosse uma memória, quando na verdade, 

ele não é uma memória, ele é o dizer repetidamente re-atualizado” (ORLANDI, 2006, p. 26-

27). Nesse sentido, a memória metálica estaria ligada à noção de arquivo, porque funciona 

pelo acúmulo de dados, pela repetição, não produzindo redes de significação (ORLANDI, 

2007).   

Conforme a autora, a memória metálica é “[...] produzida pela mídia, pelas novas 

tecnologias de linguagem. A memória da máquina, que não se produz pela historicidade, mas 

por um constructo técnico (televisão, computador)” (ORLANDI, 2010, p. 09). De acordo com 

a autora, trata-se de uma memória saturada e horizontal, que funciona pelo acúmulo, pela 

quantidade e pela repetição, sem historicizar os sentidos (ORLANDI, 2007). Desse modo, 

quando falamos em espaço digital, falamos de discurso em rede, pois a memória metálica 

produz o discurso em série, entretanto, essa serialização não deve ser confundida com o 

estabelecimento de redes de sentido, como ocorre com a memória discursiva.  

Também para Dias (2015), a memória metálica está ligada à circulação dos discursos e 

compreende os movimentos de repetição, de reprodução e de replicação, que produzem o 

efeito de série. Conforme ela, a memória metálica se caracteriza por 
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[...] produzir, pela quantidade, o esvaziamento do sentido do dizer engajado, 

significante na história. O excesso, a quantidade, sentidos da repetição em 

série, esvaziam o dizer, submetendo-o a uma existência técnica, replicável 

no eixo da própria circulação. [...] O sentido é da ordem da quantidade, não 

da historicidade desses dizeres. É da instância da circulação. (DIAS, 2015) 

 

Dias (2018, p. 105) propõe o conceito de “memória digital”, compreendida, por ela, 

como “o lugar da contradição, onde a memória escapa à estrutura totalizante da máquina 

(memória metálica), saindo do espaço da repetição formal e se inscreve no funcionamento do 

interdiscurso (memória discursiva)”. Para tanto, apresenta dois gráficos que explicam o 

funcionamento da memória digital e da memória discursiva: 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Nesse primeiro gráfico, a autora descreve a relação da memória digital com a memória 

discursiva, “[...] onde o estabilizado no eixo do repetível, do dado, se desloca, rompe com um 

funcionamento algoritmizado, inscrevendo-se na história” (DIAS, 2018, p. 105). Podemos 

dizer, então, que a memória digital, diferentemente da memória metálica, inscreve os sentidos 

na história. 

No segundo gráfico, a autora elucida o funcionamento da memória discursiva, que 

retorna ao eixo vertical (interdiscurso) em busca dos já-ditos ali existentes e faz com que os 

discursos retornem, atualizados, no eixo do dizível (intradiscurso). 

 

 

 

 

 

 

                         

Figura 1 - Gráfico - Funcionamento da memória Digital (DIAS, 2018, p. 105) 
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Para a autora, essa demonstração gráfica ilustra que a natureza das memórias 

discursiva e digital é distinta, por mais que se atravessem, articulando-se no eixo do 

interdiscurso (DIAS, 2018, p. 105).  Do nosso ponto de vista, no processo de produção das 

charges, no espaço digital, funcionam esses dois tipos de memória, porque, embora as charges 

se repliquem absurdamente, não podemos negar que os sentidos que delas/por elas irrompem, 

são determinados pela história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Funcionamento da Memória Discursiva (DIAS, 2018, p. 105) 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

E O CORPO SE FEZ DISCURSO 

 

 

A Igreja diz: o corpo é uma culpa. 

A Ciência diz: o corpo é uma máquina. 

A Publicidade diz: o corpo é um negócio. 

O corpo diz: eu sou uma festa 

(Eduardo Galeano) 

 

Neste capítulo, em 2.1. traçamos um  breve percurso teórico sobre a história do corpo, 

com base em Porter (1992), que o compreende não apenas organismo biológico, mas como 

permeado de sistemas e sinais culturais e em Foucault (1987), para quem o corpo está 

investido em relações de poder que o marcam e adestram. Por esse mesmo viés, Courtine 

(2011; 2013) assinala que o modo de significar o corpo começa a se modificar na segunda 

metade do século XX, quando as minorias (de classe, de raça e de gênero) começaram a se 

fazer notar, buscando por igualdade. Para Pinto (2013), o corpo possui uma realidade 

historicamente demarcada e socialmente construída e é esse modo de compreendê-lo que 

permite que ele constitua um objeto histórico, passível de ser estudado. 

Em 2.1.1, nos preocupamos em compreender como corpo tem sido pensado pela teoria 

materialista do discurso, com base em Orlandi (2007), compreendemos a história não como 

sucessão de fatos demarcados cronologicamente, mas como o processo de produção de 

sentidos. Para essa autora, o corpo é uma construção discursiva que nos permite observar o 

funcionamento da ideologia e do inconsciente, por meio da relação entre real e imaginário 

(ORLANDI, 2012). Pela mesma esteira, Leandro Ferreira (2011; 2013) afirma que corpo e 

sujeito estão inextricavelmente ligados, já que não há corpo sem sujeito. É o corpo que torna 

possível que o sujeito, em sua forma material, seja visto, segundo a autora. 

Na segunda parte deste capítulo, em 2.2, a partir dos estudos de DaMatta (1986) 

abordamos o modo como as sociedades utilizam das festas como refúgio de suas rotinas, 

diferenciando o mundo da rua e o mundo da casa como dois espaços sociais com 

funcionamentos distintos. Também, com base em Araújo (2003), discutimos a história do 

Carnaval, que conforme ele, remonta às festas dionisíacas ou “bacanais” como ficaram 

conhecidas, por serem regadas a muita bebida, alegria e sexo. Com base em Silva (2010), 

tratamos do lugar assumido pelas escolas de samba no contexto sócio-cultural brasileiro, 

associando a história sobre o corpo à do samba e consequentemente das escolas de samba do 
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Carnaval carioca, embasados em Fenerick (2002) e em Jost (2015). Tratamos, ainda, do 

turismo sexual que acontece no Brasil, e que alavanca o período do Carnaval em virtude do 

aumento significativo de turistas que chegam ao país nessa época. Isso se dá em virtude do 

imaginário que estrangeiros tem do Brasil, segundo Marques e Macini (2014).  

Em 2.2.1, com base em Pinto (2013), pensamos o Carnaval como marca constitutiva 

da invenção da identidade do povo brasileiro, uma vez que de acordo com ele, sob diferentes 

formas, o Carnaval conta a história da nação e da formação do povo brasileiro. Ainda neste 

subitem, retomamos o conceito de discurso fundador de Orlandi (2003), para pensar a Carta 

de Caminha como possível efeito de origem dos discursos que irrompem durante o Carnaval 

sobre o corpo da mulher brasileira, como já apontado, o olhar de Caminha para a mulher que 

no Brasil foi encontrada ainda ressoa hoje no olhar do estrangeiro, que espera encontrar nas 

terras brasileiras mulheres nuas, erotizadas pelos seus olhos. 

Por fim, respaldando-nos em Leandro Ferreira (2013), tomamos o corpo como objeto 

discursivo e em Garcia e Sousa (2015) e Zoppi Fontana e Ferrari (2017), para compreender 

como o corpo da mulher tem sido discursivizado. Enfatizamos os sentidos sobre o corpo da 

mulher negra, que no Carnaval, é aquele que tem maior visibilidade, utilizando os 

apontamentos de Braga (2015). 

 

2.1 O corpo em (per-)curso na história 

 

A preocupação com o corpo sempre existiu e muito tem sido discutido sobre ele, nos 

mais diferentes domínios do saber. Ora reprimido ora liberado, foi cantado em verso e prosa 

ou significado por meio de estátuas e esculturas, desenhos, retratos e pinturas, de acordo com 

a época e a cultura de cada povo. Sendo assim, podemos dizer que o corpo é o resultado de 

uma construção histórica, que vem sendo pesquisada por diversos campos do saber.  

 No domínio da religião cristã, por exemplo, a mulher e, consequentemente seu corpo 

são discursivizados como objetos de sedução, tentação e perdição do homem, logo, como 

sinônimo de pecado. No domínio da medicina, a sua história se confunde com a história dessa 

ciência, que desde sempre teve grande fascínio sobre esse organismo biológico passível de 

doenças. A fim de encontrar a cura para os diversos males que acometem esse corpo físico, 

ele foi dissecado e meticulosamente estudado, pois o estudo do corpo morto possibilitava 

compreender a cura do corpo vivo. 
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Com o nascimento da medicina moderna, no século XIX, o discurso médico passa a 

compreender que os males que tomavam de assalto o corpo físico também poderiam acometer 

a mente e essa ciência passa, então, a perscrutar e a desvendar também os segredos mais 

íntimos do ser humano.  

Segundo Porter, esses diferentes modos de compreender o corpo e a sua história 

derivam dos lugares que lhe foram atribuídos nos sistemas religioso, cultural, social e moral 

da cultura europeia tradicional. Conforme o autor, as relações entre mente/corpo dependem da 

cultura na qual ele está inserido e, por isso, ele não deve ser compreendido apenas como um 

organismo biológico, mas como permeado por sistemas e sinais culturais (PORTER, 1992, p. 

301). 

 Esse modo de compreender as relações entre o corpo e a mente ou o corpo e a alma 

diferem extremamente segundo o século, a classe, as circunstâncias e a cultura das diferentes 

formações sociais nas quais ele está inserido. No domínio do religioso cristão, por exemplo, a 

mente sempre foi considerada superior ao corpo, à matéria, pois é ela quem controla todos os 

atos e emoções humanas: 

 

Em aspectos mais importantes, esta subordinação hierárquica do corpo à 

mente sistematicamente degrada o corpo; seus apetites e desejos são 

encarados como cegos, obstinados, anárquicos ou (no Cristianismo) 

radicalmente pecaminosos, pode ser encarado como a prisão da alma. Por 

isso o corpo facilmente ofende, cometendo o mal ou atos criminosos. Mas 

devido a sua verdadeira natureza (sendo imperfeito, até bestial) ele pode, 

paradoxalmente, ser prontamente desculpado (a fraqueza da carne). A mente 

(o ego, o desejo ou a alma), ao contrário, devido ao seu ofício mais nobre, é 

obrigada a ascender acima de tal desordem, de tal ‘guerra civil’ interna; se 

implicada, a vontade, idealmente livre e nobre, parece ainda mais culpada de 

ofensa. A questão de precisamente como atribuir honra e vergonha, deveres 

e reponsabilidades, respectivamente à mente e ao corpo tem sido crucial para 

a avaliação do homem como um ser racional e moral no interior de sistemas 

de teologia, ética, política e jurisprudência, tanto teóricos quanto práticos 

(PORTER, 1992, p. 304).  

 

Ainda de acordo com esse autor, à alma é atribuída à perfeição, ao divino e ao nobre 

enquanto o corpo é considerado o lugar da falha e da falta, que só poderiam ser amenizadas 

em virtude da sua não perfeição, contudo, o autor pontua que situar o sujeito nas esferas de 

saber compreende pensar corpo e alma como complementares. 

Também Foucault (1987) assinala que os estudos sobre o corpo não são recentes e que 

os historiadores o fazem a partir de uma perspectiva não apenas fisiológica, mas também 

política e cultural: 
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Os historiadores vêm abordando a história do corpo há muito tempo. 

Estudaram-no no campo de uma demografia ou de uma patologia históricas; 

encararam-no como sede de necessidades e de apetites, como lugar de 

processos fisiológicos e de metabolismos [...]. Mas o corpo também está 

diretamente mergulhado num campo político; as relações de poder têm 

alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o dirigem, o 

supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe 

sinais. (FOUCAULT, 1987, p. 30)  

 

Para o autor, o corpo encontra-se totalmente mergulhado em um campo político, isto é, 

está fadado a relações de poder que desempenham sobre ele influências imediatas, que “[...] 

investem contra ele, o marcam, o adestram, o suplicam, o constrangem a trabalhos, o obrigam 

a cerimônias, cobram dele signos” (FOUCAULT, 1987, p. 30). Sendo assim, em 

conformidade com o autor, é possível dizer que o corpo é um lugar onde se verificam as 

relações de poder, instituídas e confirmadas pelas práticas sociais, relacionadas diretamente 

com o poder econômico. Trata-se, portanto, de uma construção simbólica, que o compreende 

como um objeto de poder. 

Courtine (2013, p. 13) também assinala que, até o final do século XIX, a alma exercia 

papel de destaque e ao corpo era atribuído papel secundário. De acordo com o autor, esse 

modo de compreendê-lo somente começa a se modificar na segunda metade do século XX, 

tanto que nas Ciências Humanas, os primeiros estudos sobre o corpo começam a ser 

desenvolvidos em meados dos anos 60, a partir das transformações políticas, culturais e 

sociais que aconteceram naquela época.  

Conforme o autor, o corpo passou a ter destaque quando as minorias (de classe, de 

raça e de gênero), no decorrer da década de 1970, começaram a se fazer notar, buscando por 

igualdade. Nessa época, ele foi investido no contexto das lutas, passando a constituir um 

importante meio de repressão, isto é, como “um instrumento crucial de libertação” e 

“promessa de uma revolução” (COURTINE, 2011, p. 9).  

Diante disso, podemos dizer que o corpo se inscreve na ordem da resistência e que, 

por meio dos discursos produzidos dele e por ele, os sujeitos resistem ao que lhes é imposto, 

pois, muitas vezes, é o que lhes resta para se manifestar contra o poder. O autor ressalta, 

ainda, que o “corpo foi inventado pelo século XX”, quando passou a ser considerado como 

um objeto de pesquisa nos diferentes campos do saber:  Freud (1905), pelo viés da Psicanálise 

defendia que o inconsciente fala por meio do corpo. Na Filosofia e na Antropologia de 

Edmund Husserl e Marcel Mauss, respectivamente, o corpo é concebido como “berço 

original” de toda significação, como encarnação de toda consciência. A partir disso, conclui 
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que “[...] assim aconteceu que o corpo foi ligado ao inconsciente, amarrado ao sujeito e 

inserido nas formas sociais da cultura” (COURTINE, 2011, p. 7 e 8).  

Podemos dizer, então, que a partir do século XX, ao corpo foi atribuída uma 

importância teórica e que ele passou a ser concebido como um espaço de representação de 

políticas, sociais e culturais. Por essa perspectiva, estudar o corpo significa também mergulhar 

em questões políticas e sócio-históricas e em sistemas culturais públicos e privados que vão se 

modificando ao longo dos tempos.  

Esses textos são impressos, colados, escritos, sobre os contornos e superfícies 

corporais e com tamanha intensidade que se incorporam ao sujeito. Segundo Courtine, o 

corpo humano sempre foi (re-)coberto de signos, ainda que a natureza desses signos, o olhar 

de quem os decifra, a posição de quem os interpreta ou a intenção de quem os exprime, se 

modifiquem historicamente. (COURTINE, 2013, p. 78).  

A Linguística passa a se interessar pelos estudos do corpo em meados dos anos 60, 

mais precisamente, com as manifestações populares das minorias, pois “[...] o corpo estava ao 

lado das categorias oprimidas e marginalizadas: as minorias de classe, de raça, de gênero 

pensavam ter apenas o próprio corpo para opor ao discurso do poder, a linguagem para impor 

o silêncio aos corpos” (COURTINE, 2011, p. 09). Nessa época, o corpo era considerado um 

objeto de resistência das minorias, pois segundo o autor, elas acreditavam que seus corpos era 

o que lhes restava para se opor aos discursos do poder e da dominação. 

Conforme Pinto (2013, p. 63), é dessa pluralidade de modos de compreendê-lo que o 

corpo se apresenta como objeto histórico, justamente porque possui uma realidade 

historicamente demarcada e socialmente construída, ou seja, ele está, concomitantemente 

sofrendo os efeitos do tempo. Pensando por esse viés, podemos dizer que a discursivização do 

corpo nas charges é da ordem da história e que os sentidos a ele atribuídos derivam da 

inscrição dos sujeitos em uma ou mais formações discursivas. O que nos interessa, então, é 

compreender o corpo como materialidade que se constrói pelo discurso, configurando-se na 

falha que lhe é constitutiva.  

 

2.1.1. O corpo em (dis-)curso  

 

Essa história de que falamos aqui, não se refere à história cronológica, como 

sucessão de fatos, mas ao modo como os sentidos são produzidos e circulam. De acordo com 

Orlandi, “[...] quando afirmamos que há uma determinação histórica dos sentidos, não 
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estamos pensando a história como evolução e cronologia: o que interessa não são as datas, 

mas os modos como os sentidos são produzidos e circulam” (ORLANDI, 2007, p. 33). 

Para que seja possível compreender o corpo como objeto discursivo, é necessário 

pousar nosso olhar sobre a forma como ele foi/é significado, pois é a partir disso que nosso 

gesto de interpretação transformará em discurso esse objeto empírico, biológico, fisiológico e, 

logo, transparente em objeto simbólico, histórico, político, ideológico e, por conseguinte, 

opaco.  

