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Mafalda Verissimo tem “uma importância social 

ainda mais ampla, uma vez que durante a vida 

do Erico foi ela quem o sustentou, vamos dizer 

assim, no sentido moral da vida, ou seja, ela 

sempre o acompanhou. Ela não o deixou 

desanimar quando ele ficou doente, porque ele 

teve dois infartos e ela segurou, vamos dizer 

assim, o ânimo do Erico pra ele se recuperar, 

então ela também além de manter a memória 

dele a posteriori, depois da morte, ela na 

verdade fez um trabalho de sustentação”.  

(BORDINI, 2020, 3’20) 

 

Seja como for, hoje sei que Mafalda é a melhor, 

a mais lúcida essa família. 

(VERISSIMO,1997 p. 264) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Entrelaçamento dos discursos de/sobre Mafalda Verissimo:  

documentos, livros e vivências. 

 

 

Katielli Chaves Antunes 

Orientadora: Profª. Dra. Maria Cleci Venturini 

 

 

O objeto discursivo desta pesquisa é Mafalda Verissimo – esposa do escritor 
Erico Verissimo -  recortando os discursos que constroem o imaginário em torno 
deste sujeito que viveu ao longo do século XX. A questão de pesquisa que 
buscamos responder é: como se constrói e se sustenta discursivamente a 
representação imaginária de Mafalda Verissimo em diferentes materialidades 
significantes e espaços discursivos? Para responder a essa indagação 
recortamos materialidades discursivas que tratam de/sobre Mafalda, a partir de 
diferentes posições-sujeito e de textualidades que contemplam textos-imagens, 
obra literária, entrevistas, comentário, espaço museológico e outros 
documentos.  Consideramos como condições de produção o século XX com 
vistas a evidenciar Mafalda Verissimo como uma mulher enquanto sujeito que 
se constitui nas contradições e que não busca estabilizar-se em um padrão 
normatizado para o lugar de esposa, mas se desloca para além desse lugar e se 
assume como companheira de vida do escritor. Para mostrar esse deslizamento, 
as materialidades discursivas, com vistas ao movimento analítico, estão 
arranjadas em quatro blocos, estruturados em dois eixos: o de ‘fazer-crer’ e o de 
‘lugar de memória’. As análises empreendidas nos conduzem a eleger Mafalda 
Verissimo como lugar de memória do escritor Erico Verissimo e nos permitem 
torná-la protagonista de sua história ao lado dele.  O aporte teórico é o da Análise 
de Discurso Pecheuxtiana, sendo mobilizados os dispositivos teórico-
metodológicos de acordo com as demandas da questão de pesquisa e do corpus 
recortado.  

 

Palavras-chave: sujeito, história, memória, lugar de memória, Mafalda 

Verissimo 

  

 

 



ABSTRACT  

 

Discourses’ Interlacing by/about Mafalda Verissimo:  

documents, books, and experiences.  

 

 

Katielli Chaves Antunes 

 Supervisor: Professor PhD Maria Cleci Venturini  

 

 

The discursive object of this research is Mafalda Verissimo - Erico Verissimo’s 
wife - cutting out the discourses that develop the imagination around this subject 
who lived in the 20th century. The research question we search to answer is: how 
is the imaginary representation of Mafalda Verissimo developed and sustained 
discursively in different significant materialities and discursive spaces? In order 
to answer this question, we cut out discursive materialities that focus with/about 
Mafalda, from different subject positions and textualities that include text-images, 
literary work, interviews, commentary, museum space, and other documents. We 
consider as conditions of production the 20th century in order to highlight Mafalda 
Verissimo as a woman as a subject that is constituted in contradictions and that 
does not seek to stabilize herself in a standardized pattern for the place of wife, 
but moves beyond this place and takes over as the writer's life partner. To show 
this slipping, the discursive materialities are arranged in four blocks, in which we 
developed analyses, which were structured to meet two axes: the 'make-believe' 
and the 'place of memory'. The analyses conducted lead us to elect Mafalda 
Verissimo as a place of memory of the writer Erico Verissimo and allow us to 
make her the protagonist of his story alongside him. The theoretical input is the 
Pecheuxtian Discourse Analysis, and the theoretical and methodological devices 
are mobilized according to the demands of the research question and the 
selected corpus.  

 

Keywords: subject, history, memory, place of memory, Mafalda Verissimo 
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PRELÚDIO 

A pesquisa que esse prelúdio introduz trata dos discursos de/sobre 

Mafalda Verissimo, entretanto, antes de nos aprofundarmos nas materialidades 

que em que ela emerge através do fio do discurso é necessário que a 

apresentemos tendo em vista o fato de seu nome aparecer sempre relacionado 

à figura famosa do marido:  o escritor Erico Verissimo.  

Torna-se relevante trazer nessas primeiras linhas uma breve biografia, 

tendo em vista que abordamos materialidades em torno de Mafalda que 

antecedem ao casamento. Além disso, buscamos dar visibilidade a esse sujeito, 

que é presença/ausência nos discursos que permeiam o escritor e seus espaços 

de memória e colaboram no entendimento da posição-sujeito esposa e do lugar 

da mulher na sociedade do início do século XX, época em ela se casa e na qual 

inicia sua trajetória ao lado do sujeito que, veremos, torna-se escritor renomado 

devido a importantes contribuições de Mafalda, tanto na criação de espaços/ 

momentos que possibilitaram a escrita de Verissimo, bem como, por sua notória 

resiliência frente aos desafios da vida.  

Mafalda Halfen Volpe nasceu em Pelotas em 17 de junho de 1913, filha 

de Ema com Vicente Volpe. Sua família mudou-se para Porto Alegre quando ela 

tinha poucos meses de vida. “O pai era italiano, viajante e maçom, e a mãe, de 

origem alemã, chapeleira e católica. Tinha nove anos quando a família foi morar 

em Cruz Alta.” (MORGANTI, 1994 p. 103)1, na época uma cidadezinha que se 

resumia a duas praças que eram ligadas por meio da rua do comércio. Cruz Alta 

conquistou Mafalda de tal forma que pensava em não se casar justamente para 

não ter que mudar de cidade. Na família de quatro irmãos, dois homens e duas 

mulheres, Mafalda era a terceira. 