Ao analisarmos o corpo enquanto objeto simbólico, o compreendemos como inscrito 

na história, isto é, como parte de uma cultura e repousamos sobre ele o nosso olhar. Contudo, 

faz-se necessário, inicialmente, considerar a diferença “ver” e “olhar”. Pautando-nos em 

Leandro Ferreira, entendemos que “ver” consiste em ter acesso ao que está ali, visível, ao 

alcance dos nossos olhos, enquanto “olhar” consiste em realizar um gesto de interpretação, 

pois quando olhamos, vamos além daquilo que está linearizado diante dos nossos olhos 

(LEANDRO FERREIRA, 2011).   

É esse “olhar” que dá acesso ao discurso, considerando a sua exterioridade no 

processo de produção de sentidos, ou seja, ao “olhar” para o corpo fazemos um gesto de 

interpretação que, no entanto, é feito do lugar que ocupamos na nossa formação social. 

Discursivamente, dizemos que esse lugar é constitutivo do sujeito, pois tudo aquilo que 

dizemos/vemos significa, porque somos interpelados pela ideologia, pela história que nos 

move e que nos constitui em sujeitos. 

Pela perspectiva discursiva, o corpo é visto como possuidor de discursividade, pois 

não o compreendemos na sua forma empírica/biológica, mas como materialidade 

historicamente constituída e como lugar em que sentidos são produzidos por e a partir dele. 

Dizendo de outro modo, ao considerarmos o corpo enquanto objeto discursivo, o concebemos 

em sua natureza histórico-social e falar sobre ele é uma forma de interpretá-lo. Por essa 

perspectiva, podemos dizer que a interpretação não é transparente, pois ao ser tomado como 

discurso o inscrevemos na ordem da incompletude, da falha e do equívoco.  

Leandro Ferreira concebe corpo e o sujeito como sendo um só, não sendo possível 

separar um do outro, pois não há como compreender um corpo sem sujeito. Para a autora, pelo 

viés da AD, o corpo “[...] comparece como dispositivo de visualização, como modo de ver o 

sujeito, suas condições de produção, sua historicidade e a cultura que o constitui” 

(LEANDRO FERREIRA, 2013, p. 105).  
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Ainda de acordo com essa autora, é o corpo que torna possível que o sujeito, em sua 

forma material, seja visto, “como lugar de observação do sujeito” (LEANDRO FERREIRA, 

2013, p. 100), embora, para a teoria materialista do discurso, não seja possível tudo dizer. 

Conforme a autora:  

 

Nosso propósito, portanto, de trabalhar com o corpo como estrutura 

discursiva – entre sujeito e língua – vai considerar que o mesmo, como 

materialidade discursiva, encontra na língua a sua forma de simbolizar e, 

assim, falar do sujeito. Ainda que isso não seja sempre possível, já que as 

palavras sempre faltam e o sujeito não chega nunca a se mostrar por inteiro. 

Portanto, para falar do corpo, desse lugar de entremeio, é preciso levar em 

conta que tudo não se diz, todo não se é...” (LEANDRO FERREIRA, 2011, 

p. 99) 

 

Como já dito, ao considerar que os sentidos irrompem sob diversas formas materiais, 

compreendemos o corpo como uma materialidade, sendo ele um objeto simbólico constitutivo 

e também constituinte de discurso. Conforme destaca Ferreira, “[...] corpo e discurso andam 

próximos no campo teórico da análise do discurso; [...] corpo é tanto uma linguagem como 

uma forma de subjetivação e, por isso mesmo, tem relação estreita com o discurso”. Podemos 

dizer, então, que o corpo é uma construção discursiva, pois segundo Orlandi (2012, p. 42), ele 

nos deixa “ver” a ideologia em funcionamento no/pelo inconsciente, que se manifesta através 

da linguagem, permitindo compreender a relação entre real e imaginário. 

Leandro Ferreira (2013), em seus estudos, afirma que cada cultura/sociedade possui a 

própria forma de compreender o corpo e, desse modo, ele deve ser compreendido como 

discurso, que carrega em si o sistema de convenções culturais de determinada sociedade. Por 

esse viés, o corpo pode ser considerado um revelador da vida social, da cultura, dos hábitos de 

um povo e isso se dá a partir da interpelação ideológica a que ele está submetido. De acordo 

com a autora: 

 

Assim como a língua não é um ritual sem falhas, a ideologia também não o é 

e tampouco o corpo. Se os equívocos da língua irrompem no real da língua, e 

os equívocos historicizados se materializam na ideologia, podemos nos 

arriscar a dizer que o corpo seria o lugar de simbolização onde se marcariam 

os sintomas sociais e culturais desses equívocos – tanto os da língua quanto 

os da história (LEANDRO FERREIRA, 2013, p. 78), 

 

Ainda segundo a mesma autora, na AD, o corpo emerge como uma nova forma de 

assujeitamento, pois ela não o considera apenas um objeto teórico, mas um “dispositivo de 

visualização”. Trata-se de um corpo que olha e que é olhado, de um “corpo como lugar do 
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visível e do invisível” (LEANDRO FERREIRA, 2013, p. 78). Insistimos, assim, que para a 

AD, o corpo é um objeto simbólico carregado de sentidos, portador de discursividades, aquele 

que se expõe ao olhar do outro dando origem a múltiplos gestos de interpretação, porque, 

assim como todo discurso, não é transparente. 

Assim, é possível afirmar que os corpos das mulheres apresentados nas charges, 

podem ser tomados como materialidades discursivas, atravessadas pelo inconsciente e pela 

ideologia. Além disso, pensamos que só é possível compreender o funcionamento desse tipo 

de texto se considerarmos que ao produzir o discurso, por mais que o sujeito tente escapar, 

ancora seu discurso em uma ou outra matriz de sentidos. Dizendo de outra maneira, se a 

língua é materialidade do discurso e este é o que materializa a ideologia, ao conceber o corpo 

enquanto materialidade discursiva, vemos/lemos nele, as marcas da ideologia funcionando no 

processo de produção de sentidos.  

Quando concebemos o corpo pela perspectiva da teoria da interpretação, o 

compreendemos como inscrito na história e pousamos nosso olhar nesse objeto de forma 

particular. No Carnaval, o corpo, não raras às vezes, é discursivizado desnudado e exposto, 

mas essa exposição não é somente material, pois revela traços da história, isto é, do conjunto 

de representações que constituem um povo. Desse modo, a visibilidade acentuada do corpo 

feminino, nas charges, permite compreender a constituição histórica dos sentidos acerca dele 

na nossa formação social. 

Vejamos como isso funciona numa charge (Charge 3) em que a mulher é 

discursivizada como um objeto de prazer masculino e que circulou no blog Arte & Manhas da 

Língua, no dia 08/03/2013. Esse blog foi criado por uma professora e, nessa charge, irrompem 

discursos que se alinham ao modo como o corpo feminino vem sendo discursivizado: a 

escolha das frutas que representam cada tipo de mulher não é aleatória, mas sinaliza para as 

diferentes nacionalidades das mulheres e, logo, para os diferentes “sabores” à disposição do 

homem, pois trata-se de um corpo a ser consumido (“comido”) por ele.  

Importante salientar que dentre todas as charges que compõem o corpus deste 

trabalho, essa é a única em que a palavra mulher é linearizada no fio do discurso. Repetida em 

cada quadro que compõe o texto em questão, essa palavra requer um complemento, que 

funciona como modo de representar cada raça/fruta.  

Assim, “mulher morango” ressoa sentidos relacionados à mulher ruiva, “mulher 

pesseguinho” à oriental e “mulher jabuticaba” à mulher negra. Note-se que nestes três 

primeiros quadros, as mulheres estão seminuas e ganham destaque ora os peitos ora as 



50 

 

 
 

nádegas de cada uma delas.  Além disso, as três têm um olhar sensual, encaminhando para 

sentidos relacionados à luxúria ou lascívia, que no domínio do religioso cristão, é um dos sete 

pecados capitais e consiste no apego aos prazeres carnais, na corrupção de costumes e na 

sexualidade exacerbada. Esse modo de significá-las encaminha para o sentido de que elas   

não oferecem nenhuma resistência, ou seja, supostamente não se importam de serem 

discursivizadas como “frutas”, isto é, como objeto sexual, tendo em vista que esse sentido já 

está naturalizado na nossa formação social. 

 

Charge 3 

 

Fonte:  http://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2013/03/overdose-de-mulher-fruta.html 

 

Esse efeito de sentido de corpo da mulher como objeto sexual somente é quebrado no 

último quadro, em que a mulher ao contrário das outras, está vestida e a expressão facial e o 

gesto de “dar uma banana”, além do fundo vermelho, apontam para a não concordância com 

aquilo que está sendo dito, configurando um discurso de resistência contra esse modo de 

significá-las reforçado, todos os anos, pela mídia, em especial, durante o Carnaval. Esse 

sentido que irrompe das formulações visuais é reforçado pelo título da charge, “overdose de 

mulher fruta”, que encaminha para uma crítica à objetificação da mulher, funcionando, 

portanto, como um discurso de resistência. 

A formulação mulher verbal “mulher banana” ressoa, pelo funcionamento da memória 

discursiva, “homem banana”, que segundo o imaginário popular é um homem fraco, que não é 

dono de si e de suas decisões. Nessa charge, a formulação verbal e visual apontam para uma 

desidentificação do sujeito com os sentidos sobre a mulher linearizados nos três primeiros 

quadros, pois a mulher é significada como protagonista do seu próprio destino, rompendo 

assim com a objetificação retratada nos quadros anteriores. Pelo funcionamento da memória 
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discursiva, a formulação visual ressoa We can do it, muito utilizada pelos movimentos do 

feminismo branco liberal, para representar a força da mulher e as lutas feministas. 

No Carnaval o corpo é utilizado para o prazer, ou “gosto” pelo prazer, como afirma 

DaMatta, “daí por que falamos que ‘nos esbaldamos’ ou ‘liquidamos’ no Carnaval. Aqui 

usamos o corpo para nos dar o máximo de prazer e alegria” (DAMATTA, 1986, p. 74, grifos 

do autor). Mas não é o fato de o corpo ser utilizado para o prazer e alegria que nos incita a 

estranheza e nos mobiliza nessa pesquisa. Para nós, o que interessa são esses modos de 

significar a mulher nas charges e, mais precisamente, o seu corpo nas charges que irromperam 

durante o Carnaval. Para tanto, faz-se necessário conhecer um pouco da história do Carnaval, 

o que faremos a seguir. 

 

2.2 O Carnaval: das festas dionisíacas às escolas de samba. 

 

De acordo com DaMatta, existem dois espaços sociais considerados fundamentais que 

dividem a nossa sociedade: o mundo da rua e o mundo da casa, que, segundo ele, é “onde 

estão, teoricamente, o trabalho, o movimento, a surpresa e a tentação”. (DAMATTA, 1986, p. 

23), Assim sendo e, compensando-se, mutuamente, casa e rua constituem os espaços básicos 

da nossa sociabilidade. (DAMATTA, 1986, p. 33). 

 O autor afirma que no imaginário coletivo a casa é o lugar que nos abriga e vai além 

do local material, pois abarca também a dimensão moral e social na qual estamos inseridos. 

Não se trata, portanto, apenas de um lugar físico, mas de um lugar moral no qual nos 

realizamos como seres humanos dotados de um corpo físico e onde tudo é belo e decente.  

(DAMATTA, 1986, p. 25), e isso é cultural, faz parte da percepção que os sujeitos tem dos 

espaços casa e rua. 

No mundo da rua fica o que não tem limites bem definidos. É o lugar do movimento, 

que contrasta com a calma e a tranquilidade da casa. Povoada por grupos desarticulados de 

indivíduos, a rua remete sempre para o “duro da vida”, pois constitui um lugar de “luta” de 

classes e também de trabalho. Para o autor, “o fluxo da vida, com suas contradições, durezas e 

surpresas, está certamente na rua, onde o tempo é medido pelo relógio e a história se faz 

acrescentando evento a evento numa cadeia infinita” (DAMATTA, 1986, p. 29).  

Contudo, a rua é também lugar de lazer e onde ocorre a maior e mais importante festa 

popular do Brasil. Conforme o autor, todas as sociedades, pautam suas vidas nas dualidades 

“[...] rotinas e ritos, trabalho e festa, corpo e alma, coisas dos homens e assuntos dos deuses, 
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períodos ordinários – onde a vida transcorre sem problemas – e as festas, os rituais, as 

comemorações, os milagres e as ocasiões extraordinárias”. Nesses dois mundos distintos, 

porém complementares, “tudo pode ser iluminado e visto por novo prisma, posição, 

perspectiva, ângulo” (DAMATTA, 1986, p. 67). 

Para o autor, tanto a festa como a rotina são faces de uma mesma moeda usada pela 

sociedade para exprimir-se, para atualizar-se concretamente, deixando ver sua “alma” ou o 

seu coração. 

Como já dissemos, o Carnaval é a maior e mais importante festa do Brasil e, 

historicamente, remonta à Grécia antiga, mais especificamente, às festas dionisíacas, quando o 

deus do vinho e da metamorfose retornava ao seu país, após as batalhas e era recebido com 

muita festa, regada à música, dança, sexo e brincadeiras. Por esse viés, podemos dizer que a 

nudez e os exageros das bacantes ou Ménades, que no seu delírio, cometiam toda sorte de 

excesso selvagem, luxurioso e desregrado, os rostos/corpos escondidos na folia, ressoam, no 

imaginário até hoje e, mais especificamente, no Carnaval.  

Esse carnaval pagão, conforme Araújo (2003, p. 7), teria surgido em VII a. C. e 

somente acabou quando essa festa foi reconhecida pela igreja católica, oficialmente, por volta 

de 590 d. C.  Nessa época, essa instituição considerava o corpo como o lugar do pecado e 

visando a um maior controle sobre seus fiéis, liberava-os para a festa de Carnaval por alguns 

dias, para que fossem vividos os prazeres da vida profana. O objetivo era o de que depois da 

festa, eles se mantivessem alinhados às regras impostas pela instituição, que pregava ser 

necessária a purificação do corpo e da alma 
9
. 

No Brasil, o Carnaval tem, oficialmente, data para começar e terminar. São quatro dias 

de festa e, depois disso, tem início o tempo quaresmal que, segundo o catolicismo, é o tempo 

da purificação e arrependimento dos pecados: é o sagrado (purificação) em contraposição ao 

profano (prazeres da carne). Esse sentido de complementação entre o sagrado e o profano que 

não separa o corpo da alma, irrompe na charge que segue, na qual formulações verbais e 

visuais funcionam juntas no processo de produção de sentidos. 

A materialidade em análise foi produzida pelo cartunista Rice Araújo, que tem seu 

trabalho divulgado em diversos blogs, sendo o mais conhecido o da Uol. Contudo, essa 

                                                           
9
 Em Paris, Nice e Veneza, desde antiguidade até os dias de hoje, o Carnaval é uma festa bastante conhecida, 

porém em moldes diferentes. Nessas cidades, era comum o uso de máscaras e de fantasias, que cobriam todo o 

rosto e o corpo daqueles que as usavam. Também o Entrudo português, que acontecia alguns dias antes da 

quaresma e no qual as pessoas jogavam água, ovos e farinha, umas nas outras, deixou aqui, suas marcas. Isso 

permite dizer que o carnaval, nos moldes como acontece hoje, ressoa também memórias das festas europeias, 

que aqui foram se modificando e adquirindo traços próprios.  
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charge, em específico, circulou no blog assinado pelo jornalista Tomé Ferreira, em abril de 

2014 e nela, a passagem do folião pela porta discursiviza a passagem do profano para o 

sagrado e, por esse viés, a contradição entre a extrapolação dos prazeres da carne e a 

purificação da alma. 

 

Charge 4 

 
       Fonte: https://www.duniverso.com.br/fim-do-carnaval-2013-charge-rice-araujo/ 

 

A roupa colorida, o pandeiro, os confetes e serpentinas, pelo funcionamento da 

memória discursiva, ressoam sentidos relacionados ao Carnaval, como época de alegria e de 

descontração e os olhos esbugalhados e as olheiras, apontam para o excesso dos prazeres da 

carne. A porta e o lixo por detrás dela também textualizam a contradição entre os prazeres 

terrenos e aquilo que é sagrado. Esse possível sentido deriva do modo como para o 

cristianismo, o Carnaval e Semana Santa são tidos como da ordem do diferente, pois enquanto 

aquele aponta para o efeito de sentido de sujeira, esta sinaliza para um caminho limpo, alvo, 

sem manchas. 

Esse possível efeito de sentido é reforçado, também, pela formulação verbal: “Olha a 

Semana Santa aííí, geeeeennnnnteeee” e cujo ponto de origem pode ser a expressão bastante 

utilizada pelos sambistas ao anunciarem as escolas de samba que estão por adentrar na 

avenida (“Olha a Portela aí gente”). É como se esse enunciado saísse do Carnaval, mas o 

Carnaval não saísse dele.  