A família por parte do pai veio de navio da Itália e se espalharam pelo 

mundo. Uns foram para a Argentina, outros para Chicago e alguns distribuíram-

se no Rio Grande do Sul e suas fotos de infância foram guardadas por uma tia 

                                            

1 Para contar a biografia de Mafalda, trazemos suas próprias palavras que se encontram no livro 

de entrevistas “Confissões do amor e da arte” (1994), de Vera Regina Morganti. Dessa forma 
todos as citações do prelúdio pertencem ao mesmo livro.  



com a qual só teve contato depois de estar na Chicago acompanhando, mais 

tarde, o marido em suas palestras. Sua mãe era filha de alemães que tinham 

imigrado para trabalhar no Sul como uma mão-de-obra barata. Ema aprendeu a 

fazer chapéus em Porto Alegre e, quando mudou-se para Cruz Alta resolveu 

abrir uma loja na sala da frente da sua casa: ‘Ao mundo elegante’ tinha até vitrine.  

Em relação ao colégio, D. Mafalda, como é carinhosamente lembrada, 

estudou no Santíssima Trindade, das freiras franciscanas e ali teve aulas de 

alemão, bordado, pintura. Da influência alemã e italiana dos pais ficaram alguns 

hábitos, “mas interessante como sempre o homem acaba mandando. Minha mãe 

fazia comida italiana” (p. 110). Diferente do que se esperava para a época 

Mafalda não aprendeu a cozinhar quando menina, ia para a cozinha somente 

em caso de necessidade, porém os costumes de se criar uma filha para casar 

se mantinham em certos pontos: “Eu estava destinada ao piano [...] Era mais 

aquela obrigação: tinha que aprender piano. Minha irmã, coitada, teve que 

aprender violino, também sem vocação nenhuma” (p. 111) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto-imagem 2: No centro, em pé, Mafalda rodeada pelos irmãos e pelos pais.  

Fonte: Arquivo pessoal da família, cedido por Fernanda Verissimo. 



 

Apesar de adorar ler, sua mãe não permitia2. Quando a pegava lendo dizia 

“Como é, não tem nada para fazer?” (p. 113), pois era considerado ‘coisa de 

vagabundo’, mas Mafalda construiu, com a ajuda de Erico, uma relação de amor 

pela leitura, confessando na entrevista que tinha pena de quem não lê: acho que 

a vida fica vazia” (idem, p.114). Nas noites “como bons italianos” (p. 112), ouvia 

sob os olhos as óperas do Teatro Colón, porém fugia com os irmãos, pois, 

segundo ela, não tinha bom ouvido para música.  

Mafalda conheceu Erico quando tinha 13 anos, casaram-se quando ela já 

tinha completado 18 anos e viveram juntos, lado a lado até que o escritor viesse 

a falecer em 1975, em decorrência de um infarto. Mafalda é peça fundamental 

como lugar de guarda da memória de Erico Verissimo, tendo cuidado do acervo 

até sua morte em 2003. A história que construíram juntos inspira gerações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto-imagem 3: Erico e Mafalda Verissimo. Fonte: Arquivo O Globo3 

 

                                            

2 Discutiremos as condições de produção no Capítulo 1, mostrando que as mulheres eram 

destinadas apenas os serviços domésticos. A história das mulheres mostra a leitura como 
atividade destinada apenas à burguesia.  

3 Disponível em https://images.app.goo.gl/PjikKMrqXUac9gRWA . Acesso em 21/01/2021. 

https://images.app.goo.gl/PjikKMrqXUac9gRWA


INTRODUÇÃO 

 

O tempo e o vento passou: a história pra sempre ficará! 

(Os Cambarás- CTG Fogo de Chão -2009) 

 

 

A pesquisa que introduzimos tem muito de subjetividade. Dela resultam 

mais questões a serem pensadas do que propriamente respondidas. Foi devido 

a uma paixão antiga que resolvi, mais uma vez, trabalhar com o escritor Erico 

Verissimo. Suas obras e a construção narrativa de suas personagens femininas 

me instigaram desde a adolescência, o que me fez crescer na companhia de 

seus escritos e me levou, por consequência, ao curso de Letras. 

A investigação, ainda que rasa, aumentou a necessidade de aprofundar-

me pelo tempo, como o vento, nas entrelinhas do Contador de Histórias. A Teoria 

Literária e a Estética da Recepção de Jauss, bem como, Paul Ricoeur e suas 

contribuições sobre o tempo fizeram parte desse início de trajetória e meu 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no ano de 2013, resultou na publicação 

do artigo Tempo, Memória e História: a experiência narrativa em Ana Terra, de 

Erico Verissimo disponível na revista eletrônica Norte@mentos4, em 2014.  

 Embora tenha me aventurado como empreendedora e a distância para a 

pesquisa acadêmica tenha aumentado, a curiosidade não foi banida. Manteve-

se viva uma chama de amor pela literatura, pela cultura rio-grandense do Sul e 

pelas diversas manifestações que a acompanham, principalmente, no que tange 

ao tradicionalismo gaúcho. Meus projetos de prenda de um CTG5 trataram 

sempre de fomentar essa cultura e, para isso, utilizamos como base obras da 

literatura que retratam não só as figuras femininas marcantes, mas também a 

sua relação com a história evidenciada nos gestos de resistência, resiliência e 

perseverança. A Análise de Discurso fazia parte da nossa prática, já antes 

                                            

4 http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/norteamentos/article/view/1532 

5 Centro de Tradições Gaúchas- Entidades Tradicionalistas que cultivam a cultura gaúcha em 

manifestações artistas, campeira. 00 

http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/norteamentos/article/view/1532


mesmo de estudá-la, pois na leitura das obras retomávamos as condições de 

produção, as diferentes formações discursivas, distintas posições-sujeitos em 

torno das personagens que investigávamos, marcadas pela contradição e, 

muitas vezes, pelo antagonismo. Tais noções teóricas serão abordadas 

oportunamente ao longo do texto. 

Já em 2018, ano em que decidi retornar à Universidade e à pesquisa 

acadêmica, meu projeto inicial pretendia dar sequência àquele do TCC, porém 

ao longo do processo seletivo do Programa, em entrevista com a banca fui 

questionada se estaria disposta a trocar de tema, pois os professores que ali 

estavam trabalhavam apenas com literatura contemporânea. Devido aos 

redirecionamentos possíveis e previstos em edital, solicitei ao colegiado a troca 

de área de concentração. Em contrapartida deveria adequar minha proposta de 

pesquisa, pois a professora indicada, além de ser da área da Linguística, tratava 

de Museus, via Análise de Discurso e, por uma linda coincidência (há quem 

chame de destino), defendeu sua tese justamente trabalhando o espaço urbano 

de/sobre Cruz Alta, tendo o Museu Erico Verissimo como parte de análise. 