Para DaMatta (1986, p. 83), “as festas permitem descobrir as oscilações entre uma 

visão alegre e uma leitura soturna da vida”, além de inventar temporalidades diferenciadas, 
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uma vez que promovem uma duração muito lenta e pesada como nos rituais de ordem
10

 ou 

muito rápida, como no Carnaval, por ele compreendido como uma festa que promove a 

“desordem” e a orgia, ficando no limite do crime e da revolta.  

Nesse sentido, o Carnaval liga a casa, a rua e o outro mundo, propondo a abertura de 

todas as portas, muralhas e paredes, já que tem o propósito de juntar e de igualar, abolindo 

todas as diferenças: “[...] é uma ocasião em que a vida diária deixa de ser operativa e, por 

causa disso, um momento extraordinário é inventado. Ou seja, como toda festa, o carnaval 

cria uma situação em que certas coisas são possíveis e outras devem ser evitadas” 

(DAMATTA, 1986, p. 71). Porém, via de regra, pode ser definido como “liberdade”, já que é 

por meio dele que a vida e o trabalho deixam de ser um fardo ou castigo e a regra é praticar 

todos os excessos. (DAMATTA, 1986, p.73). 

No Brasil, o Carnaval teria surgido durante o período colonial, mas só se consolidou 

na segunda metade do Século XIX, quando começou a se pautar nas festas europeias, 

assemelhando-se ao Carnaval que é praticado, atualmente, nas ruas e sambódromos. Nos 

nossos dias, essa festa é comemorada de formas diversas nos diferentes estados. Em Salvador, 

milhares de foliões, agrupados em blocos ou sozinhos, se divertem acompanhando os trios 

elétricos. Em Recife e Olinda, os blocos desfilam nas ruas ao som das diversas manifestações 

culturais do frevo, do maracatu, do samba, do rock e do reggae, entre outros estilos musicais.  

Apesar dessa profusão de diferentes formas de manifestações populares, quando 

falamos em Carnaval, pelo funcionamento da memória discursiva, ressoam os desfiles das 

escolas de samba, em especial, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em São Paulo, o desfile das 

escolas de samba vem ganhando maior visibilidade e as 14 escolas de samba que compõem o 

grupo especial e oito que fazem parte do grupo de acesso, percorrem, em três dias, os 530 

metros do Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo, nome oficial do Sambódromo do 

Anhembi.  

Na Rua Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, as 12 escolas que fazem parte do 

Grupo Especial desfilam durante dois dias, mas não são as únicas a compor a festa. As 

agremiações do Grupo de Acesso também disputam o primeiro lugar com vistas a ascender ao 

Grupo Especial, além das escolas de samba do Grupo de Base, de origem popular e menores. 

A beleza e suntuosidade dos desfiles dessas agremiações fizeram a fama do Carnaval carioca 

                                                           
10

 Para o autor, as festas da ordem dizem respeito a todas as solenidades que permitem ligar a casa, a 

rua e outro mundo, ainda que de formas diferenciadas, como os ritos cívicos e religiosos, por exemplo. 

(DAMATTA, 2018, p. 84). 
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e estima-se que o sambódromo inaugurado em 1984 e chamado Passarela Darcy Ribeiro, 

recebe quase 60 mil pessoas por noite, a maior parte delas, turistas
11

. 

Conta a história, que as escolas de samba surgiram nos bairros da cidade do Rio de 

Janeiro em meados do século XX, mais precisamente no bairro Estácio de Sá, são 

agremiações que, segundo Silva (2010, p. 6), aos poucos, foram assumindo um papel de 

destaque no contexto sócio-cultural brasileiro. Juntamente com os sambistas, já nessa época, 

recebiam forte patrocínio por parte dos patronos filiados ao jogo do bicho, pois era graças a 

esse investimento, que o Carnaval acontecia. 

O início do tradicional samba do Carnaval ocorreu em 1920 e herdou, das rodas de 

cantiga dos escravos libertos, melhor dizendo, da cultura africana, o ritmo e o objetivo. Na 

época, era um cantar de cunho religioso, vinculado ao candomblé e que tinha como principal 

característica seu caráter festivo (FENERICK, 2002). Segundo Jost, o samba foi uma forma 

de o negro “[...] proteger e afirmar seu patrimônio cultural africano” (2015, p. 116) 

O principal objetivo do samba no morro era, então, o de reunir as comunidades negras 

que se sentiam excluídas da modernidade capitalista. É consenso entre Fenerick (2002) e Jost 

(2015), que o samba nasceu nos bairros da cidade do Rio de Janeiro e subiu o morro, em 

razão da perseguição policial aos negros e sambistas, que subiam até ele para se proteger e 

cantar. Segundo Jost (2015), o morro, por ser um lugar com um sistema de poder e de gestão 

próprios, poderia abrigá-los. Para Fenerick, 

 

O samba em sua modalidade de festa, como estamos querendo mostrar, não 

apenas tinha uma função primordial, como um agente aglutinador na vida 

das comunidades negras jogadas no meio da modernidade capitalista, -  com 

suas forças desintegradoras -, como também um elemento lúdico 

fundamental para o indivíduo das camadas subalternas, os pobres em geral. 

(FENERICK, 2002, p. 98) 

 

Ainda de acordo com o mesmo autor, as letras dos sambas abordavam aspectos da 

vida no morro e eram consideradas um “dispositivo simbólico capaz de minar o valor da 

cultura dominante”. (FENERICK, 2002, p. 103). Dada essa característica, no início do século 

XX, o samba era considerado coisa de malandro e de marginal e existiam, no Brasil, dois 

tipos de Carnaval, o grande, feito para/pela elite e o pequeno, feito para/pelos pobres.  

O samba era ensinado no Bairro Estácio de Sá. Em depoimento coletado por Fenerick 

(2002), em sua tese de doutorado, Ismael Silva afirma ter sido o criador do termo “escola de 
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 Disponível em: https://viagemeturismo.abril.com.br/materias/festas-de-carnaval-pelo-brasil/. Acesso em 18 de 

janeiro de 2019. 
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samba” e que a origem do termo se deu porque ele, assim como outros sambistas atuavam 

como professores do samba. Em virtude dessas aulas dadas no Estácio foram considerados, 

pelas outras agremiações, como os “mestres do samba”. 

No início, os cortejos festivos aconteciam em diversos locais do Rio de Janeiro e em 

1932, foram realizados os primeiros desfiles das escolas de samba, na Praça Onze, no Rio de 

Janeiro. Nesse mesmo ano, segundo Fenerick (2002, p. 110), o desfile recebeu seu primeiro 

patrocínio, que veio do Jornal Mundo Sportivo. Na época, o jornalista Carlos Pimentel teve a 

ideia de publicar uma matéria com entrevistas das pessoas que faziam parte das escolas de 

samba, porém, enquanto discutiam a publicação da matéria, Mario Filho, também jornalista, 

teve a ideia de, ao invés de fazer a entrevista, promover uma disputa entre as diversas 

agremiações. 

O primeiro desfile de escolas de samba – vencido pela Mangueira – promovido pelo 

Jornal Mundo Sportivo se assemelhava aos concursos que ocorrem hoje em dia, e nele, alguns 

quesitos, como a evolução, porta-bandeira, harmonia, etc. eram avaliados pelos jurados. Para 

Fenerick, “a partir do momento da instalação dos desfiles, as escolas de samba passaram a 

conviver simultaneamente, com um certo ‘reconhecimento social’, misturado com doses de 

normatização de um tipo de samba que ficara estritamente ligado ao morro” (2002, p. 110).  

Ainda segundo Fenerick (2002, p. 111) é a partir da década de 30 que o samba do 

morro passa a ser valorizado socialmente, pois é explorado comercialmente pelos 

patrocinadores e pela possibilidade de gravação desse tipo de música pelos cantores de rádio e 

disco. Também foi, nessa época, que passou a ser considerado uma forma de controle social, 

em virtude das premiações oferecidas e que fazia com que as escolas se dedicassem cada vez 

mais em busca do prêmio, tornando-se até mesmo objetivo de vida de muitos.  

Em 1933, o desfile das escolas de samba começa a ser patrocinado pelo Jornal O 

Globo e é nesse mesmo ano que o samba enredo passa a figurar como quesito da competição. 

Do início da história dos desfiles de escola de samba até 1984, as ruas do Rio de Janeiro eram 

o palco principal, sendo que até 1941 aconteceram na Praça Onze. Então, o renomado 

arquiteto Oscar Niemeyer, projetou o Sambódromo, que está situado na rua Marquês de 

Sapucaí e é também conhecido como a passarela do samba. A partir dos anos 90, segundo 

Pinto (2013, p. 18), as escolas de samba ganham muita visibilidade no mundo, com a ajuda da 

mídia, que transformou o carnaval em uma indústria do consumo.  

Essa visibilidade acentuada do Carnaval carioca faz com que ao pensarmos o Carnaval 

brasileiro, de imediato, vislumbremos os desfiles das escolas de samba cariocas. Na 
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atualidade, essas agremiações recebem patrocínios de diversas ordens, de empresas privadas e 

incentivos com cifras bastante significativas, do governo. Logo, os desfiles, nos moldes 

atuais, visam ao lucro e são regados a investimentos milionários e competitividade acirrada, 

tanto artística quanto social. 

Para Pinto, o Carnaval, dada sua organização e disputa artística e social, constitui um 

acontecimento discursivo, já que é “[...] pertinente para produção e circulação de sentidos, 

sejam eles políticos, sociais, artísticos e históricos” e ocupa a avenida, a mídia e o imaginário 

social. (PINTO, 2013, p.24). Por esse prisma e para o que nos interessa, neste trabalho, 

podemos dizer que os sujeitos que desfilam na avenida (no caso do Carnaval carioca, na 

Marquês de Sapucaí) se significam a partir da escola que defendem e que, apesar da grande 

visibilidade dada a elas, pela mídia, e da grandiosidade e exuberância dos carros alegóricos e 

fantasias, o que mais se destaca é o corpo da mulher. Para Pinto:  

 

[...] o carnaval do desfile carioca é a materialização da indústria da imagem 

pela imagem, da produção que constitui o expectador e, ao mesmo tempo, se 

constitui pela sua presença; uma indústria que vende e veicula imagens de 

celebridades e de corpos que dançam, desfilam, representam um sentido de 

carnaval e de festa, para o deleite do olhar (PINTO, 2013, p. 18).  

 

Essa grande visibilidade dada ao corpo da mulher fica perceptível em toda a cobertura 

feita pela imprensa, que colabora para reforçar a ideia não só de que o Brasil é o País do 

Carnaval, mas também do sexo fácil. Desse modo, se por um lado, esse imaginário em torno 

do Carnaval alavanca a indústria do turismo, por outro, cristaliza sentidos sobre o corpo da 

mulher como objeto de prazer masculino. Podemos dizer então, que a publicidade em torno 

do Carnaval e, mais especificamente, do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, dá 

ampla visibilidade ao corpo da mulher e coloca o país na rota do turismo sexual. 

O turismo em si tem diversas ramificações, quais sejam, o envolvimento com a 

natureza, com a cultura, com os negócios e há também o turismo sexual que traz atrelado a si 

o sentido de prostituição, profissão legalizada no Brasil, nos nossos dias. De acordo com Felix 

e Panzon, “[...] o turismo sexual é um problema que ocorre no Brasil e que contribui para o 

aumento de várias atividades ilícitas, entre estas o abuso sexual, a violência, o uso de drogas, 

as doenças sexualmente transmissíveis e outras” (FELIX e PANZON, 2011 apud MARQUES 

e MANCINI, 2014).  

Esse tipo de turismo, amplamente divulgado mundo afora, tem por objetivo incluir no 

pacote da viagem turística, além de transporte e hospedagem, o sexo com pessoas que vivem 
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no destino escolhido. De acordo com Marques e Macini (2014, p. 336), o Brasil, atualmente é 

considerado um dos destinos preferidos dos turistas sexuais tanto que em 2018, a Prefeitura 

do Rio de Janeiro estimou que 1,5 milhão de pessoas de fora do município, incluindo 

estrangeiros, visitaram a cidade no período do Carnaval. Essa quantidade expressiva de 

turistas, nessa época, acaba por movimentar ainda mais o turismo sexual, como explicam 

Marques e Mancini,  

 

A imagem do Brasil é comumente associada à figura da mulher, em geral, 

como complemento de atrativos como praias paradisíacas, natureza 

exuberante e Carnaval. A mulher brasileira habita o imaginário do 

estrangeiro desde a época do descobrimento, e, até hoje, o Brasil é visto 

como lugar do sexo fácil e barato. (MARQUES e MANCINI, 2014, p. 336)  

 

Podemos dizer, então, que esse imaginário de lugar próprio ao turismo sexual 

atribuído aos Brasil são ecos do descobrimento, em 1500, e, em especial, àquela que 

constituiu a certidão de nascimento do Brasil. Na Carta, enviada ao rei de Portugal, Pero Vaz 

de Caminha relata que o que mais impressionou a expedição portuguesa foi o fato de os 

habitantes da terra andarem nus, mostrando suas “vergonhas”. Esse modo de significar o 

primeiro habitante da terra, como veremos a seguir, colaborou para aguçar a curiosidade 

daqueles que leram a Carta e para cristalizar sentidos de que a mulher índigena era muito 

desinibida. Destaca-se então que desde a época da colonização a mulher que aqui vivia foi 

erotizada pelo olhar do outro e que esse discurso perpassa os tempos e ainda hoje a mulher 

que aqui vive é olhada dessa forma pelo olhar do estrangeiro.  

 

2.2.1. O Carnaval como elemento constitutivo da invenção da identidade nacional 

 

Como vimos afirmando, dentre as festas populares existentes no Brasil, o Carnaval é a 

que tem maior destaque no cenário nacional. Trata-se de um dos principais acontecimentos 

culturais do país, mundialmente conhecido, tanto que todos os anos, milhares de turistas 

desembarcam em terras brasileiras, a fim de participar dela. Diante disso, é possível dizer que 

o Brasil foi “inventado” a partir do Carnaval, isto é, a partir de uma construção histórica. 

Para Silva, “[...] durante os primeiros anos da república as elites nacionais procuraram 

criar a imagem do país associado ao carnaval, muitos literatos, no início do século, percebiam 

a festa como uma manifestação que tivesse nascido e crescido em simbiose com a nação” 

(2010, p. 2). Nesse sentido, de acordo com o autor, o Carnaval é, por excelência, uma festa 
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brasileira, porque faz parte do processo de criação de símbolos nacionais e, de certa forma, 

define o povo brasileiro, constituindo, assim, uma representação do que é o Brasil. 

Marcada pela multiplicidade de suas manifestações e mobilizando boa parte da 

população de norte a sul do país, durante essa festa popular, ainda que inconscientemente, o 

corpo do brasileiro repete passos de dança aprendidos e repassados por foliões, de geração em 

geração, que trazem, na origem de seus movimentos, a representação do imaginário da 

identidade nacional. De acordo com Pinto, o Carnaval é uma manifestação cultural que “[...] 

em sua diversidade de formas, conta a história da nação e da formação do brasileiro e de sua 

cultura que, assim como a festa em questão, é variado e colorido” (2013, p. 54).   

Essa forma de compreender o Brasil e o brasileiro, conforme já mencionamos, deriva 

do modo como o país e seus habitantes foi visto/lido pelo colonizador português no 

documento que marca o início da nossa história. Conforme Pinto, “[...] o Brasil no/pelo 

carnaval é dito e inscrito em discursos que constroem o sentido de um país do Carnaval, tal 

qual olhado e adjetivado pelo estrangeiro, que desde o princípio da história do Brasil, como os 

períodos coloniais e imperiais, diz (e lê) o país por seus saberes e valores” (PINTO, 2013, p. 

16).  

Esse olhar do outro sobre o Brasil ressoa, a Carta do Descobrimento/Achamento do 

Brasil, em que Pero Vaz de Caminha assim discursiviza aqueles que aqui viviam: 

 

Ali veríeis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelos 

corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também 

andavam entre eles quatro ou cinco mulheres, novas, que assim nuas, não 

pareciam mal. Entre elas andava uma, com uma coxa, do joelho até o quadril 

e a nádega, toda tingida daquela tintura preta; e todo o resto da sua cor 

natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também 

os colos dos pés; e suas vergonhas tão nuas, e com tanta inocência assim 

descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. (CAMINHA, 1997, 

p. 29-30) 

 

Neste trabalho, tomamos a Carta de Caminha como discurso fundador sobre o corpo e 

a nudez da mulher, no Brasil, embora de acordo com a perspectiva teórica na qual 

inscrevemos este trabalho, seja difícil delimitar o ponto exato em que os sentidos irrompem. 

Para Orlandi (2003, p. 7), o discurso fundador é aquele que funciona como “[...] referência 

básica no imaginário constitutivo do país” e tem por objetivo criar um lugar na história.   

No documento enviado ao rei de Portugal, os corpos pintados e as “vergonhas tão 

nuas” reverberam não apenas a curiosidade do português sobre os corpos que aqui desfilavam 

com “tanta inocência” e “desvergonha nenhuma”, mas delimitam sentidos para o corpo da 
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mulher brasileira, que ressoam até hoje. Cabe lembrar, que as índias não sentiam vergonha 

por estarem nuas, porque a nudez era constitutiva da sua identidade, logo, os sentidos de 

corpo da mulher como erotizado e estimulador do desejo masculino derivam do olhar do 

português. 

Esses sentidos sobre o corpo, a nudez, a inocência ou a “desvergonha” da mulher 

brasileira encontram ecos nos discursos que irrompem sobre/no Carnaval. São corpos 

despidos que desfilam nas ruas e nas telas da televisão, de computadores e smartphones. Há a 

expurgação da opressão cotidiana e a inversão de lugares historicamente marcados:  

 

O espetáculo do carnaval faz com que as pessoas se libertem de si mesmas, 

dando lugar a comportamentos diferentes, descomprometidos com a 

problemática e a realidade social do dia-a-dia, os ricos apropriam-se de 

máscaras dos pobres – palhaços, índios – os pobres fantasiam-se de ricos – 

reis, rainhas, princesas – é a festa da inversão por excelência. Entretanto, não 

é uma inversão em seu sentido mais evidente, mas se trata de um rito 

individualizador e democratizante no seio de uma sociedade em muitos 

aspectos fortemente hierárquica (SILVA, 2010, p. 4).  

 

Nessa época, irrompem discursos segundo os quais, o Carnaval constitui a festa da 

permissividade, do sem limites, onde tudo é permitido. Desse modo, além das regras de boa 

convivência social são suspensas também as regras que controlam o sujeito que é afetado pela 

ilusão de que ocupa outro lugar que de fato não lhe pertence e a partir dele pode tudo 

fazer/dizer em nome da folia. De acordo com Araújo, (2003, p. 28)  

 

[...] no carnaval ficam suspensas as regras que controlam o olhar. O mundo 

se abre ao poder ver e ao poder fazer, com inversões como o pobre 

despertando a inveja dos ricos e o estabelecimento de relações de desejo e 

profunda lascívia. No carnaval celebram-se as coisas abstratas e inclusivas, 

como o sexo, a alegria, o prazer, o luxo, o canto, a dança e a brincadeira. 

 

No que se refere ao corpo da mulher, há uma exposição exacerbada do seu corpo, que 

fica limitado a um pedaço de carne e circunscrito a seios, pernas e glúteos, legitimando 

sentidos que nos rondam e ainda teimam em produzir seus efeitos. Segundo Garcia e Sousa, 

“[...] são nos diferentes materiais simbólicos que vemos o funcionamento da sociedade 

patriarcal
12

 que legitima e silencia uma violência, principalmente, contra a mulher em prol de 

momentos de folia” (2015, p. 90).  

                                                           
12

 O patriarcado designa um período da história em que os homens detêm o poder, ou ainda, mais simplesmente, o 

poder é dos homens.  
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É como se a mulher estivesse ali, toda adornada, com brilhos e plumas, como um 

objeto de enfeite, de diversão, apta a despertar e satisfazer os desejos masculinos. Ela está ali, 

no espaço urbano (espaço não considerado seu, pois ela pertence ao domínio do privado) para 

servir de objeto de prazer ao homem, fazendo com que irrompam discursos tidos como 

naturais de que o seu corpo é propriedade de todos nesses quatro dias de festa. No nosso 

entendimento, a mulher é livre para viver/brincar o carnaval como quiser, assim como o 

homem. Porém, o que nos chama a atenção e o que buscamos compreender, neste trabalho, é 

por que a mulher é discursivizada, nas charges que antecedem ou precedem o Carnaval, 

hipersexualizada, isto é, como um objeto apto à realização dos desejos carnais, pois 

compreendemos que o corpo e a nudez a ela pertencem. Além disso, ela pode gostar de se 

sentir desejada, admirada, mas isso deve acontecer de forma livre, sem o eco de discursos 

machistas e sem que aconteça a hipersexualização de seu corpo por parte do olhar do outro. 

Dizendo de outro modo, nesses dias de festa, os limites entre o que pode/não pode ser 

feito/dito se tornam muito tênues, reforçando sentidos institucionalizados sobre a mulher e 

seu corpo, ressoando memórias relativas à submissão ao homem e à satisfação dos seus 

desejos, pois se trata de um corpo erotizado. Contudo, essa erotização parte daquele que vê e, 

no caso do Carnaval, a mídia se encarrega de dar visibilidade à sensualidade que beira o 

exagero, já que o corpo da mulher é constantemente exposto ao deleite do olhar e 

minuciosamente esquadrinhado pelas câmeras. Para Pinto, “[...] cada vez mais exposto e 

consumido, o corpo do século XXI tem lugar privilegiado na festa de Carnaval brasileira. O 

Carnaval possibilita pensar o processo de constituição e deslocamentos de sentidos para um 

imaginário sobre o país” (2016, p. 64). 

Outro sentido importante e que vem pela história, se refere ao imaginário sobre o 

corpo da mulher negra no Carnaval. Se, na época da colonização portuguesa, o corpo que 

“servia” ao branco era o das índias, mais tarde, com a escravidão, o corpo que se prestava a 

isso, que era oprimido era o das escravas, que não serviam os seus senhores apenas nos 

afazeres domésticos, mas também na cama.  

Conforme DaMatta (1986), o racismo é algo presente no Brasil, desde a colonização, 

pois, naquela época, a raça negra já era discriminada e não era passível de aceitação a mistura 

de raças. Segundo esse autor, Gobineau, um conde francês que viveu no Rio de Janeiro e foi, 

inclusive, amigo e interlocutor de D. Pedro I, considerava que a miscigenação iria acabar com 

o povo brasileiro.  
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Para ele, o problema em misturar raças era gravíssimo: “daí a palavra ‘mulato’, que 

vem de mulo, o animal ambíguo e híbrido por excelência; aquele que é incapaz de reproduzir-

se enquanto tal, pois é o resultado de um cruzamento entre tipos genéticos altamente 

diferenciados” (DAMATTA, 1986, p. 39). Nota-se, portanto, o modo como o negro era 

compreendido: como incapaz e de menor capacidade, tanto que lhe cabiam a lida no campo e, 

no caso das mulheres, os afazeres domésticos e não raro, servir de escrava sexual para os seus 

senhores. 

Esse sentido de corpo negro como objeto sexual ainda se mantém firme na nossa 

formação social e produz seus ecos, em especial, durante o Carnaval, pois os corpos que 

ganham visibilidade durante os dias de folia, com exceção dos corpos das celebridades, na 

maioria das vezes, são os corpos de negras. Esses corpos, aqui entendidos como discurso, 

circulam/desfilam de uma ponta a outra do globo terrestre, nas telas da televisão e nas mídias 

digitais, colaborando para reforçar sentidos sobre corpo negro como mero pedaço de carne e 

que pode pertencer a qualquer um, atribuindo ao Brasil, o título de país das belas mulatas, mas 

também, e não raro, associando-o ao turismo sexual, conforme já mencionamos
13

. 

O grande destaque ao corpo negro vinculado ao Carnaval se deu nos anos 70, mas 

ganhou maior visibilidade com o lançamento da “Globeleza”, ícone representativo da mulher 

negra no Carnaval. A personagem foi criada, em 1993, por Hans Donner, designer gráfico da 

Rede Globo de Televisão, que escolheu a própria esposa – uma mulher negra, de curvas 

suntuosas e medidas consideradas perfeitas para o padrão de beleza atual, com o corpo 

seminu, adornada com apenas uma pintura em seu corpo – para representar a beleza e 

sensualidade do corpo da mulher negra no Carnaval. 

Depois de 14 anos, Valéria Valenssa foi substituída por outras mulheres negras que 

irrompem nas telas da televisão, sambando nos intervalos comerciais daquela emissora, no 

período carnavalesco. O que chama atenção no processo de produção desses discursos é que 

as câmaras enfatizam detalhes do corpo artisticamente pintado, mas se detêm, em especial, na 

boca, nos seios, pernas e quadril, encaminhando mais uma vez, para sentidos relacionados à 

sensualidade e erotização. 

Isso pode ser observado no recorte que fizemos de uma vinheta que circulou em 2010 

em que a formulação visual da Globeleza, com o corpo nu, artisticamente pintado, em 

múltiplas cores, irrompe sob um fundo preto, no qual podemos ver o logotipo da Rede Globo. 

                                                           
13

 Cf. MARQUES, Nicole Kira; MANCINI, Lorena Angélica. Turismo sexual: carnaval os prazeres da carne. 

Revista eletrônica Turismo e Sociedade UFPR. Vol. 7, n. 2, 2014. Disponível em: 

https://revistas.ufpr.br/turismo/article/view/33491 
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Esse modo de discursivizá-la ecoa não apenas a alegria que reina nos dias de Carnaval, mas 

também, a beleza e a sensualidade da mulher brasileira. Para/pelo olhar do estrangeiro pode, 

no entanto, ressoar o sexo fácil. 

 

 

Figura 3 - Imagem da Globeleza 

Fonte: http://g1.globo.com 
 

Consideramos que a Globeleza é uma mulher de beleza estonteante e concordamos 

que a mulher negra é muito sensual e digna de muita admiração, mas não somente pelo seu 

corpo. Assim, a questão que se impõe não é ela ser significada sambando e mostrando sua 

sensualidade, a elegância e esplendor de sua dança, mas o fato de não vermos mulheres negras 

comumente serem nomeadas para cargos importantes ou para ocupar lugares em que o que se 

destaca é sua capacidade intelectual.  

Em se tratando do mundo artístico, quantas vezes vemos atrizes, apresentadoras ou 

repórteres negras nas grades das emissoras de televisão? E quando vemos, quais são os 

lugares por elas ocupados? Raramente, essas mulheres apresentam programas ou são 

protagonistas de telenovelas. Além disso, no período do Carnaval, a emissora promove um 

verdadeiro “caça às negras” para eleger a nova Globeleza, que surge nas telas, quase sempre 

nua, colaborando para a produção do efeito de sentido de hipersexualização do seu corpo. 

 Ou seja, nessa emissora e não só nela, em especial, no Carnaval, a mulher negra 

raramente é valorizada pelas suas outras inúmeras qualidades e não ocupa lugares outros que 

não apenas o de objeto de desejo, ou seja, a mulher negra só pode ser rainha no Carnaval. 

Essa formulação visual da Globeleza circula, amplamente nas telas das televisões de 

todo o mundo e funciona como uma espécie de chamariz para o nosso país e como “isca”, em 

especial, para o público masculino. Como afirmam Garcia e Sousa  
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o discurso-outro sustenta que a mulher, principalmente a negra, tem como 

função na sociedade e no carnaval atrair o homem estrangeiro, dada a forma 

como os sentidos de mulata foram desenhados desde a escravidão, aquela 

que serve ao senhor em todas as instâncias da vida privada inclusive 

(GARCIA e SOUSA, 2015, p. 97),.  
 

Esse modo de significar o corpo da mulher negra faz ressoar, pelo funcionamento da 

memória discursiva, sentidos relacionados ao corpo como objeto de entretenimento, de 

consumo e de prazer e esse discurso-outro reverbera no imaginário coletivo. Como pontuam 

Garcia e Sousa, “[...] a mulher, no discurso-outro, é aquela que está pedindo algo, é objeto 

sexual, é entretenimento para o homem, é corpo a ser assediado, ou seja, é aquela que durante 

a folia não tem condições de fazer valer a sua voz” (2015, p. 94).  

Esse sentido ressoa a época da escravidão, quando as mulheres negras serviam aos 

seus senhores brancos, desde a cama até todo tipo de serviço fora dela, conforme já 

assinalamos. Nas palavras de Garcia e Sousa (2015, p. 97), o modo como o corpo negro foi 

discursivizado, com os seios fartos das amas de leite, que garantiam a potência para a 

amamentação, além de nádegas avantajadas e lábios grossos, capazes de assegurarem 

satisfação sexual para os senhores sustentam, até hoje, o imaginário em torno dele.  

Essa visibilidade ao corpo em disposição semilateral, enfatizando boca, glúteos e 

seios, segundo Pinto, constitui recortes que podem “[...] (discursivamente) ser mostrados 

como corpos do carnaval brasileiro” (2016, p. 73). Além disso, esse modo de significá-lo 

encaminha para a inscrição do discurso para a formação discursiva racista e machista, pois dá 

visibilidade ao corpo negro, sempre disponível para o sexo.  Trata-se, portanto, de um corpo 

interpelado pela ideologia e que significa pela sua inscrição na história.  

Esse sentido ressoa memórias do período da escravidão, quando negros eram 

capturados em diversos lugares da África e trazidos para o Brasil para serem comercializados. 

De acordo com Braga (2015, p. 64), “[...] a preferência sempre esteve voltada aos negros 

bonitos de corpo e de rosto, altos e com todos os dentes [...] ainda que sustentassem a fama de 

maus escravos, estavam entre aqueles considerados mais bonitos de corpo, principalmente as 

mulheres” (BRAGA, 2015, p. 64).  

Tratadas como mercadoria, as mulheres escravizadas desempenhavam os mais 

variados tipos de trabalhos, como os de cozinheira e arrumadeira e também o de escrava 

sexual dos senhores brancos, como também já assinalamos. Isso porque, o corpo negro, dadas 

as suas características marcantes, com seios e quadris avantajados e, portanto, diferentes do 

corpo das europeias que viviam no Brasil, era considerado ideal para o sexo. 
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 Esse modo de compreender o corpo negro resultou numa enorme mistura do sangue 

do português com o negro, pois era comum que as escravas tivessem filhos bastardos com 

seus senhores. Segundo Braga (2015), a iniciação sexual dos filhos dos senhores também 

acontecia com as escravas, uma vez que os herdeiros também eram educados para serem 

garanhões e sempre tinham à sua disposição as negras da fazenda de seus pais. 

Com o passar dos anos, após a libertação dos escravos, em 1888, os negros passaram a 

viver e lutar por uma nova realidade. Conforme a autora, isso definitivamente não foi fácil, 

porque esses resquícios de submissão dos negros à raça branca, tida como superior, ainda 

perdurou até as três primeiras décadas do século XX (BRAGA, 2015, p. 106). Em virtude 

dessa difícil colocação no novo mundo, sua adaptação foi bastante dificultada e não 

conseguindo empregos regulares e sem renda, eles foram obrigados a viver em cortiços ou em 

barracos, sob péssimas condições de (sub) existência. 

 No que tange à mulher negra, ela deixou de ocupar o lugar de cozinheira,  

arrumadeira ou de babá e passou a reivindicar uma colocação no mercado do trabalho, com o 

objetivo de exercer profissões destinadas, até o momento, apenas às mulheres brancas 

(BRAGA, 2015, p. 99-100). Buscava ainda, uma maior integração e moralização, um estilo de 

vida diferente do vivido nas fazendas, procurando se desconstruir o imaginário de que eram 

“lascivas, volúveis, mulheres à toa, prostitutas” (BRAGA, 2015, p.109). Mas, a verdade é que 

o primeiro campo de trabalho que se abriu para ela foi o de empregada doméstica, profissão 

que, culturalmente lhe pertencia. 

Como é possível verificar, a nudez e a sensualidade exacerbada são sentidos que 

perpassam o corpo da mulher negra desde os tempos remotos até os atuais. No Carnaval, esses 

sentidos são ainda mais reforçados, em razão da suposta permissividade dessa festa, na qual 

tudo pode ser dito ou feito e quando o corpo da mulher é constantemente exposto a violências 

físicas e psicológicas, em nome da folia. Conforme explicitam Garcia e Sousa (2015, p. 40) 

“[...] na época da folia, apagam-se os casos de violência, a criminalidade, as opressões. Nos 

quatro dias, o imaginário que se constitui à sociedade é o da alegria, da diversão. Contudo, a 

violência silenciosa permeia essa festa”.  

Esse percurso teórico e analítico sobre os sentidos do corpo das mulheres nos 

permitem dizer que ele sempre constituiu (e continua sendo) um objeto de estudo para 

diversos campos do saber e que o modo de “olhar” sobre ele varia de acordo com o tempo e 

objetivo daquele que o olha, seja pelo viés da religião, da arte, da medicina, possibilitando 

compreender os discursos que irrompem ou incidem sobre ele.  
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Além disso, nos permite afirmar que o corpo das mulheres negras sempre foi alvo de 

discursos preconceituosos e machistas, em razão do modo como foi discursivizado desde o 

período colonial. Essa forma de compreendê-lo perpassa os tempos e permanece viva nos 

discursos que irrompem, em especial, na época do Carnaval, colocando em suspenso a 

história de lutas das mulheres. 