Desenvolver o olhar necessário para a Análise de Discurso exigiu muito além 

das leituras, foi preciso amadurecimento acadêmico e pessoal. 

Se antes o olhar estava voltado à obra e suas personagens femininas, a 

partir dessa pesquisa - enquanto analista de discurso em construção – percebi 

e constitui outros horizontes, não menos importantes que os anteriores e nem 

tão distantes como se pensava inicialmente. Esse movimento foi possível 

primeiro por fazer parte de um Programa de Pós-Graduação que trabalha 

justamente a interface entre língua e literatura. Segundo, a língua - naquela 

instância ou nesta - é o ponto de encontro e a razão e ser da Linguística e da 

Literatura.  

Ao adentrar nos/pelos caminhos sedutores da Análise de Discurso somos 

interpelados de tal forma que a consequência é começarmos a ver em tudo que 

olhamos um objeto de análise. Isso acontece, pois, tendo vindo da literatura a 

forma de conceber o que será estudado se dá por um processo muito diferente. 

Se antes escolhia-se o objeto e definia-se a teoria, agora é o corpus que reclama 

noções e um dispositivo de análise específico. O contexto transforma-se em 

condições de produção, a narrativa é olhada como discurso e o dono da voz 



passa a ser sujeito e o leitor, também sujeito, é o interlocutor. Todo o dizer se 

faz em discurso, sendo analisado pelo texto, segundo Orlandi (2012), como um 

“bólido de sentidos”, que encaminha para discursos distintos, podendo ressoar 

domínios que, conforme Pêcheux (1975 [2014]) constituem efeitos e reclamam 

sentidos.   

A Análise de Discurso não é fácil, mas é possível. Tornar-se um analista 

de discurso, demanda pensar em processos, em memórias, em repetibilidades, 

em sujeitos. Dessa forma, damos atenção ao que nos traz Orlandi (2017) em 

Discurso em Análise: sujeito, sentido, ideologia, em relação à AD no início do 

século XXI:  

 

A análise de discurso generalizou-se. Este é o efeito do discurso 
liberal da ciência, o da mundialização e o do consenso. Ao 
colocar-se nessa perspectiva em que tudo é análise de discurso, 
dilui-se, fragmenta-se tanto o objeto como a teoria e o método. 
Diluem-se e indistinguem-se sua teoria, seu método e seu objeto 
em suas especificidades. Nesse sentido, enfraquecem-se a 
análise de discurso, a sua noção de sujeito, de ideologia, de 
língua sujeita a falhas, de diferentes formas materiais 
significantes (ORLANDI. 2017, p. 27) 

 

 

Com esta pesquisa não buscamos a exaustividade, mas a consistência e 

a coerência teórica e analítica, partindo da teoria discursiva, que “tratamos como 

uma disciplina que se faz no “entremeio” [...) não positiva” (ORLANDI, 2012 p. 

23), mas científica por pautar-se em princípios, critérios e métodos. Trazemos os 

pressupostos de Pêcheux, fundador da teoria e de Orlandi, que releu, 

transformou e é responsável pelos movimentos teóricos de uma disciplina que 

está sempre se repensando, revendo seus princípios, vindo a constituir disciplina 

científica com características muito próprias do Brasil. 

Assim, colocamos em suspenso as evidências que antes se mostravam 

tão consistentes e as desfazemos, por compreender que os sentidos sempre 

podem ser outros, como nos ensina Orlandi (2015). Instaurar uma pesquisa na 

área da Análise de Discurso, portanto, significa colocar-se e viver a contradição, 

segundo a qual nada é evidente. Não é possível deixar de interpretar. “A 

interpretação está presente em toda e qualquer manifestação da linguagem. Não 



há sentido sem interpretação” (ORLANDI, 2012, p. 09), essa é a condenação do 

sujeito.  

Para início de jornada surge a primeira dificuldade: como selecionar um 

objeto de estudo dentre tantos possíveis? Devido à importância das obras de 

Erico Verissimo na literatura nacional, construiu-se um imaginário de que tudo 

sobre o que permeia suas obras, sua vida e a sua representação imaginária 

como sujeito no mundo e na política já foi tema de investigação, portanto não 

havia, de acordo com alguns, mais o que dizer.  E aí instaura-se o segundo 

percalço: encontrar o que estava silenciado ou esvanecido na opacidade das 

pesquisas já realizadas. Num panorama em que contemplamos o todo é que 

surge o recorte para essa pesquisa: Dona Mafalda, a esposa do escritor.  

Após identificarmos o objeto discursivo, o terceiro entrave foi encontrar 

materialidades para compor o arquivo que desse visibilidade ao sujeito-feminino 

Mafalda Verissimo e sustentasse as análises, contribuindo para os estudos do 

discurso. Teve início, então, uma busca intensa por materialidades discursivas 

em diferentes fontes, que presentificassem e representassem imaginariamente 

esse sujeito e o inscrevessem no simbólico. Iniciamos pelo Museu Erico 

Verissimo, ainda em 2019, primeiro com a troca de e-mails e depois com a nossa 

ida a Cruz Alta (RS), o que aconteceu no início de março de 2020, quando nem 

sem sequer imaginamos que seria o último final de semana antes que a 

pandemia fechasse todos os estabelecimentos... inclusive o Museu.  

A Pandemia COVID-19 faz parte das condições de produção desse 

trabalho, momento em que precisamos nos isolar, praticar o distanciamento 

social e, mesmo assim, dar conta de realizar uma pesquisa para uma dissertação 

quase que totalmente de forma virtual. Os momentos de orientação, qualificação 

e até mesmo a defesa deste trabalho foram realizados pela tela do computador. 

Embora tenhamos enfrentado muitas adversidades com as tecnologias, foi por 

meio dela que nosso trabalho pode se expandir mesmo antes de estar finalizado 

e alcançar mais de quarenta pessoas na defesa, quando presencialmente esse 

número é comumente muito menor. Iniciamos a escrita dessa dissertação (março 

de 2020) e a concluímos (março de 2021), mas a Pandemia segue sem data 

para acabar. Continuar estudando tornou-se escape para a nossa sanidade 



mental e intelectual. A pesquisa se mostra ainda mais necessária quando se 

trata de sujeitos invisibilizados.  

Antes dos rumores da chegada da pandemia se consolidarem fomos 

recebidos no Museu em Cruz Alta (RS) pela Emília do Nascimento, uma 

servidora pública tão apaixonada pela obra e pela história de Erico quanto nós, 

e ela é parte importante na construção dessa caminhada. Como já estávamos 

com nosso olhar voltado para Mafalda Verissimo a visita foi, no mínimo, 

inquietante. Nós a víamos pelos discursos que retornavam como pré-construído 

– o já sabido -   pois o Museu é um lugar de memória de Erico... Mafalda era, 

então, uma presença na ausência, como repetiu várias vezes minha orientadora, 

retomando os seus estudos baseados na obra de Catroga e seu “Céu de 

Memórias” (1999). 

Dentre as evidências instauradas para escolher Mafalda como objeto 

discursivo dessa dissertação, está o fato de que ela não seria foco de nossa 

pesquisa, caso fosse uma mulher como tantas outras. É a condição de ser 

esposa de Erico que lhe confere singularidade e a torna objeto discursivo e o 

modo como ela se posiciona junto ao escritor.  O imaginário de/sobre Mafalda 

se constrói pelo modo como ela mesma se coloca em suas raras entrevistas, 

instigando-nos a analisar os discursos e as memórias que ressoam a partir desse 

sujeito, tornando-a única e, ao mesmo tempo, igual às demais mulheres de seu 

tempo.  

Ao elegê-la, obviamente, deixamos outras mulheres de lado, mas não 

apagadas. Entendemos que ao não citá-las, abrimos espaço para essas outras 

mulheres, que não são dadas como protagonistas e não foram vistas e nem 

significadas como heroínas. Há em relação a elas um silêncio, um não-dizer. 

Isso nos impulsiona a questionar e querer compreender o processo que 

invisibilizou essas mulheres. Na formação discursiva6 feminina, de acordo com 

Venturini, Winchuar e Tafuri (2014) funcionam três posições sujeitos que os 

significam como celebridade, como marginais ou como invisíveis (esposas e 

                                            

6 A noção de formação discursiva refere-se, segundo Pêcheux (2014) “aquilo que, numa 
formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, 
determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito.” Doravante 
FD. 



donas de casa), cujas histórias ficam silenciadas em razão do que é dito, vivido 

por seus maridos e pela sociedade. Mafalda Verissimo é uma dessas mulheres 

e no decorrer da dissertação discutiremos teórica e analiticamente essa questão.  

O prefácio de Discurso em Análise: sujeito, sentido, ideologia foi a mola 

propulsora que precisávamos para dar continuidade se pensamos na quantidade 

de pesquisas já realizadas em torno da figura de Erico Verissimo e da História 

das mulheres. Orlandi (2017) nos lembra que é preciso ver sempre mais longe 

 

[...] compreensão difícil de atingir e a que não se chega se não 
se aprende a distanciar o olhar [...] é desse bem ler que 
necessitamos, ter olhos sutis, deixar portas abertas, sem deixar 
de aprofundar as questões, assegurar as análises, explorar 
lentamente campos não explorados, mas sustentados com 
firmeza na teoria (ORLANDI, 2017, p. 10) 

  

Se antes da nossa visita ao Museu havia dúvidas quanto ao fôlego dessa 

pesquisa, a partir dela iniciou-se uma intensa busca para coleta de materiais. 

Foram diversos e-mails para editores, jornais que tiveram algum tipo de notícia 

relacionada à D. Mafalda. Fotógrafos mencionados no Museu, pesquisadores da 

teoria literária que sabíamos terem convivido com o casal Verissimo e, ainda, 

familiares foram contatados e retornando aos nossos contatos, trazendo-nos 

contribuições importantes que permitiram, inclusive, a dúvida do quê recortar, 

visto a quantidade de materialidades que recebemos. Devido a essa pluralidade, 

trataremos sobre o processo de constituição do arquivo, bem como, do recorte 

do corpus no capítulo 1.  

Várias questões perpassam nossa pesquisa e a justificam. Perguntamos: 

1.  O que faz de Mafalda Verissimo, uma mulher atemporal? 2. Que mecanismos 

e processos discursivos sustentam a construção do imaginário de/sobre Mafalda 

Verissimo sempre presença, mesmo quando ausente? 3. O imaginário 

constitutivo em torno dela rompe com o já-dito e já significado antes em outro 

lugar ou instaura redes de memória que reforçam o seu lugar como mulher na 

história, sendo memória no discurso em torno de Erico Verissimo?  Embora 

tratemos muito mais de refletir do que em responder tais questões, elegemos 

como fio condutor desta pesquisa a seguinte questão: como se constrói e se 



sustenta discursivamente a representação imaginária sobre Mafalda Verissimo 

em diferentes materialidades significantes e espaços discursivos? 

Para pensar sobre essa representação imaginária e sobre a possibilidade 

de sua análise pelo viés da Análise de Discurso propusemos  a construção de 

arquivo7 e a partir dele elegemos como objetivo geral identificar os processos de 

constituição do sujeito Mafalda Verissimo inscrita social, cultural e historicamente 

no início do Século XX.  

No que tange aos objetivos específicos, vale destacar os processos 

discursivos de construção da representação imaginária de Mafalda, na 

perspectiva da Análise de Discurso, como disciplina de interpretação, do que 

demanda a consideração de uma metodologia diferenciada com vistas a recobrir 

nosso corpus. Segundo Orlandi (2015, p. 50), “é tarefa do analista de discurso 

expor o olhar leitor à opacidade do texto [...] para compreender como essa 

impressão é produzida e quais seus efeitos”. Tendo esses pressupostos 

objetivamos: 

- Constituir arquivo em torno do sujeito Mafalda Verissimo; 

- Recortar um corpus que trate de/sobre Mafalda Verissimo em diferentes 

materialidades discursivas; 

- Arranjar as materialidades em blocos que constituem os eixos de ‘fazer-crer’ e 

de ‘lugar de memória’; 

- Diferenciar as noções teóricas de discurso de e de discurso sobre; 

-  Apresentar as condições de produção do sujeito-feminino no início do Século 

XX ; 

- Discutir as materialidades que tratam Mafalda Verissimo em seu lugar social de 

esposa; 

- Abordar o Museu Erico Verissimo- Cruz Alta/Rs como lugar de 

presença/ausência de Mafalda Verissimo; 

                                            

7 Houve necessidade de construir arquivo tendo em vista a escassez de materialidades em torno 

do sujeito Mafalda Verissimo. Tratamos da constituição de arquivo no capítulo 1.  