Assim, se, por um lado, as mulheres alcançaram igualdade, por outro, ainda são 

vítimas de discursos de cunho machista, que ferem não apenas seu corpo, mas também seu 

psicológico.  Para Zoppi Fontana e Ferrari, “[...] este amplo campo de problemáticas em torno 

das mulheres fornece um espaço privilegiado de observação para os estudiosos da linguagem, 

dado que está inteiramente atravessado por processos discursivos que deslocam sentidos já 

estabilizados historicamente” (ZOPPI FONTANA e FERRARI 2017, p. 8). É esse corpo 

atravessado pela linguagem que faz parte da história e produz história; é esse corpo que fala e 

que produz sentidos que nos chama a atenção: o corpo como objeto simbólico, repleto de 

significação, como já dito, mais precisamente o corpo da mulher, discursivizado em charges 

que tratam do Carnaval. 
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TERCEIRO CAPÍTULO 

 

(RE-)SIGNIFICANDO AS CHARGES 

 

Brincando pode-se dizer tudo, até mesmo a verdade. 

(Sigmund Freud – 1905) 

 

Neste capítulo, procedemos às análises das charges que circularam no espaço digital, 

no período próximo ao Carnaval Carioca – festa constitutiva da invenção da identidade 

nacional – nos anos de 2011 a 2018 e que reforçam sentidos institucionalizados sobre a 

mulher brasileira e seu corpo e nas quais ecoam memórias sobre um passado de submissão da 

mulher do qual ainda tentamos nos libertar.  

 Fizemos esse recorte temporal, porque procuramos compreender como, na última 

década e, apesar das inúmeras conquistas, ela ainda é significada como objeto de satisfação 

sexual. Para tanto, ao proceder ao movimento analítico, dividimos as charges que constituem 

o corpus deste trabalho em 05 grupos, em razão do tipo de discurso que nelas foram 

produzidos e circularam, bem como os efeitos de sentido que produzem. Assim sendo, no 

primeiro grupo, analisamos charges em que o corpo da mulher é hipersexualizado pela mídia, 

colaborando para reforçar sentidos já institucionalizados sobre ele; no segundo grupo, 

recortamos charges nas quais irrompem discursos sobre o casamento e a infidelidade 

masculina. 

No grupo 3, analisamos textos que materializam discursos sobre a busca incansável do 

corpo tido como “ideal” pela nossa formação social e, no grupo 4, aqueles em ressoam 

memórias sobre o imaginário de Carnaval que afeta o povo brasileiro. Por fim, lançamos 

nosso olhar sob charges que funcionam como discurso de resistência contra esses sentidos já 

estabilizados. 

Salientamos as charges foram assim distribuídas apenas para fins metodológicos, 

porque, de acordo com Orlandi (1984, p. 14), os recortes devem ser “[...] feitos na (e pela) 

situação de interlocução, aí compreendido um contexto (de interlocução) menos imediato: o 

da ideologia” e que, desse modo, alguns dos textos analisados poderiam pertencer a outros 

grupos, dependendo do gesto de interpretação e da inscrição do analista de discurso em uma 

ou outra formação discursiva. 
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3.1 Movimento Analítico 

 

Com o passar do tempo e as lutas por direitos que até então lhes eram negados, as 

mulheres brasileiras foram ocupando lugares importantes, contudo, apesar de todos os 

avanços, continuam a ter seus corpos erotizados, pela mídia. Em anúncios publicitários, como 

os de cerveja, por exemplo, na maioria das vezes, elas são reduzidas a um corpo e 

discursivizadas como sendo um objeto sexual que visa ao prazer do outro. 

No caso do Carnaval carioca, essa erotização ou hipersexualização também é feita pela 

mídia, conforme asseveramos no capítulo 2, em que analisamos a vinheta da Rede Globo, na 

qual a Globeleza surge, nas telas, com o corpo nu, artisticamente pintado, fazendo retornar 

memórias não sobre apenas a alegria que reina nos dias de Carnaval e a beleza e sensualidade 

da mulher brasileira, mas também sentidos relacionados ao corpo como objeto de prazer 

sexual.  

Nesse caso, assim como nas charges que recortamos neste grupo, os closes das 

câmeras de televisão são direcionados para os seios, pernas e nádegas das passistas e dos 

destaques das escolas de samba, reverberando sentidos sobre um corpo hipersexualizado que 

funciona como um chamariz para turistas de todo lugar do globo terrestre, alimentando não 

apenas a indústria do sexo, mas também outros segmentos, como hotelaria, bares e 

restaurantes, entre outros.  Conforme Oliveira,  

 

Especificamente, os desfiles das Escolas de Samba atraem um público muito 

grande durante o período carnavalesco e esse fato despertou o interesse de 

outros segmentos da sociedade, como aqueles relacionados à infraestrutura 

da cidade (hotéis, restaurantes, etc.). Além disso, uma infinidade de produtos 

que representa a cidade do Rio de Janeiro, os pontos turísticos e suas 

manifestações culturais, acabaram delimitando um subcampo do carnaval, 

por meio da produção de objetos destinados à comercialização, tendo como 

temática principal o carnaval carioca. (OLIVEIRA, 2010, p. 32) 

 

Esse mesmo autor destaca que a indústria do turismo carioca tem procurado alterar o 

modo da divulgação dos atrativos turísticos antes destinado mais ao público masculino. Mais 

recentemente, o objetivo atual tem sido atingir também mulheres e o segmento de viagens em 

família. Contudo, a mídia, em especial, a televisão, ainda discursiviza o Carnaval carioca 

como uma festa em que tudo é liberado, inclusive, o corpo da mulher, colaborando para 

sedimentar sentidos já enraizados na nossa formação social, de objeto sexual.  Nessas 

imagens, como já mencionamos, o corpo da mulher, geralmente negro, é hipersexualizado e o 
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que ressoa, pelo funcionamento da memória discursiva é que ele está ali, sempre ao “alcance” 

de todos, constituindo assim, uma “presa” fácil.  

Esses sentidos ressoam na charge 5, publicada no ano de 2014, no Blog do Dr 

Fernando Ortiz Wrote, médico neurologista, que afirma em seu perfil, que seu blog tem por 

objetivo contribuir para o debate de ideias e para a análise dos fatos, em razão da necessidade 

de mudanças sociais em nosso país. O médico/blogueiro aponta para a necessidade de 

divulgar agendas das lutas sociais, entrevistas, além de difundir notícias sobre política, 

economia, direitos humanos, cultura e saúde.  

 

Charge 5 

 

Fonte: http://drfernandoortiz.blogspot.com/2014/02/riam-com-as-charges-de-carnaval.html 

 

Nesta charge, a hipersexualização do corpo da mulher deriva do imbricamento das 

materialidades verbal e não verbal, pois para a AD, no gesto de interpretação, o parâmetro a 

ser considerado não é o do signo, mas a cadeia significante, conforme assevera Lagazzi (2009, 

p. 67). Apoiando-se em Orlandi (1999) e em Pêcheux (1990), a autora afirma que isso implica 

considerar a forma material no batimento entre estrutura e acontecimento. 

As cores suaves e a predominância do rosa sob o carro alegórico apontam para 

sentidos já institucionalizados sobre essa cor, tendo em vista que, em algumas culturas, como 

a nossa, até bem pouco tempo, ela era compreendida como do domínio do feminino. Esse 

modo de compreendê-la teria surgido só no início do século XX, pois até então, a tintura para 

roupas era considerada cara e meninos e meninas usavam as mesmas cores.  

Essa institucionalização das cores como do domínio do feminino x masculino teria 

surgido como uma jogada de marketing realizada por um catálogo de roupas dos EUA, que, 

em 1918, sugeria que o rosa, por ser mais forte, era adequado aos meninos e o azul, por ser 
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mais delicado, às meninas. Isso mudou entre 1920 e 1950, quando como forma de alavancar 

as vendas, as lojas passaram a sugerir azul para homens e rosa para mulheres e essa imposição 

social tem sido reforçada desde então. 

O sentido de hipersexualização do corpo da mulher irrompe dos seios, exageradamente 

grandes, numa possível referência ao uso indiscriminado de silicone, colocados em evidência 

sob algo que se assemelha a um instrumento musical. Essa grande visibilidade dada a eles, 

contrapõe-se à pequenez da mulher é reforçada pela formulação verbal: “Eu não sou destaque 

do carro. Meus peitos é que são”. Podemos dizer, então, que a mulher é discursivizada como 

um sujeito sem identidade, ou seja, somente como “um pedaço de carne”.  

Esse sentido é reforçado pela cama, onde, mais frequentemente, se realizam as 

relações sexuais. Por esse viés, também as plumas sinalizam para a fantasia e, nessas 

condições de produção, para a satisfação de fantasias sexuais, sentido que também deriva da 

seminudez e dos seios exageradamente grandes expostos sob o que parece ser um instrumento 

musical. Conforme Cavalcanti e Azevedo (2018, p. 239), os efeitos de sentido produzidos 

pelas charges não decorrem exclusivamente daquilo que se vê, ouve ou lê, mas derivam de 

outros discursos que são deslocados/ressignificados no fio discursivo. Pelo viés do discurso, 

trata-se da atualização de outros discursos que vieram de outros lugares e que adquirem 

novos/outros sentidos no intradiscurso. Isso ocorre, porque os sentidos não estão prontos ou 

acabados e aquilo que é dito/visto vai além, pois o gesto de interpretação demanda sempre 

buscar uma relação com aquilo que está posto, com as condições de produção do discurso e 

com o modo como os sentidos foram se constituindo. É só assim que o discurso que circula na 

charge faz sentido. 

Nessa charge, ressoam memórias sobre a hipersexualização do corpo da mulher e que 

se inscrevem na formação discursiva do turismo e, mais especificamente, do turismo sexual, 

que conforme já dissemos, dá uma visibilidade exacerbada ao corpo da mulher, como se ele 

fosse um objeto a ser vendido.  Por essa perspectiva, o Brasil é significado como país, que 

oferece, além das belas paisagens e da animada festa, corpos sempre dispostos a dar prazer. 

Por meio do humor e da ironia, o chargista critica esse modo de significar o país e o 

corpo da mulher, em especial, durante Carnaval, quando ele é reduzido a um objeto sexual. 

Esse sentido é possível se considerarmos os discursos postos em circulação pelo blogueiro, no 

seu perfil, nos quais ele declara irromperem sentidos sobre lutas sociais, política, economia, 

direitos humanos, cultura e saúde. 
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De acordo com Garcia e Sousa (2015), esse tipo de texto procura silenciar discursos 

sobre a possibilidade de a mulher poder pular o carnaval da forma que quiser, logo, sobre uma 

mulher “[..] que quer se divertir, que tem poder sobre seu corpo, que não quer ser objeto 

sexual, que não quer atrair gringo para o carnaval”. (GARCIA E SOUSA 2015, p. 106). 

A charge 6 foi publicada também, no ano de 2014, no blog do Dr. Ferrnando Ortiz 

Wrote e foi criada pelo cartunista curitibano Jean Galvão, que, segundo seu perfil,
14

 iniciou 

sua carreira produzindo charges e cartuns para sindicatos e jornais e, que, atualmente, publica 

charges em revistas que tratam de vários temas. A charge em questão apresenta a formulação 

visual da mulher seminua, fantasiada com adornos gigantes e coloridos na cabeça. As plumas 

e demais adereços, assim como o acessório que esconde os mamilos e o tapa sexo ressoam 

sentidos sobre o carnaval carioca, em que é comum este tipo de fantasia.  

 

Charge 6 

 

Fonte: http://drfernandoortiz.blogspot.com.br/2014/02/riam-com-as-charges-de-carnaval.html 

 

No entanto, o que nos chamou a atenção, foi o fato de que ela está sendo filmada e de 

que a câmera aponta diretamente para a sua genitália, produzindo o efeito de sentido de que a 

televisão dá grande visibilidade ao corpo da mulher, nessa época do ano. Por circular onde 

circulou, isto é, no mesmo blog da anterior, podemos dizer que se trata, mais uma vez, de uma 

crítica ao modo como a mídia hipersexualiza a mulher durante os dias de folia.  

Nessa charge, diferentemente da anterior, os sentidos são produzidos somente pela 

formulação visual. Como já dissemos, no capítulo I, o não verbal, assim como o verbal, é 

dotado de significação e, por isso, constitui discurso e, como todo discurso, é repleto de 

historicidade. Para Souza, “o trabalho de interpretação da imagem, como na interpretação do 

                                                           
14

 Disponível em: http://umbrasil.com/cartunistas/jean-galvao/. Acesso em 20/01/2019. 
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verbal, vai pressupor também a relação com a cultura, o social, o histórico, com a formação 

social dos sujeitos” (SOUZA, 1998, p. 4). 

  Nela, sentidos sobre a hipersexualização da mulher pela mídia reverberam, pois 

conforme apontam Marques e Mancini “[...] a imagem do Brasil é comumente associada à 

figura da mulher, em geral, como complemento de atrativos como praias paradisíacas, 

natureza exuberante e Carnaval. A mulher brasileira habita o imaginário do estrangeiro desde 

a época do descobrimento e até hoje, o Brasil é visto como lugar de sexo fácil e barato” 

(2010, p. 338). Do nosso ponto de vista, essa charge também constitui uma denúncia contra 

problemas enfrentados diariamente pelas mulheres e que existem porque ela ainda é 

discursivizada pela mídia como objeto de prazer. 

 No segundo grupo, recortamos charges nas quais irrompem discursos sobre o 

casamento e a infidelidade masculina; nesses discursos ressoam sentidos sobre uma suposta 

fidelidade feminina, apagando o fato de que mulheres também traem.  A charge 7 foi 

publicada em 2012, no blog Ainda Espantado e nela ressoam sentidos sobre os lugares da 

mulher e do homem no casamento. Pensamos que esses lugares podem ser pensados em 

relação à casa e à rua, pois a charge, composta por dois quadros, significa o homem no limiar 

do domínio da casa, vestido com a camisa do seu time de futebol preferido.  

 

Charge 7 

Fonte: http://aindaespantado.blogspot.com.br/2012/02/ 

 

Segundo DaMatta, o mundo da rua e o mundo da casa são espaços que constituem a 

nossa sociabilidade e se compensam, mutuamente, opondo o trabalho e o movimento, a 

surpresa e a tentação. (DAMATTA, 1986, p. 33). Ainda conforme ele, a casa no imaginário 

coletivo não significa apenas o lugar material que nos abriga, mas um lugar moral no qual nos 
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realizamos como seres humanos dotados de um corpo físico e onde tudo é belo e decente 

(DAMATTA, 1986, p. 25).  

Já o mundo da rua contrasta com a calma e a tranquilidade da casa e significa o que 

não tem limites bem definidos. É o lugar do movimento, que remete para “o fluxo da vida, 

com suas contradições, durezas e surpresas” e “[...] onde o tempo é medido pelo relógio e a 

história se faz acrescentando evento a evento numa cadeia infinita” (DAMATTA, 1986, p. 

29).  

Na charge, a casa e a rua significam os lugares ocupados pela mulher e pelo homem, 

na nossa sociedade. No primeiro quadro, o humor irrompe da roupa colorida por debaixo da 

camisa do time de futebol e da formulação verbal “Amor, vou ali ver uma pelada”, em que a 

palavra “pelada” produz um jogo de sentidos, inscrevendo o discurso ora no domínio do 

futebol ora apontando para a infidelidade masculina. O efeito de sentido de humor decorre, 

ainda, da resposta “nem no Carnaval você larga o futebol” e aponta para a confiança da 

esposa no marido. 

Note-se que o discurso da mulher que supostamente autoriza o marido a ir ao jogo de 

futebol, é produzido do lado de dentro da casa, ressoando discursos, segundo os quais, a casa 

é do domínio da mulher. Já o discurso do marido é produzido “de fora”, apontando para essa 

divisão que ainda hoje produz seus efeitos.  

O efeito de sentido de infidelidade é reforçado pela formulação visual do homem em 

uma festa de carnaval. As roupas coloridas, os confetes e serpentinas e a sua expressão facial 

apontam para a alegria que reina nesses dias de festa (mas somente para o homem, para a 

mulher, não). Contudo, o que chama a atenção é a mulher negra usando apenas a parte 

debaixo do biquíni. Esse modo de discursivizá-lo ressoa sentidos sobre a escravidão, quando 

às mulheres negras cabia não apenas cuidar dos afazeres domésticos e dos filhos dos seus 

senhores, mas também servir como escrava sexual. 

É esse corpo negro que ganha maior visibilidade durante o Carnaval, colaborando para 

reforçar sentidos de que ele está sempre disponível e constitui um mero objeto de prazer 

masculino, colocando em suspenso a história de lutas das mulheres, ou seja, pelo 

funcionamento da memória discursiva ressoam discursos preconceituosos, sexistas e 

misóginos que vêm produzindo ecos desde o período colonial.  