- Apresentar Mafalda Verissimo em Sequências Discursivas destacadas do livro 

memorialístico Solo de Clarineta- memórias I (1997); 

- Discutir a importância social de Mafalda Verissimo na manutenção da memória 

literária de Erico Verissimo, como lugar de guarda 

- Destacar o deslizamento discursivo esposa de para companheira de vida  

Para responder às questões propostas anteriormente, dividimos o nosso 

trabalho em três partes, que se complementam e se reclamam, em um 

movimento pendular8 entre teoria e análises, de forma a entrelaçarem-se, visto 

que “a relação teoria/método/procedimentos analíticos/objeto [...] são 

inseparáveis e devem ter, entre si, uma relação de consistência” (ORLANDI, 

2017 p. 10).  

 O capítulo 1 (um), intitulado “MAFALDA VERISSIMO EM DISCURSO: 

SUJEITO-FEMININO NO INÍCIO DO SÉCULO XX” apresenta a trajetória da 

pesquisa, os caminhos percorridos até a definição do objeto de estudo, bem 

como, os processos realizados para a constituição do arquivo, seguido do gesto 

de recorte, momento em que apresentamos a organização do corpus em quatro 

blocos de acordo com os eixos de “fazer-crer” e “lugar de memória”. Tratamos, 

de forma teórica, acerca dos discursos de/sobre, que ancoram nossa 

organização e mobilização do arquivo.  Por se tratar de um sujeito-feminino no 

século XX, as condições de produção encerram o primeiro capítulo e visam dar 

suporte aos demais.  

  O capítulo 2 (dois), “DISCURSOS DE/SOBREMAFALDA VERISSIMO “ foi 

divido em quatro partes. A primeira trata Mafalda Verissimo na perspectiva 

discursiva como sujeito sócio-histórico inserido no início do Século XX. A 

segunda parte apresentamos a presença/ausência de Mafalda Verissimo no 

Museu Erico Verissimo/Cruz Alta (RS), momento em que abordamos as 

condições de produção do Museu e evidenciamos as materialidades recortadas 

desse lugar, quais sejam: a legenda do acervo, o termo de doação e o talão de 

cheques. No movimento pendular, transitamos entre teoria/análise e século 

XX/XXI. Através dos movimentos de interpretação evidenciamos os processos 

                                            

8 Cf Petri (2013) 



que sinalizam o modo como Mafalda Verissimo é significada por meio do acervo. 

A terceira parte desse capítulo traz os documentos e publicações que significam 

Mafalda como sujeito discursivo na sociedade de Cruz Alta. Dessa forma, o 

capítulo 2 é composto pelos Bloco 1- Museu Erico Verissimo Cruz Alta (RS) 

e pelo Bloco 2- Documentos e Publicações e contemplam a constituição do 

eixo de ‘fazer-crer’.  

 O capítulo 3 (três), intitulado “MAFALDA VERISSIMO: LUGAR DE 

GUARDA” é divido em três partes, em que tratamos do Bloco 3- Literatura e do 

Bloco 4- Entrevistas. A primeira parte traz Sequências Discursivas da obra 

memorialística de Erico Verissimo: Solo de Clarineta- memórias I (1997) e mostra 

Mafalda Verissimo pelos olhos do escritor, que a legitima como protagonista em 

sua vida. A segunda parte aborda Mafalda Verissimo por outros olhares, através 

de duas entrevistas - recortadas em Sequências discursivas - sendo uma do livro 

Confissões do amor e da arte (1994), em que Mafalda fala de si e a outra de 

nossa conversa realizada com a Professora Doutora Maria da Glória Bordini. 

Nesse capítulo destacamos Mafalda Verissimo como lugar de guarda, primordial 

na criação, conservação e preservação da literatura de Erico Verissimo.  

 O caminho percorrido ao longo dessa pesquisa no encaminharam para a 

verificação do funcionamento dos mecanismos que resultam no apagamento e 

no silenciamento do sujeito Mafalda Verissimo por meio das materialidades que 

elegemos e arranjamos em blocos 1 (Museu Erico Verissimo) e Bloco 2- 

Documentos e Publicações, enquanto que nos Blocos 3- Literatura e Bloco 4- 

Entevistas, recortamos para análise materialidades que conferem protagonismo 

à Mafalda Verissimo e a legitimam como lugar de guarda da memória literária do 

escritor, especialmente depois da morte de Erico Verissimo o que contribui 

substancialmente para o acervo que temos disponível hoje.  

 



 

Texto-imagem 4: Erico, Mafalda Verissimo e a primeira-ministra de Israel Golda Meir 

Fonte: Acervo Instituto Moreira Salles9 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MAFALDA VERISSIMO EM DISCURSO: SUJEITO-FEMININO NO 

INÍCIO DO SÉCULO XX  

 

[...] Como todo discurso, fica incompleto, sem início absoluto 
nem ponto final definitivo. Uma proposta de reflexão. Sobre a 

linguagem, sobre o sujeito, sobre a história e a ideologia.  

(ORLANDI, 2015, p. 09) 

 

O discurso sobre Mafalda Verissimo considera as condições sócio-

históricas em torno do feminino no início do Século XX, significando-a como um 

                                            

9 https://ims.com.br/por-dentro-acervos/israel-em-1966-erico-verissimo-por-elizama-almeida/. 
Acesso em 10/01/2020.  

https://ims.com.br/por-dentro-acervos/israel-em-1966-erico-verissimo-por-elizama-almeida/


sujeito dentro do seu tempo, tendo em vista a sua dedicação à família, 

inscrevendo dentro do que era considerado normal no contexto sócio histórico 

da época, conforme Del Priore (2020). A Análise de Discurso10 trabalha com a 

língua na história e com o sujeito interpelado pela ideologia e atravessado pelo 

inconsciente, conforme Pêcheux (2014). Desse modo, ao longo do texto 

colocamos em suspenso as evidências e a naturalização dos sentidos sobre o 

sujeito feminino desse espaço temporal e discursivo, considerando a posição-

sujeito11 ocupada dentro da formação social.  

Este capítulo divide-se em quatro (04) partes. Na primeira parte, 

apresentamos o processo realizado para a constituição do arquivo específico 

para essa pesquisa, tendo em vista que havia um arquivo disperso e que Mafalda 

Verissimo se inscrevia na Formação Discursiva12 das mulheres invisibiizadas, 

sobre as quais não há muitos discursos em circulação e menos ainda interesse 

em transformá-las em objeto discursivo. Essa constatação se filia a memórias e 

discursos em que os sujeitos-femininos que vivem em função da família ficam no 

silêncio, apesar de toda a atuação delas dentro da família e da formação social.  

Como pesquisadoras vimos que Mafalda Verissimo era um sujeito sobre 

o qual pouco foi dito, mas que tinha muito a dizer e disse, mas esses dizeres em 

discurso não estavam públicos. Foi preciso busca-los.  Transformá-la em sujeito 

da nossa pesquisa demandou a busca por materialidades discursivas que 

sustentassem o trabalho na perspectiva da Análise de Discurso, em que a língua 

na história funciona, tendo em vista que o analista busca saber como 

determinados efeitos de sentidos se constituem, deixando de lado os conteúdos. 

Ainda nessa parte, buscamos definir arquivo, a partir de Pêcheux ([1982], 1997) 

e Mittmann (2014) para   a partir da teoria mapearmos as discursividades em 

torno do sujeito dessa pesquisa. Os pesquisadores em tela contribuem para a 

                                            

10 Doravante AD. 

11 Por posição-sujeito entendemos o sujeito-discursivo que assume o seu lugar para poder dizer 

o que diz, na ordem do discurso.  

 

12 Essa noção será considerada a partir de Pêcheux (2014) e seus desdobramentos em Orlandi 
(2015) 



organização do arquivo e nos recortes a serem feitos nesse arquivo com vistas 

a responder a questão de pesquisa e atender aos objetivos propostos.  

Tendo em vista a questão de pesquisa, na segunda parte evidenciamos e 

justificamos o recorte, bem como, a organização do corpus. Por se tratarem de 

diferentes materialidades arranjamo-nas em 04 blocos, de maneira a formar dois 

eixos: o de ‘fazer-crer” e o de “lugar de memória”, noções que tratamos na 

construção dos capítulos 2 e 3 dessa pesquisa. Para a sustentação teórica, 

buscamos ancoragem em Orlandi (1984, 2012 e 2015) e Mittmann (2014), que 

colaboram no entendimento do gesto de recorte como noção da AD. Para a 

compreensão e organização dos eixos, nos baseamos em Venturini (2009) com 

vistas a construir o dispositivo analítico demandado pelo corpus, possibilitando 

empreender pesquisa sobre o sujeito discursivizado Mafalda Verissimo.  

A terceira parte deste capítulo é teórica/metodológica e trata da distinção 

acerca do discurso de e o discurso sobre e a ancoragem vem de Venturini (2009 

e 2014), por apresentar tais noções da perspectiva que recobre o objeto de 

estudo por nós eleito. Tal diferenciação se faz necessária, pois os capítulos 

seguintes tratam de Mafalda Verissimo e esse tratamento da memória é 

produtivo, tendo em vista que o discurso de (eixo vertical, interdiscurso) recobre 

a memória, como o que sustenta o discursivo sobre, (eixo horizontal, 

intradiscurso) referente à atualidade. Esse funcionamento da memória 

contempla os eixos do fazer-crer e do lugar de memória.  

Na quarta parte, abordamos inicialmente a relação da memória e da 

História na teoria da AD e as definimos como significam para essa teoria em 

específico, para isso trazemos Horta Nunes. Em seguida tratamos das condições 

de produção - noção teórica da AD - do sujeito feminino do início do século XX, 

essa noção foi desenvolvida já no texto inaugural de Michel Pêcheux ([1969], 

2020)13, por Orlandi (2015), Courtine (2006), e também por outros pesquisadores 

                                            

13 Por uma Análise Automática do Discurso: introdução a Michel Pêcheux é o texto publicado 

por Françoise Gadet e Hak e que tem capítulos de Paul Henry, Françoise e Gadet , Jacqueline 
Léon, Denise Maldidier, Michel Plon, entre outros. Faz parte do livro  a tradução de parte da tese 
de Michel Pêcheux. Em 2020, Eni Orlandi e Greciely Cintra traduziram a tese de Pêcheux na 
íntegra e podemos ver que a noção condições de produção fazia parte do arcabouço teórico de 
Pêcheux, desde 1969.  



que se inscrevem na Análise de Discurso. Essa noção recobre a relação do 

discurso com a História e referenda Mafalda Verissimo como sujeito sócio-

histórico, considerando o que vem da história sobre o feminino e sobre as 

práticas sociais naturalizadas nesse discurso e, em sentido estrito, recobrindo o 

eixo da formulação, as condições de produção dizem respeito ao texto e o que 

está nele e também o que ressoa a partir da memória e de outros discursos que 

circularam antes e significam na materialidade discursiva em análise.   

Dessa forma, o primeiro capítulo busca dar visibilidade a ferramentas e 

ser suporte aos capítulos seguintes, através do recobrimento de noções teóricas 

à medida que contribuem para a realização de gestos de análise por nós 

desenvolvidos. Nesse capítulo nos ocupamos também, e sobretudo, da 

descrição metodológica desse trabalho de Dissertação.  

 Vale destacar que nosso trabalho é realizado sob a perspectiva do 

movimento pendular e, em função disso, não reservamos lugar específico para 

a teoria, tendo em vista que as materialidades discursivas é que vão 

demandando noções em função dos objetivos propostas: 

 

 

1.1 A constituição do arquivo 

 

A AD, enquanto teoria de interpretação, demanda como procedimento 

inicial a definição/delimitação do objeto discursivo e a constituição de arquivo 

que o recubra. Buscamos, portanto, mapear discursos e materialidades que 

possam vir a compor o corpus discursivo14. Essa dissertação exigiu a 

constituição de arquivo específico, devido ao seu caráter inédito, que é assim 

significado porque o sujeito em análise é uma mulher que se inscreve na 

formação discursiva feminina, ocupando a posição-sujeito de dona de casa 

(esposa/companheira). Mesmo assim, esse processo não busca a completude, 

                                            

14 Courtine (2009, p. 54) define corpus discursivo  “como um conjunto de sequências discursivas, 
estruturado, segundo um plano definido em relação a um certo estado das CP do discurso”.  



visto que todo discurso é inesgotável, pois “se estabelece na relação com um 

discurso anterior e aponta para outro” (ORLANDI, 2015, p. 60).  

Como dissemos, na introdução, muito já se estudou acerca de/sobre Erico 

Verissimo, entretanto, por destinarmos a nossa atenção ao sujeito feminino que 

o acompanha ao longo da vida foi necessário reunir um material que estava 

disperso. Não havia um arquivo estruturado e publicado. Partimos da obra 

memorialística Solo de Clarineta: memórias I (1996). Nesse primeiro momento, 

não havíamos ainda definido que seria Mafalda Verissimo o centro de nossas 

questões. De forma abrangente, recortamos as Sequências Discursivas15 em 

que o autor trata de diferentes mulheres: mãe, avó, tias, namoradas, 

celebridades da época e, evidentemente, da esposa. Foram mais de 140 

sequências recortadas e organizadas em quadros16.  