Na charge, a mulher negra poderia ser significada como a “culpada” pela infidelidade 

masculina, não fosse o modo como foi discursivizada: se divertindo, de costas sem dar 

atenção ao marido infiel. Com base nisso, podemos dizer que os efeitos de sentido produzido 
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pela charge é uma crítica no que se refere à infidelidade masculina e também ao modo de 

significar o corpo negro. Lamentamos por, apesar de muitos avanços sociais na proteção e 

valorização da raça negra, ainda encontrarmos falas e práticas carregadas desses sentidos 

instituídos à época escravocrata, como percebemos na ênfase aos atributos do corpo negro no 

carnaval, tomado como objeto de deleite de olhar e muitas vezes entendido como disponível e 

capaz apenas de proporcionar os prazeres da carne.  

Esses discursos sobre os lugares ocupados pelo marido/esposa dentro do casamento e 

sobre a infidelidade masculina também ecoam na charge 8, que circulou  no Carnaval de 

2018, no Jornal Digital Brasil 247 e cujo objetivo declarado, segundo o que consta em sua 

página, é apresentar uma visão contra hegemônica do país e do mundo e abrir espaço para 

representantes dos mais diversos espectros do campo progressista, incluindo partidos 

políticos, movimentos sociais, intelectuais, artistas, ativistas e jornalistas. O jornal circula no 

espaço digital e afirma ter uma média de 50 milhões de páginas visitadas mensalmente.  

 

Charge 8

 
Fonte: https://www.brasil247.com/images/cms-image-000579602.jpg 

 

Para compreender como essa charge significa e os efeitos de sentido por ela 

produzidos, é necessário relacioná-la à exterioridade: as roupas e o cabelo de Marcela são as 

mesmas por ela usadas na posse da presidenta Dilma Rousseff, no ano de 2011 e ressoam, 

também, a matéria escrita pela jornalista Juliana Linhares, no ano de 2016 e publicada na 

revista Veja, na qual a primeira dama foi discursivizada como sendo “Bela, Recatada e do 

Lar”, o que fez com que esse perfil de Marcela ficasse no imaginário coletivo. 

Além disso, no ano em que a charge circulou, o então presidente Temer deu inicio à 

reforma da previdência, colocando em risco uma série de direitos já adquiridos pelos 

trabalhadores. Num tom de crítica, a Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, estreante no grupo 
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especial, levou para a Marquês de Sapucaí o samba enredo “Meu Deus, meu Deus, está 

extinta a escravidão?” e cujo título faz retornar discursos sobre a reforma promovida por ele. 

Em um dos carros alegóricos, a Paraíso do Tuiuti trouxe a figura de Michel Temer, 

travestido de Conde Drácula, usando terno, gravata, uma faixa verde amarela e um adereço 

composto por notas de dólares, nos ombros. 

Do ponto de vista discursivo, podemos dizer que a faixa usada pelo vampiro ressoa a 

faixa presidencial brasileira e a formulação visual de Michel Temer fantasiado de Conde 

Drácula seria uma referência às reformas trabalhistas, tanto que a Paraíso do Tuiuti nomeou o 

personagem de Vampiro do Neoliberalismo. As notas de dólares apontam para o sequestro do 

dinheiro dos trabalhadores.  

O que chama a atenção e produz o efeito de sentido de humor, encaminhando para o 

riso, é que, apesar da crueldade e perversidade próprias ao vampiro, na charge em questão, ele 

é ridicularizado e significado como submisso à esposa, Marcela, que olha para ele de cima 

para baixo e com as mãos na cintura, sinalizando para a autoridade que exerce sob o marido.  

Pelo viés da teoria da interpretação, podemos afirmar que essa charge só produz 

sentidos porque remete a ditos já ditos/vistos anteriormente e pela imbricação do verbal e do 

não verbal, que funcionam juntos na produção de sentidos. De acordo com Lagazzi, essas 

diferentes formas materiais não se complementam, porque têm funcionamentos distintos e 

cada uma delas trabalha a incompletude da outra, num movimento de constante demanda: 

“[...] a imbricação material se dá pela incompletude constitutiva da linguagem, em suas 

diferentes formas materiais” (2009, p. 68). 

O efeito de sentido de humor e de ironia deriva desse imbricamento, isto é, do modo 

com Temer e Marcela são representados e das formulações verbais “Isso são horas? Acabei de 

ver o senhor na TV, na maior farra”. A primeira formulação verbal encaminha para discursos, 

em geral, utilizados pelas mulheres, quando os companheiros se atrasam e nela ressoam 

discursos que dividem o domínio do público do privado.  

De acordo com Pinsky (2014, p. 209), entre o final da II Guerra Mundial e a década de 

60, do século XX, acontecem transformações importantes nos esquemas familiares, mas o 

ideal dominante ainda delega aos homens autoridade e poder sobre as mulheres. Desse modo, 

o marido era o “chefe da casa” e a ele cabia sustentá-la economicamente, enquanto à mulher 

cabiam os afazeres domésticos e os cuidados com os familiares.  

O destino “natural” da mulher, portanto, de acordo com o imaginário coletivo da 

sociedade patriarcal, era o de esposa, mãe e “rainha do lar”, conforme ressalta a autora 
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(PINSKY, 2014, p.50).  Esse sentido ressoa também em “Acabei de ver o senhor na TV, na 

maior farra” que sinaliza para o fato de que ela estava em casa enquanto ele se divertia na rua. 

Aqui, a palavra “farra” pode apontar tanto para o sentido de possível traição conjugal, já que 

ele estava desfilando na Paraíso do Tuiuti como também para o sentido de que o governo teria 

feito uma “farra” com o dinheiro público. 

No que se refere à fidelidade, Pinsky (2014) afirma que a mulher era avaliada por sua 

condição de mera procriadora e lhe era exigida fidelidade ao marido (exclusividade sexual e 

atenção), ao passo que 

 

os homens tinham o direito à liberdade. Para manter a ‘felicidade conjugal’ e 

preservar a ‘harmonia do lar’, a esposa não deve incomodar o marido com 

suspeitas sobre a sua conduta. Não deve duvidar de suas explicações para os 

eventuais atrasos. Não pode querer controlar seus ‘programinhas’ (que vão 

da pescaria ou algum outro passatempo até eventuais relacionamentos com 

outras mulheres, passando pelos encontros com os amigos para jogar ou 

farrear. Precisa saber relevar os ‘deslizes’ masculinos e esquecer suas 

‘aventuras’ extraconjugais – melhor ainda que não procure descobri-los 

(PINSKY, 2014, p.  252, grifos da autora). 

 

O que provoca o humor é, então, o modo como Marcela foi significada e que a coloca 

numa posição de superioridade em relação ao marido. A formulação visual de Temer 

fantasiado juntamente com a formulação verbal “Que absurdo! Tem certeza de que era eu? 

também encaminha para o humor, tendo em vista que o ex-presidente tenta negar o óbvio. 

Esta charge inscreve o discurso na FD religiosa cristã e patriarcal, que defende a 

monogamia, tipo de vínculo afetivo que pressupõe apenas duas pessoas e em que a fidelidade 

é um valor fundamental. Assim, se por lado rimos da submissão de um presidente a uma 

mulher, por outro, não atentamos para o fato de que a charge denuncia uma realidade ainda 

vivida por muitas mulheres, qual seja, de ficar em casa enquanto seus maridos se divertem nas 

ruas. 

A partir disso, podemos dizer que se por um lado, na charge, funcionam os processos 

parafrásticos, uma vez que se repetem discursos sobre os lugares ocupados por homens e 

mulheres, dentro de uma relação monogâmica, por outro, há também o deslocamento, a 

movimentação dos sentidos, apontando para o diferente e, logo, para processos polissêmicos, 

pois o homem está representado como submisso à sua esposa.  

Dizendo de outra maneira, nesta charge, há o retorno aos mesmos espaços do dizer, 

mas também o deslocamento do processo de significação, que encaminha o discurso para 

outros sítios de significação. Cabe dizer, ainda, que esse gesto de interpretação não exclui o 
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fato de que possam existir mulheres que se sentem felizes e realizadas em ocupar apenas os 

lugares de mãe, esposa e dona de casa e que se inscrevem na FD do “Bela, recatada e do lar”, 

mas acreditamos que a charge, do modo como foi formulada, encaminha para uma crítica a 

esse padrão imposto à mulher por muitos anos.  

 Nas charges que recortamos e que compõe o grupo 3 e das quais fazem parte duas 

charges, irrompem discursos sobre a manipulação do corpo da mulher, por elas mesmas, 

influenciadas pela indústria da beleza. Conforme matéria veiculada na revista Saúde
15

, cujos 

dados foram coletados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em 2018, mesmo em 

meio a crise econômica pela qual passava o Brasil, houve um aumento importante no número 

de cirurgias plásticas no país. De acordo com a matéria, o implante de silicone nos seios, 

juntamente com a lipoaspiração, lideram a lista de intervenções estéticas que mais fazem 

sucesso nos consultórios.  

A charge 9 circulou no site humorístico Humortadela, próximo ao Carnaval do ano de 

2018 e trata da manipulação do corpo da mulher por procedimentos estéticos e, mais 

especificamente, pelo implante de silicone nos seios, reforçando discursos de que as mulheres 

somente se preocupam com a beleza. O Humortadela foi criado em 1995 e, segundo seu 

idealizador, Sérgio Batista, busca fazer um humor irreverente, encaminhando para o riso. De 

acordo com ele, em 2003, o site registrou um número de 100 mil acessos por dia, entretanto, 

não encontramos dados mais recentes sobre esse número.  

O efeito de sentido de humor da charge deriva da formulação visual de uma mulher 

lendo a sessão de classificados no jornal. O título “Acabou o Carnaval” e o lugar onde circula 

o anúncio (Classificados) ressoam, pelo funcionamento da memória discursiva, discursos 

segundo os quais, muitas mulheres, a fim de se enquadrar nos padrões impostos pela 

sociedade, se endividam, nessa época do ano, para obter o tão sonhado corpo a ser exibido na 

passarela do samba. 
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 Disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/cresce-o-numero-de-cirurgias-plasticas-no-brasil/. Acesso 

em 22/01/2019. 



78 

 

 
 

Charge 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Fonte: http://beta788.humortadela.com.br/charges/32542 

 

Não descartamos a possibilidade de que muitas mulheres optam por cirurgias plásticas 

como forma de realização pessoal, no entanto, as formulações verbais “Vendo silicone” 

(usado 3 vezes) “Silicone em ótimo estado. Única dona”, “Grande oferta! Silicone a preço de 

banana” produzem o efeito de sentido de ironia e de crítica, tendo em vista que o silicone é 

um produto que uma vez implantado, não pode ser mais transplantado para outro.  

No entanto, na charge, ele é representado como um objeto passível de compra e venda, 

nos classificados do jornal e as formulações verbais “ótimo estado” única dona”, “grande 

oferta” e “preço de banana” produzem o efeito de sentido de humor, contudo, apagam os 

sacrifícios que algumas mulheres fazem para se manter dentro dos padrões socialmente 

estabelecidos e também de que para muitas o corpo é instrumento de trabalho e que estar 

dentro de certos padrões se faz necessário. Segundo pesquisas, a procura por cirurgias 

plásticas e outros procedimentos estéticos aumenta em torno de 30% no período que antecede 

o Carnaval e os mais buscados são o implante de silicone nos seios e a lipoaspiração. 

De acordo com a CartaCapital
16

, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos quando o 

assunto é cirurgia plástica, em razão da imposição do ideal do corpo perfeito. Na reportagem 

publicada em 25/07/2018, a revista ouviu o sociólogo especialista em Saúde Pública, 

Francisco Romão Ferreira, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 

que ressalta que, no Brasil, impera uma preocupação excessiva com o corpo, não apenas no 

que se refere a procedimentos cirúrgicos, mas à quantidade de academias, salões de beleza e 

de farmácias, se comparado a outros países. 

                                                           
16

 Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/saude/por-que-as-brasileiras-sao-obcecadas-por-cirurgias-
plasticas/. Acesso em 20/01/2019. 
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Para o sociólogo, essa busca desenfreada pelo corpo tido como perfeito pela nossa 

sociedade não é um fenômeno que diz respeito apenas a uma determinada classe social, mas é 

constatada entre pobres e ricos. Cita como exemplo, a banalização dos procedimentos 

cirúrgicos e estéticos e que, do nosso ponto de vista, visam à necessidade de exibir um corpo 

sempre jovem e “perfeito”.  

Esse sentido é naturalizado e a maioria das mulheres não se importa nem mesmo com 

os riscos, pois tendo em vista terem um custo elevado, acabam procurando por preço e não 

por qualidade e, além de correr risco de morte, ainda podem ter seus corpos mutilados. Essa 

mutilação é representada na charge ora analisada, que critica esse acesso ao corpo perfeito a 

qualquer custo. 

Desse nosso lado, acreditamos que a manipulação do corpo, para alguns, pode significar 

dominação e, para outros, empoderamento, ou seja, acreditamos que muitas mulheres são 

manipuladas pela sociedade, principalmente pela mídia, que apresenta um padrão de corpo a 

ser seguido para ser considerado bonito. Essa busca é muito mais enfática durante o carnaval, 

quando os corpos desfilam na Avenida, aos olhos do mundo, mas, também consideramos que 

a mulher deveria ter liberdade para decidir sobre o próprio corpo sem que a ela seja atribuído 

o título de “cera mole” e que seja acusada de mudar o corpo para agradar o outro. 

Assim, o que ressoa, na charge, são discursos sobre a acentuada valorização do corpo 

e à sexualidade na atualidade, principalmente na época do Carnaval, pois vivemos em uma 

época em que, como diz Foucault (2012), o corpo foi fragmentado e suas partes são 

negociadas como produtos. Essa super-valorização criou uma forma de controle dos corpos 

das pessoas, pois já não serve o corpo que se tem, mas aquele que a sociedade, mais 

fortememente, por meio da mídia, dita ser o ideal. Como ensina o filósofo, "Fique nu...mas 

seja magro, bonito e bronzeado!" (FOUCAULT, 2012, p. 83).  

Pensamos que os discursos que irrompem na/da charge colaboram para reforçar 

sentidos sobre padrões estéticos impostos pela sociedade capitalista, fazendo com que 

algumas mulheres se assujeitem à ditadura da beleza, uma vez que elas, “comprem” aquilo 

que lhes falta ou “se desvencilhem” daquilo que lhes sobra, segundo esses padrões já 

estabelecidos. 

Na sociedade do consumo, por meio de práticas e processos discursivos, transformou o 

corpo em um objeto submetido ao controle e à manipulação. Dizendo de outro modo, a cada 

dia mais as mulheres vêm se submetendo a intervenções estéticas e cirúrgicas, com o intuito 

de tornar o seu corpo mais próximo do modelo considerado padrão de beleza e sensualidade, 
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em poucas palavras, mais erótico. 

Podemos afirmar, então, que a irrupção deste discurso contribui e muito com os modos 

de subjetivação do corpo da mulher e que essas práticas discursivas reiteram um conjunto de 

atitudes e de representações (PÊCHEUX, 1997), que ainda permeiam a nossa formação social, 

limitando o corpo feminino a um objeto a ser exposto, analisado, consumido. Por meio do 

humor e da ironia, há a denúncia de uma realidade duramente vivida pelas mulheres, que, para 

ter o corpo estipulado como padrão, se submetem a qualquer coisa. 

Esses discursos sobre o corpo ideal também irrompem na charge 10, que circulou no 

Divasca Blog, no ano de 2013 e, em texto que a precede, o blogueiro assume não gostar de 

carnaval e afirma que a charge constitui uma crítica ao ideal de corpo da mulher, que para ele, 

não é o musculoso. 

Charge 10 

 

                                                Fonte: http://divasca.blogspot.com/ 

 

O título da charge “Carnaval: a Evolução do Corpo Feminino” textualiza a 

transformação sofrida por ele num período de trinta anos, divididos de dez em dez. 

Chamamos a atenção para o fato de que a palavra “evolução” faz ressoar memórias 

relacionadas aos desfiles das escolas de samba, em que são avaliados vários quesitos, dentre 

eles, o modo como os integrantes de cada escola de samba progride na avenida durante o 

desfile. 
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O desejado é que eles se movimentem, dançando, considerando o ritmo e a cadência 

da bateria, ou seja, que “evoluam” sem correrias ou retrocessos e, que, caso ocorram, 

prejudicam a sua pontuação. Para que isso aconteça, as escolas realizam ensaios prevendo o 

tempo de duração do desfile na avenida e que, em São Paulo é de uma hora e cinco minutos e, 

no Rio de Janeiro, de uma hora e vinte.    

Na charge, essa evolução é uma referência às mudanças ocorridas no corpo de uma 

mulher que, supostamente, faz uso de substâncias proibidas por lei a fim de obter um corpo 

musculoso. Os esteroides anabolizantes, mais conhecidos apenas pelo nome de anabolizantes, 

são drogas relacionadas à testosterona, hormônio masculino fabricado pelos testículos, que 

possui vários usos clínicos, já que sua função principal é a reposição desse hormônio no 

organismo, nos casos em que, por algum motivo patológico, tenha ocorrido um déficit dele. 