A leitura analítica das SDs nos quadros nos permitiu olhar para os sujeitos 

femininos de forma ampla e, então, identificar em Mafalda Verissimo a 

singularidade de uma mulher que, perante a sociedade, no âmbito público, ocupa 

um lugar definido de esposa e ocupa esse lugar conforme as condições de 

produção da época. A partir dos olhos do escritor desloca-se para além dessa 

posição-sujeito e assume um lugar que identificamos como 

esposa/companheira.  

 No momento em que determinamos Mafalda Verissimo como sujeito de 

nossa pesquisa, concentramos nossos esforços na constituição de arquivo, 

buscando materialidades que dessem suporte suficiente para uma pesquisa 

acadêmica, com critérios e métodos científicos. Recorremos ao Museu Erico 

Verissimo, em Cruz Alta (RS) e na visita que realizamos tivemos contato com o 

acervo, num processo de descobrimento sobre Mafalda Verissimo, pois o Museu 

- tendo sido casa de Erico Verissimo17 - presentifica e celebra a memória do 

                                            

15 Tratamos Sequência Discursiva a partir do que é proposto por Courtine (2009) e diferenciada 

por Orlandi (1982) a partir da “A língua inatingível” de Pêcheux, que define o recorte como 
unidades discursivas, designadas de Sequências Discursivas a partir de materialidades 
discursivas. Aprofundaremos a noção no momento das análises. Doravante SD. 

16 As SDs por nós organizadas encontram-se nos quadros anexados ao final da dissertação.  

17 Abordaremos as condições de produção do Museu no capítulo 2.  



escritor e não contempla, num primeiro olhar, Mafalda Verissimo, mas ela ressoa 

a partir de silêncios e de não-ditos, constituindo-se numa presença-ausente18. 

 Num processo de garimpagem, buscamos a partir de fragmentos 

encontrados no Museu vestígios de outros lugares onde seria possível encontra 

materialidades significantes para a construção do arquivo. Foram diversos 

contatos: fotógrafos, jornais, editores, internet, e até a própria família. Reunimos 

episódios de uma mesma vida, vista de diversos ângulos e que tinham como 

único ponto comum o escritor Erico Verissimo.  

Cada sujeito organiza o ‘arquivo’, de forma distinta e isso acontece face à 

posição-sujeito que ocupa. Na AD, “o indivíduo é interpelado em sujeito pela 

ideologia para que se produza o dizer” (ORLANDI, 2015, p. 44) e dessa forma 

dizemos que o sujeito é atravessado pelo inconsciente e interpelado pela 

ideologia, tomando-as como estruturas-funcionamentos do discurso. Dessa 

forma, ao lançar perspectivas no arquivo não o fazemos de maneira isolada, pois 

pertencemos a uma determinada Formação Discursiva19, que definimos na AD 

como uma noção que regula os dizeres que podem/devem ser ditos a partir de 

tomadas de posição.  

O arquivo significa de maneira diferente também em relação à teoria que 

o mobiliza: a História, a Arquivologia, a Museologia, a Análise de Discurso são 

possíveis entradas a serem exploradas. Nosso trabalho trata do arquivo a partir 

da perspectiva da AD, definida por Pêcheux ([1982], 1997, p. 63])como espaço 

de possíveis interpretações. “É esta relação entre língua como sistema sintático 

intrinsicamente passível de jogo e a discursividade20 como inscrição de efeitos 

linguísticos materiais na história, que constitui o nó central de um trabalho de 

leitura de um arquivo”. A AD é uma disciplina de interpretação e sustenta as 

análises, mesmo que as materialidades que compõem o corpus nem sempre 

                                            

18 Orlandi (2007) trata dos silêncios como constitutivos dos efeitos de sentidos, destacando que 
não-dizer, significa, muitas vezes, bem mais do que o que está dito, daí a produtividade dos não-
ditos. 

19 A noção de Formação Discursiva (FD)- será abordada com mais propriedade ao tratarmos 

das posições-sujeitos que identificamos nas materialidades que analisamos.  

20 Orlandi (2012) define discursividade como o fora da linguagem, a exterioridade suprimida “para 
intervir como tal na textualidade”.  



sejam verbais, pois a teoria “interessa-se por práticas discursivas de diferentes 

naturezas: imagens, som, letra, etc.” (ORLANDI, 2015, p. 60) 

Ao longo de 6 (seis) meses coletamos diversas materialidades que se 

constituindo em discurso trazem nelas outros discursos e memórias que 

ressoam, constituindo redes. Matérias publicadas em jornais que tratam de Erico 

Verissimo foram revistas, agora sob a perspectiva discursiva, buscando 

identificar vestígios que presentificassem Mafalda Verissimo, realizando gesto 

de interpretação, que significa a tomada de posição do analista. Dessa busca 

reunimos:  

 6 (seis) documentos oficiais 

 4 (quatro) entrevistas publicadas em Jornal Impresso, 

 (três) entrevistas publicadas na internet,  

 16 (dezesseis) fotos disponibilizadas pelo Museu Erico Verissimo - Cruz 

Alta/RS 

 04 (quatro) documentários 

 07 (sete) entrevistas 

 04 (quatro) livros, além de vários textos- imagem encontrados na internet. 

 1 entrevista produzida especificamente para essa pesquisa. 

Todos os arquivos tocam em Mafalda Verissimo em algum ponto, alguns no 

âmbito público e outros no privado, entretanto, na maioria deles vemos o sujeito 

discursivo a partir de breves comentários e pouco aprofundamento, a partir disso, 

desses fragmentos, é que vimos a necessidade de realização da entrevista com 

a Maria da Glória Bordini, e que tratamos no capítulo 3 dessa Dissertação. 

Das materialidades mencionadas, pautadas em Orlandi21, recortamos do 

arquivo as que colaboram na reflexão das questões que propomos: 

1.  O que faz de Mafalda Verissimo uma mulher atemporal?  

                                            

21 Tratamos de recorte como uma unidade discursiva, que tem compromisso com as condições 

de produção em que foram produzidas.  



2. Que mecanismos e processos discursivos sustentam a construção do 

imaginário de/sobre Mafalda Verissimo sempre presença, mesmo quando 

ausente?  

3. O imaginário constitutivo em torno dela rompe com o já-dito e já 

significado antes em outro lugar ou instaura redes de memória que reforçam o 

seu lugar como mulher na história, sendo memória no discurso em torno de Erico 

Verissimo?   