Mais popularmente conhecidos por “bomba”, os anabolizantes são drogas sintéticas 

muito procuradas por atletas ou por pessoas que querem melhorar a performance ou 

desenvolver e/ou manter a musculatura. Consumida sob a forma de comprimidos e/ou 

injeções, essa droga de uso ilícito, no Brasil, estimula o desenvolvimento e a manutenção das 

características sexuais secundárias masculinas, tais como o pelo facial e o timbre de voz, entre 

outras. Isso significa que, quando usados por mulheres, os esteroides anabolizantes ou 

bombas não somente desenvolvem os músculos, mas também atuam de modo a fazer com que 

o corpo adquira traços masculinos
17. 

Essa masculinização do corpo da mulher é discursivizada na charge em tela, que a 

significa, incialmente, como sendo cheia de curvas e que acaba se transformando em gorila. A 

charge funciona, então, como uma crítica e/ou denúncia contra a busca desenfreada por um 

padrão de corpo belo, que é, na verdade, resultado de uma construção cultural, colocando-o 

em xeque. Esses diferentes modos de compreender o belo e o corpo são destacados por Souza 

e Ferreira (2016): 

 
O que é definido por belo, em qualquer que seja a prática corporal é 

questionável e passível de discussão e de diferentes leituras. Todas as 

interações humanas pressupõem representações. As pessoas se relacionam de 

formas diferenciadas para corpos diferentes. A representação social que eu 

tenho do corpo me diz dados sobre o Outro, como por exemplo, sobre alguns 

dos seus gostos, de suas preferências. E pelo seu corpo eu entendo que seu 

estilo de vida não me é agradável ou o é. Isto se deve às representações 

sociais que criamos. (SOUZA e FERREIRA, 2016, n.p.) 
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 Disponível em: https://monografias.brasilescola.uol.com.br/medicina/anabolizantes.htm. Acesso em 

28/01/2019. 
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Assim como na charge anterior, nesta também ressoam discursos sobre a busca 

desenfreada pelo corpo “ideal”, mas de acordo com as autoras, esse corpo ideal, na verdade, 

deriva das representações sociais que cada cultura tem dele (SOUZA e FERREIRA, 2016, 

n.p.). Todavia, tanto na charge 9 como como na 10 são silenciados sentidos de que o homem 

também pode utilizar medicamentos ilícitos para manter o corpo desejado. Por essa 

perspectiva, podemos dizer que as duas charges colocam em circulação discursos sexistas e 

machistas que afirmam que o corpo precisa corresponder ao imaginário que o homem tem da 

mulher, definindo um padrão de feminino considerado como aceitável aos olhos dos homens e 

ainda reforçam sentidos de um certo julgamento moral de que as mulheres são fúteis e só se 

preocupam com a beleza, e isso acabam por se enraizar cada vez mais na nossa formação 

social, apesar de todos os avanços. 

Por outro gesto de interpretação, podemos dizer que, nesta charge, pelo 

funcionamento da memória discursiva, também ressoa o discurso da ciência, que defende que 

todas as espécies descendem de ancestrais comuns e que, ao longo do tempo, foram 

sofrendo alterações. Essas modificações imperceptíveis de uma geração a outra, quando 

somadas e acumuladas, justificariam as diferenças entre as novas espécies assim originadas. A 

inversão desse discurso darwinista provoca o efeito de sentido de humor, pois na charge, a 

mulher não descende do macaco, mas se transforma nele, pela prática da musculação e, 

possivelmente, pela utilização de anabolizantes.  

Essa charge, só faz sentido, porque o que se diz/vê nela já foi dito/visto 

anteriormente, ou seja, porque outros discursos que nela retornam nela atualizados já foram 

produzidos antes e em outros lugares. A partir disso, podemos dizer que há, nos processos 

discursivos, um embate entre memória e atualidade. 

Nosso próximo grupo, recortamos charges nas quais ressoam o imaginário dos 

brasileiros sobre o Carnaval e o modo como ele afeta a vida dos brasileiros, além de constituir 

denúncias da realidade. A charge 11 foi publicada no site Carnache, no Carnaval de 2011 e 

também produz sentidos pelo entrecruzamento do verbal e do não verbal. A idealizadora do 

site, cujo objetivo declarado “é resgatar a diversidade carnavalesca e sua diversidade, que é 

tão ampla e rica e passível de ser explorada infinitamente pelas artes” 
18

 é a pesquisadora 

baiana Lilian Cristina Marcon e segundo consta, na página do site, é o mais autêntico e 

completo portal do carnaval. 

 

 

                                                           
18

 Disponível em: http://www.carnaxe.com.br/historia/hist1.htm . Acesso em  29 de janeiro de 2019. 
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Charge 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://carnaxehumor.files.wordpress.com/2011/10/carnaxe_charge_2001.jpg 

 

 A formulação visual do corpo da mulher de costas e praticamente nu, assim como as 

plumas ressoam sentidos sobre o Carnaval, contudo, não se trata de qualquer corpo, mas de 

um corpo negro, no qual são evidenciados os glúteos e os seios, em oposição à cintura muito 

fina. Segundo Braga (2015), o corpo da mulher negra, desde que desembarcou no Brasil, na 

época da escravidão, despertou um olhar diferente, pois seu formato era diferenciado do que 

antes já se tinha visto, principalmente, em comparação com os corpos das mulheres europeias. 

Em virtude de suas nádegas e seios mais avantajados, lábios mais carnudos, o branco europeu 

vinculou seu corpo “ao alto desejo sexual”, isto é, à “superexcitação sexual” (BRAGA, 2015, 

p. 44). 

Esse modo de discursivizar o corpo da mulher negra no carnaval ressoa já ditos sobre 

a servidão das escravas aos senhores brancos. Conforme Dias, o corpo negro sempre foi 

subjugado na época da escravidão e os castigos físicos, assim como estupros eram bastante 

frequentes, pois “os próprios senhores e seus capatazes costumavam se servir sexualmente de 

suas escravas”.  (DIAS, 2012, p. 305).  

Esse sentido de dominação do corpo negro pelo homem branco irrompe da formulação 

visual de um homem loiro, com os olhos arregalados e cuja saliva lhe escorre pela boca. Pelo 

viés da medicina, a salivação é um fenômeno biológico que ocorre porque o corpo, ao se 

deparar com a comida e/ou o cheiro dela, prepara-se para a digestão, acionando as glândulas 

salivares. É comum então, o uso da expressão “deu água na boca”, quando estamos diante de 

alguma comida e/ou sentimos o cheiro dela. Desse modo, um possível sentido para a charge é 

o de que o corpo da mulher seria um prato saboroso a ser degustado pelo homem.  
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Entretanto ao se deparar com ele, o homem desvia sua atenção das contas que tem a 

pagar (IPTU, escola, IPVA, material escolar, etc.), pois o desejo sexual fala mais forte.  Nesse 

sentido, a charge funciona como uma crítica à quantidade de impostos a serem pagos no início 

do ano pelos brasileiros e também ressoa discursos segundo os quais, o ano do brasileiro só 

inicia após o Carnaval, que acontece geralmente no mês de fevereiro. O Carnaval e o corpo da 

mulher são significados como um anestésico para os problemas diários do brasileiro. 

 Podemos dizer que essa charge vai além de constituir uma simples crítica ao 

expressivo número de contas a serem pagas pelo brasileiro no início do ano, pois discursiviza 

o corpo da mulher negra como um objeto a ser devorado pelo homem branco e um imaginário 

de homem brasileiro como irresponsável que só pensa em sexo.  

De acordo com Nepomucemo (2012, p. 364), embora ainda não possamos dizer que as 

mulheres, apesar das suas lutas, ocupam os mesmos lugares que os homens, muitos 

progressos podem ser observados na virada do século XIX para o século XX. Segundo a 

autora, elas conquistaram o direito ao voto, ao diploma de curso universitário e passaram a 

ocupar cargos eletivos e políticos da mais alta importância, além de avanços importantes no 

campo da sexualidade, dos direitos reprodutivos, dos relacionamentos familiares e da 

liberdade de expressão. Todavia, segundo a autora, essa trajetória de sucesso não abrangeu a 

todas e alguns grupos sociais as viveram de maneiras diferentes e “partiram de patamares 

desiguais e, no desenrolar dos acontecimentos, não caminharam juntas no mesmo passo, com 

determinadas situações de nítidos privilégios para umas e exclusão para outras” e a história 

das mulheres negras ilustra bem essa constatação. 

A charge 12 circulou no blog de Marcelo Gurgel, médico e economista que, desde 

2008, nele posta textos que tratam de diversos assuntos, relativos à política. A charge 

recortada circulou ano de 2017 e é composta por dois quadros onde se imbricam as 

formulações verbais e visuais. No primeiro quadro, a expressão “antes do Carnaval” sinaliza 

para uma marcação temporal e, nele, podemos ver um homem trajando uma camiseta 

vermelha que, em nosso gesto de leitura, remete ao Movimento dos Sem Terra - MST. Ele 

está com os olhos arregalados e com a língua de fora, correndo atrás de uma mulher. Os 

corações e a salivação, em excesso, encaminham para sentidos de que ele seria um “caçador” 

que corre atrás da sua presa, sempre pronta para ser abatida. 

Ela usa saltos e vestes que deixam à mostra, parte dos seios e glúteos e os cabelos ao 

vento sinalizam para o sentido de que, por sua, vez, não demonstra interesse por ele. Esse 
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modo de significá-los aponta para sentidos relacionados ao “predador” e a sua “caça”. Ou 

seja, a mulher é significada como tentando se salvar de um possível ataque/abate.  

  

Charge 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://blogdomarcelogurgel.blogspot.com/2017/02/antes-e-depois-do-carnaval.html 

 

No segundo quadro, os lugares de predador e de caça se deslocam, uma vez, que 

“depois” do Carnaval, quem corre atrás do homem é uma mulher grávida. Se no quadro 

anterior ela trajava roupas sensuais, que deixavam a mostra o seu corpo, agora, o destaque é 

dado para a barriga, para chinelos e para a expressão de raiva do seu rosto. O homem, ao 

contrário, usa as mesmas roupas, mas agora, a expressão também é de desespero. Esse sentido 

é possível pela expressão fisionômica e as gotas de suor que sinalizam para a dificuldade de 

“livrar” de uma mulher grávida. 

As formulações verbais “Antes do Carnaval” e “Depois do Carnaval”, juntamente 

como as formulações visuais reforçam os discursos sobre o aumento das atividades sexuais e 
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uma suposta promiscuidade durante o Carnaval e que ainda impera em boa parte da nossa 

formação social e da qual resultaria uma maior taxa de mulheres grávidas. 

De acordo com uma pesquisa
19

 realizada pela Universidade Federal Fluminense, esse 

imaginário em torno do Carnaval é falso, pois a ocorrência de gravidez se mantém inalterada 

depois dessa festa, sendo que o maior pico de nascimentos, no país, é registrado em maio, o 

que significa que as mulheres engravidam mais no mês de agosto do ano anterior e não em 

fevereiro. Por outro lado, o estudo observou que há um aumento de 30% na venda de 

preservativos durante a mesma época de 15% nos testes de gravidez. Ainda de acordo com a 

pesquisa, os números sobre o aborto tendem a aumentar em novembro e a maior a taxa de 

fecundação das mulheres em idade fértil ocorre entre outubro e novembro. Isso reflete que a 

maioria dos casais que tem filhos nessa época, não engravidam durante às festas de Carnaval. 

Do nosso ponto de vista, por um lado, essa charge inscreve os discursos em uma FD 

machista, já que compreende a mulher como a única responsável por impedir a gravidez, além 

de negar-lhe o lugar de protagonista do seu próprio desejo, reforçando, assim, sentidos já 

enraizados na nossa formação social, mas por outro, funciona como uma crítica à falta de 

responsabilidade sobre a paternidade e que não acontece somente durante o Carnaval.  

No 5º grupo, recortamos duas charges que funcionam como discurso de resistência, 

pois por meio delas, os sujeitos “ousam se revoltar” (PÊCHEUX, 2014), ou seja, se rebelam, 

se revoltam, questionam, contestam aquilo que lhes é dado a ver e a pensar. 

Ao se referir ao funcionamento discursivo da resistência, Pêcheux, apresenta dois 

primados: “1-não há dominação sem resistência: primeiro prático da luta de classes, que 

significa que é preciso ‘ousar se revoltar’ e 2-ninguém pode pensar do lugar de quem quer que 

seja: primado prático do inconsciente, que significa que é preciso suportar o que venha a ser 

pensado, isto é, é preciso ‘ousar pensar por si mesmo’” (PÊCHEUX, 2014, p. 281, grifos do 

autor).  

De acordo com Leandro Ferreira, esses primados apontados pelo autor (re-)afirmam 

que a resistência se dá no interior da história, por meio da luta de classes e no interior do 

sujeito, pelo inconsciente (LEANDRO FERREIRA, 2015, p. 161).  Nas charges, a resistência 

provoca a desestabilização de sentidos já sedimentados e segundo os quais, o corpo da mulher 

está sempre acessível durante o Carnaval. Para Sousa, 
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  Disponível em: http://www.farmaceuticosdocerrado.com.br/gravidez-no-carnaval/. Acesso em 15 de janeiro 
de 2019. 
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[...] no roçar do que é posto em discurso e do que não entrou nele, há 

intervalo possível para a emergência de fendas, fissuras, rachaduras em 

espaços de resistência de/para dizer. Talvez não exista aqui a resistência do 

sujeito, pois este é para sempre-já-aí assujeitado em sujeito pela ideologia, 

mas resistência de discursos tidos como dissonantes em relação àqueles 

legitimados dominantes e únicos possíveis. (SOUSA, 2015, p. 161), 

 

Entendemos, assim, que a resistência implica um rompimento com aquilo que, de 

alguma maneira, foi imposto, e discursivamente, consiste na desidentificação ou 

contraidentificação do sujeito com a formação discursiva dominante. Ao não se identificar 

com discursos que consideram o corpo da mulher como um objeto de prazer masculino, os 

sentidos derivam para outras redes de significação, desestabilizando dizeres já 

institucionalizados.  

Isso ocorre porque “a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos” (PÊCHEUX, 

2014, p. 134) e ao ser interpelado por ela, o sujeito resiste a alguns discursos. Podemos dizer 

que a resistência é pressuposta pelo assujeitamento do sujeito, que é da ordem do político e do 

simbólico. É preciso destacar ainda, que a interpelação do sujeito pela ideologia e pelo 

inconsciente não se dá sem falhas. Conforme afirma Leandro Ferreira,   

 

[...] hipótese, portanto, que interessa à AD é considerar o inconsciente como 

via de acesso ao sujeito, por meio da linguagem, onde o mesmo irrompe ao 

falhar. E será, então, pela falha constitutiva no interior da língua, da história, 

do sujeito e da própria ideologia que a resistência vai tornar-se visível, fazer 

presença (LEANDRO FERREIRA, 2015, p. 160). 

 

Pautando-se nos conceitos de real da língua e real da história, a autora propõe 

designar a resistência como o real do discurso, pois conforme ela “[...] nesse pano de fundo da 

tessitura discursiva, irrompe algo que é da ordem do não conformismo, da não repetição, do 

não logicamente estabilizado. A isso, proponho chamar de ‘resistência, que seria por sua vez o 

‘real do discurso’”. (LEANDRO FERREIRA, 2015, p.162-163, grifos da autora).  

Para a autora, esse “real do discurso” é peça fundamental na compreensão dos 

sentidos e deve ser legitimado no dispositivo teórico-metodológico da AD, pois “[...] os traços 

de especificidade que habitam o espaço da resistência em qualquer de suas extensões centram-

se em torno de núcleos conceituais que percorrem a teoria desde seus primórdios e que não 

podem ser banalizados, diluídos nem tampouco esquecidos” (LEANDRO FERREIRA, 2015, 

p.166).   

A charge 13 foi publicada no site da Asmetro – Sindicato Nacional dos Servidores do 

Inmetro, em 2015 e, nela, ressoam sentidos sobre a nudez da mulher durante o Carnaval e que 
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derivam das formulações visuais das pequenas fantasias e dos confetes e serpentinas. O palco 

da cena é o espaço da rua e, portanto, da ordem do público, daquilo que pertence a todos.  

 

Charge 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.asmetro.org.br/portal/gestao/atos-de-gestao/63-destaques/5494-charges-carnaval-2015-ii   

 

Nela, os corpos das mulheres são uniformizados, sendo que o que as distingue é 

apenas a altura. As duas têm os mesmos rostos e usam as mesmas fantasias na cabeça, além 

das sandálias coloridas amarradas às pernas, bastante comuns no Carnaval.  

Esse modo de discursivizá-las poderia encaminhar para sentidos do sexo fácil durante 

essa época do ano. Porém, elas estão de costas e fazem um gesto de negação para o motorista 

embriagado, que lhes oferece uma carona. Pela ótica discursiva, nesta charge, há um 

deslizamento de sentidos, já que não se trata mais de um corpo disponível às investidas 

masculinas, mas de um corpo que, apesar de estar no domínio do público a ele não se 

submete, pois a mulher é protagonista do seu destino e pode decidir sobre seu próprio corpo. 

Pelo funcionamento da memória discursiva, também ressoam sentidos sobre um 

problema vivenciado constantemente na sociedade brasileira, qual seja, o de combinar bebidas 

alcoólicas com direção, durante o Carnaval.  Esse sentido é possível pela formulação visual de 

uma garrafa no chão e de um homem ao volante, visivelmente embriagado, além da 

formulação verbal “Hic... alguém aí aceita uma carona?”, em que a onomatopeia “hic”, 

significa o soluço resultante da embriaguez.  

Infelizmente, apesar das inúmeras campanhas de conscientização, ainda é bastante alto 

o número de acidentes provocados pela ingestão de bebidas alcoólicas e direção, durante o 

Carnaval. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, em 2018, houve 27 acidentes, que 
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resultaram em 19 feridos e duas mortes, número expressivamente menor que os de 2017, 

quando aconteceram 67 acidentes com 70 feridos e seis mortes
20

. 

À formulação verbal mencionada e demais formulações visuais, se soma a formulação 

visual da morte, representada por uma caveira, com vestes pretas e uma foice na mão. Ela 

representa o perigo ou castigo por ingerir bebidas alcoólicas e dirigir. 

Nessa charge, os discursos sobre o corpo da mulher no Carnaval se entrelaçam aos do 

domínio do trânsito, funcionando tanto como um discurso de resistência como alerta para o 

perigo de dirigir embriagado durante a maior festa popular do Brasil, colocando em risco 

tanto a vida do folião como a de outras pessoas.  

O que nos chama a atenção, nesta charge é justamente o deslocamento de sentidos de 

um domínio do saber para outro, tendo em vista que se, por um lado, as formulações verbais e 

visuais, juntas, funcionam como um discurso de resistência contra discursos machistas, por 

outro, fazem circular discursos que se inscrevem em outros sítios de significação, alertando 

para um grave problema que é o de dirigir após ingerir bebidas alcoólicas. 

Esse modo de compreender o Carnaval, como época em que todos os prazeres 

terrestres estariam liberados, conforme mencionamos, no capítulo 2, tem origem no discurso 

da igreja católica que visando um maior controle dos seus fiéis, permitia que usufruíssem dos 

prazeres da carne, nos dias que antecediam a quaresma e, logo, a Páscoa.  

Esse sentido de mulher como senhora do seu próprio corpo e protagonista da sua 

história também irrompe na charge de autoria de Sinovaldo (charge 14), que cria charges há 

40 anos, sobre assuntos variados. Publicada no jornal digital VS, do Rio Grande do Sul, no 

ano de 2015, também nesta charge as formulações verbais e visuais se entrelaçam no processo 

de produção de sentidos.  

A formulação visual de uma mulher, fantasiada de carro e de um homem minúsculo, 

fantasiado de bomba de combustível, além dos confetes e serpentinas também inscrevem o 

discurso na FD do o Carnaval. Contudo, a formulação visual do rosto do homem, da 

mangueira e o gesto feito por ele, produz um deslizamento de sentidos, já que a mangueira, 

possivelmente discursiviza o pênis. Esses modos de significá-los inscreve o discurso em outra 

FD, qual seja, a do sexo e faz ressoar memórias de que o assédio não acontece apenas nessa 

época do ano.  
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 Disponível em:  https://diaonline.r7.com/2018/02/14/balanco-da-operacao-carnaval-2018-da-prf-

tem-numeros-menores-que-o-ano-

passado/?utm_source=Juliana+Nogueira&utm_campaign=diaonline-author. Acesso em 27 de janeiro 

de 2019. 
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Charge 14 

Fonte: http://www.jornalvs.com.br/_conteudo/2015/02/noticias/regiao/128646-fantasias-e-brincadeiras-de-

carnaval-nas-charges-dos-jornais-de-sexta-feira.html 

 

A expressão facial da mulher, o negrito e as exclamações junto à formulação verbal 

“Não enche” produz o efeito de sentido de que ela não está disposta a ceder às investidas 

masculinas. Desse modo, ressoam, no fio do discurso, memórias sobre a violência sofrida pela 

mulher no Carnaval, quando, em nome da festa, os homens se acham ainda mais donos dos 

seus corpos, pois se eles estão ali, no espaço público da rua, deveriam servir de objeto para 

satisfazer os desejos sexuais masculinos.  

No Brasil, conforme o Datafolha
21

, 42% das mulheres já sofreram assédio sexual. 

Segundo a pesquisa, no período de Carnaval, o número de assédios tende a aumentar e, em 

virtude disso, diversas campanhas são organizadas para conscientização e tentativa de 

erradicação desse problema social, o que leva a um maior encorajamento das vítimas para 

denunciar os agressores.  

Em virtude da sedimentação desses discursos preconceituosos e machistas, muitas 

mulheres ainda são assediadas nessa festa e, muitas vezes, têm seus corpos tocados, beijos 

roubados, quando não são estupradas.   

Acreditamos que textos como esse e o anterior, assim como campanhas feitas nessa 

época, por órgãos públicos e privados colaboram para encorajar as mulheres a denunciar os 

seus agressores e combater à violência sofrida por elas, que se intensifica nessa época do ano. 

Nesse sentido, o Coletivo Não é Não! lança sua segunda campanha, em 2019 de 

arrecadação on line contra o assédio durante o Carnaval. O dinheiro será revertido na 

                                                           
21

 Ver: https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2018/01/1949701-42-das-mulheres-ja-sofreram-
assedio-sexual.shtml 
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confecção e distribuição de aproximadamente 100 mil tatuagens temporárias contra o assédio 

sexual no Carnaval. A tatuagem imprime na pele os dizeres “Não é não!” e será distribuída, 

gratuitamente, tanto nos blocos e nos desfiles, quanto nas praias do país em nove estados do 

país, quais sejam: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Pará, Goiás, 

Distrito Federal e Paraná.
22

 

A campanha foi idealizada em 2017, por um grupo de amigas, quando uma delas foi 

vítima de assédio durante o Carnaval do Rio de Janeiro.  Em resposta, elas resolveram criar e 

distribuir as tattoos contra o assédio e, desde então, a campanha só cresceu e se alastrou por 

outros estados do Brasil. Conforme o site consultado, a campanha visa a “transformar o corpo 

feminino em uma vitrine contra esse crime e a falsa impressão de que na folia ‘tudo é 

liberado’. Na verdade, ‘não’, só é liberado se a mulher quiser e permitir e as tatuagens viraram 

uma ferramenta para isso”. 

Conforme mencionamos no segundo capítulo deste trabalho, no imaginário popular, a 

festa carnavalesca é compreendida como espaço em que tudo é permitido. Também para 

Garcia e Sousa (2015), no imaginário coletivo, nessa festa, não há coerções nem limites e o 

sujeito que diz não a essa possibilidade de se relacionar livre ou obrigatoriamente com o 

outro, é vítima, simbolicamente ou não, de uma violência. 

A partir dessas autoras, podemos dizer que, a campanha promovida pelo coletivo 

feminista e as duas últimas charges analisadas buscam romper com sentidos já 

institucionalizados, fundando um discurso outro sobre a mulher e seu corpo na sociedade da 

folia. Segundo elas, esses discursos sobre a mulher e o carnaval rompem com discursos já 

estabelecidos, os quais sustentam que nesse evento festivo, a mulher está no espaço urbano 

para servir como objeto de prazer ao homem e a significam como livre e possuidora de 

desejos, entre eles, o de brincar o carnaval (GARCIA e SOUSA, 2015, p. 91). 

Em síntese, o discurso que irrompe nesta e na charge anterior, desestabiliza sentidos 

de que o Carnaval é a festa da permissividade e de que a mulher é objeto de satisfação sexual 

do homem, atualizando outros sentidos sobre ela e seu corpo, pois ela é significada como livre 

para brincar o carnaval da maneira que bem entender e dizer não ao assédio. 

Todas as charges circularam no espaço digital e conforme afirmamos, no primeiro 

capítulo, o espaço digital não pode ser compreendido apenas como suporte de/para algo, mas 

constitui um instrumento de poder e de dominação, servindo aos interesses de alguns grupos 

                                                           
22

  Disponível em: https://gurudacidade.com.br/2019/01/29/nao-e-nao-lanca-campanha-contra-o-assedio-no-

carnaval-2019/ Acesso em 29 de janeiro de 2019. 
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sociais. Além disso, ele faz parte dos modos de existência dos sujeitos e é condição de 

produção político-ideológica do discurso, conforme Dias (2018).  

Nesse espaço de produção de sentidos, circulam uma infinidade de tipos de textos, 

dentre eles, as charges, nas quais irrompem discursos sobre questões sociais que afligem, 

irritam, desgostam, confundem. Entrelaçando o verbal e o não verbal, esse tipo de texto, 

encaminha para o humor e a ironia, colocando em circulação discursos que, muitas vezes, não 

poderiam ser produzidos sob outras condições de produção. Conforme ressaltam Fernandes e 

Venturini (2008, p. 87) “[...] os sujeitos de uma formação social riem daquilo que os 

incomoda, materializando no eixo da formulação, os desejos e os recalques que os constituem, 

porque são sujeitos habitados pelo real, pelo simbólico e pelo imaginário”. 

Contudo, o riso não é o único efeito de sentido produzido pela charge. Nelas/por elas, 

os sujeitos ousam “se revoltar”, denunciando as mazelas da sociedade em que estão inseridos, 

abrindo espaço também para a contestação e o questionamento, para a dúvida e a resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 
 

EFEITO DE FECHAMENTO 

 

A Análise de Discurso de vertente francesa sob a qual está sustentado este trabalho 

tem como um de seus pressupostos básicos a incompletude da linguagem, por isso, não há 

como pensar em uma conclusão para esta pesquisa.  Sendo assim, o que propomos é um 

“efeito de fechamento”, pois o nosso movimento analítico ante aos objetos recortados é 

apenas “um” diante de tantos outros a serem feitos, já que a intervenção da história nos 

discursos faz com que os sentidos se inscrevam na ordem do movimento. 

Nosso principal objetivo, neste trabalho, foi o de investigar como a mulher foi 

discursivizada em dez charges que circularam no espaço digital, na primeira década desse 

século, durante o Carnaval. Consideramos então que nesta festa profana, o corpo ocupa lugar 

de destaque e, mais especialmente, o corpo da mulher, quase sempre exposto e desnudado, dá 

visibilidade a uma sensualidade exacerbada, fazendo com que o país ainda seja apontado 

como uma das principais rotas do turismo sexual, no mundo e que mesmo diante de tantas 

lutas e enfrentamentos, nesses textos, ainda ressoam memórias que nos afetam e desagradam. 

 A escolha do espaço digital se deu em virtude da quantidade e rapidez com que os 

discursos circulam e atingem um número ímpar de pessoas em questão de segundos, por meio 

da memória da máquina. Nesse espaço, temos acesso a praticamente tudo: sendo possível 

estudar, pesquisar, conhecer pessoas, realizar negócios de compra e venda. A charge foi 

recortada como objeto de estudo porque viraliza sem cessar no espaço digital, atingindo um 

grande número de leitores, de diferentes faixas etárias e classes sociais, mobilizando 

memórias, significando e se ressignificando a todo momento, permitindo que os sujeitos 

curtam, compartilhem e/ou comentem os discursos que nelas circulam, abrindo espaço para a 

polêmica.  

Desse modo, compreendemos o Carnaval como festa constitutiva da invenção da 

identidade nacional brasileira e como um acontecimento discursivo, na medida em que ela faz 

retornar sentidos que retornam atualizados, no fio do discurso, pelo funcionamento da 

memória discursiva. Porém, esses discursos não só se repetem, mas também encaminham para 

outros sítios de significação, funcionando como um discurso de resistência a esses dizeres já 

institucionalizados. 

Esse movimento de/nos sentidos possibilitou que dividíssemos as charges recortadas 

para análise em cinco grupos: no primeiro, as formulações verbais e visuais encaminham para 

a hipersexualização do corpo da mulher pela mídia, reforçando o sentido de que ele constitui 

um objeto de prazer masculino e, portanto, um chamariz não somente para os estrangeiros, 
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mas para os próprios brasileiros que acreditam que durante a maior e mais famosa festa 

brasileira nada é proibido. Além disso, apaga-se o protagonismo da mulher sobre o direito de 

decidir sobre o próprio corpo e sobre os seus próprios desejos. 

Nas charges que compõem o grupo número 2 são atualizados discursos machistas já 

sedimentados na nossa formação social de que a mulher pertence ao domínio do privado e o 

homem, ao domínio do público, encaminhando para sentidos sobre a fidelidade dentro do 

casamento. Contudo, os discursos que as charges fazem circular não se inscrevem nos 

mesmos espaços do dizer, pois na charge 7 a mulher que está em casa, é discusivizada como a 

esposa enganada pela esperteza do marido e na charge 8, apesar de estar em casa, ela não é 

submissa ao marido, ao contrário, exerce sobre ele autoridade.  

 As charges do grupo número 3 fazem circular discursos sobre a ditadura da beleza e 

pela busca incessante pelo corpo ideal e de que há uma linha muito tênue entre o que é 

dominação e o que é empoderamento. O efeito de sentido produzido não é apenas o de crítica, 

mas também de denúncia contra o assujeitamento a padrões estéticos impostos pela sociedade 

que elevam cada vez mais os números procedimentos estéticos e cirurgias plásticas, tanto que 

o Brasil já é considerado o segundo país que mais os realiza, ficando atrás apenas dos Estados 

Unidos.   

Nos discursos formulados nas charges do grupo 4 ressoam memórias sobre o 

imaginário de Carnaval que afeta o povo brasileiro e que foi construído ao longo do tempo, 

inclusive, pela igreja católica, que visando a um maior controle sobre seus fiéis, liberava-os 

para a festa de carnaval por alguns dias, com o objetivo de que saciassem os prazeres da carne 

e, após isso, se mantivessem alinhados às regras impostas por essa instituição.  

No último grupo, recortamos charges que dão visibilidade a outro modo de 

compreender o corpo da mulher, pois, as mulheres são livres para decidir sobre ele. Ou seja, 

nesses textos a mulher tem liberdade para brincar o carnaval, se diverte e diz não ao assédio 

de forma categórica, pois é dona de seu corpo e dita as regras em relação a ele. Trata-se, então 

de fazer circular discursos que rompem com o já instituído e que constituem, por isso, um 

discurso de resistência, inaugurando um discurso outro sobre a mulher e seu corpo. 

Esse percurso teórico e analítico sobre os sentidos do corpo das mulheres nos permite 

dizer que ele sempre constituiu (e continua sendo) um objeto de estudo para diversos campos 

do saber e que o modo de “olhar” para ele varia de acordo com o tempo e objetivo daquele 

que o estuda. Nas charges analisadas, ora são reforçados sentidos já estabelecidos na nossa 

formação social ora os dizeres encaminham para outros sítios de significação.  
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Esses possíveis sentidos derivam do imbricamento das diferentes materialidades 

significantes que não se complementam, mas se articulam no processo de produção de 

sentidos. Logo, não é possível dissociar o verbal e o não verbal no gesto de interpretação. 

Finalmente, salientamos que o espaço digital vem constituindo um importante lugar de 

produção e circulação de sentidos, na atualidade, contudo, pensamos que ele também colabora 

para reforçar sentidos já institucionalizados.  

Nas charges analisadas, por meio do humor e da ironia, são criticados discursos já 

instituídos sobre a mulher e seu corpo, fazendo com que outros sentidos possam irromper no 

fio do discurso e que o Carnaval carioca é a festa brasileira que mais chama a atenção do 

mundo e cada vez mais se afirma como uma indústria que gera altas cifras de lucros para 

muitos, porém, ainda é compreendida por muitos como oportunidade para assediar e 

conseguir sexo fácil.  

Com base nisso, compreendemos a charge como um texto materialmente heterogêneo 

que, por meio do humor e da ironia, colabora ora para reforçar discursos já sedimentados no 

imaginário coletivo sobre o Carnaval e a mulher brasileira, mas não raras às vezes, constitui 

também, um discurso de enfrentamento e de resistência. Partimos do pressuposto de que o 

riso é fundamentalmente humano e que, assim como a ironia, permite aos sujeitos fugir das 

tragédias humanas. Contudo, compreendemos que nem todo tipo de humor faz rir, mas muitas 

vezes nos leva a refletir sobre algo que nos incomoda. Desse modo, acreditamos que a 

relevância desse trabalho é pensar a charge não apenas como um tipo de texto “engraçado”, 

mas como um tipo de texto que tem um alcance social, já que pode encaminhar para a crítica e 

para a denúncia das mazelas da nossa sociedade.  

Nesse sentido, destacamos o caráter político desse tipo de texto e acreditamos que ele 

não pode ser compreendido apenas como um discurso que faz rir, ao contrário, trata-se, por 

algum motivo, de dizer aquilo que não pode ser dito sob outras circunstâncias, sendo um 

espaço em aberto que pode reforçar ou deslocar sentidos.  
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