 As três questões colaboram para a definição do corpus, o qual por sua 

vez, reclama a mobilização de questões teóricas específicas, possibilitando 

reflexões que buscam pensar em nossa questão geral, que retomamos: Como 

se constrói e se sustenta discursivamente a representação imaginária sobre 

Mafalda Verissimo em diferentes materialidades significantes e espaços 

discursivos? 

Tendo as questões de pesquisa definidas e o procedimento de recorte 

realizado, de maneira didática, reunimos os materiais coletados e os arranjamos 

em blocos, que sistematizam os procedimentos de análises realizados ao longo 

deste trabalho. A partir de Venturini (2009, p.171), estruturarmos nossas 

análises, “em dois eixos: o do ‘fazer-crer’ e o do ‘lugar de memória’” com base 

nos quais constituímos blocos, sendo os dois primeiros destinados ao eixo do 

‘fazer-crer’, enquanto que o terceiro e o quarto correspondem ao eixo do “lugar 

de memória”. É importante destacar que os recortes que trazemos não 

obedecem uma ordem cronológica. Dessa forma organizamos: 

 

 Bloco 1- Museu Erico Verissimo em Cruz Alta (RS): legenda de objeto 

do acervo, termo de doação e talão de cheques.   

 Bloco 2- Mídia: fotos de jornais, documento escolar, títulos de honra.   

 Bloco 3- Literatura: SDs da obra de Erico Verissimo: “Solo de Clarineta- 

memórias I”  

 Bloco 4 - Entrevistas: SDs da entrevista publicada no livro “Confissões 

do amor e da Arte” (1994); e SDs da nossa conversa com Dra Maria da 

Glória Bordini.  



 À medida que apresentamos estas materialidades, trazemos juntamente 

as condições de produção dos discursos que dão conta delas, visto que 

colaboram para a verticalização das análises (desconstrução da linearidade), 

bem como, dão sustentação aos deslocamentos realizados através do arquivo 

constituído em torno de Mafalda Verissimo, enquanto sujeito discursivo, que 

rompe com a normatividade do discurso da mulher do início do Século XX.  

 Essa diversidade de materialidades, assim como as várias condições de 

produção, demandam um olhar diferenciado que já se realiza como gesto 

analítico no próprio recorte, do que se pode dizer, a partir de Orlandi (2004) que 

os sentidos sempre podem ser outros, pois dependem de sujeitos e de suas 

filiações.  

Segundo Mittmann (2014, p. 32), na constituição do arquivo é necessário 

que se esqueçam (interditem) algumas memórias para evidenciar outras e essas 

escolhas realizam-se a partir de gestos que resultam em recorte, que já é uma 

forma de interpretação. Desse modo  

 

[...] é importante ressaltar que os documentos de arquivos são 
tomados aqui como objetos discursivos, ou seja, em sua 
opacidade, constituído na tensão das condições de produção. 
(MITTMANN, 2014, p. 33) 

 

 Essa tensão também se dá no momento de escrita dessa pesquisa, pois 

o modo como nós, enquanto sujeitos-pesquisadores, somos também 

interpelados pela ideologia e atravessados pelo inconsciente, tratamos de 

mobilizar esse arquivo, que antes do nosso rearranjo, pertencia a um outro 

arquivo composto por outras materialidades. Essa maneira de organizar o 

arquivo é particular e dá singularidade a esta pesquisa, visto que, pela nossa 

perspectiva, tais arquivos são ressignificados e passam a pertencer a uma nova 

rede de memórias.  

Ainda de Mittmann (2014, p. 32) destacamos que o arquivo pode ser 

apreendido em duas perspectivas: na primeira, ele é tomado como objeto e na 

segunda como noção teórica-metodológica. É evidente, que “alguns arquivos 

estão presentes em nosso cotidiano como algo já-lá, já conhecido, e sobre eles 

lançamos gestos já esperados de busca, leitura, seleção, organização”, 



entretanto para esse trabalho não havia um arquivo organizado, visível, que 

podia ser coletado e organizado. Assim, a constituição desse arquivo acerca 

de/sobre Mafalda tem também função de um devir, permitindo que outras 

pesquisas sejam realizadas a partir dele.  

 

1.2 Recorte do arquivo 

 

 O arquivo sobre Mafalda Verissimo constitui-se de materialidades 

diversificadas, razão pela qual o dividimos em quatro blocos organizados 

anteriormente e que vão constituir o corpus discursivo de pesquisa, com vistas 

a atender aos objetivos e a responder às questões propostas para esse trabalho.  

A divisão do corpus em blocos permite organizá-lo a partir dos domínios 

em que eles se inscrevem, demandando a abordagem de conceitos teóricos 

advindos da Análise de Discurso que sustentam as análises.  Segundo Orlandi 

(2015, p. 25), “cada material de análise exige que seu analista, de acordo com a 

questão que formula, mobilize conceitos que outro analista não mobilizaria, face 

a suas (outras) questões”.  As perguntas de pesquisa convocam e reclamam 

noções teóricas que possibilitam o entendimento do funcionamento dos 

processos discursivos que as envolvem.  

Para realizarmos o gesto de interpretação fizemos recortes e nos valemos 

da definição de Orlandi (1984, p. 14) desta noção, em que “o recorte é uma 

unidade discursiva [...] fragmentos correlacionados de linguagem e situação”. 

Isso quer dizer que as diferentes materialidades são tratadas entrelaçadas às 

condições sócio-discursivas em que foram produzidas.  

As análises, é importante destacar, demandam conceitos que se 

reclamam, constituindo redes e, de acordo com Pêcheux (2012, p. 44) é possível  

 

[...] multiplicar as relações entre o que é dito aqui (em tal lugar), 
e dito assim e não de outro jeito, com o que é dito em outro lugar 
e de outro modo, a fim de se colocar em posição de ‘entender’ a 
presença de não-ditos no interior do que é dito. (PECHEUX, 
2012, p. 44) 

  



Essa multiplicação de relações decorre de funcionamentos da memória, 

pelas quais o discurso é analisado, considerando discursos já-ditos e esquecidos 

e as memórias que ressoam desde o interdiscurso. Dessa forma, arranjar as 

materialidades em blocos, além de sistematizar a pesquisa, para destacar as 

repetições e os deslocamentos, que determinam os dispositivos teórico- 

analíticos, que colocam em suspenso a interpretação.  

O Bloco 1- Museu Erico Verissimo em Cruz Alta (RS), de acordo com 

as materialidades que o constitui, inscreve-se no ‘fazer-crer’ em que o Museu é 

entendido como instituição normatizadora e reguladora do que pode e do que 

não pode ser dito. Na única legenda em que é citada nos objetos do acervo, 

Mafalda é designada como esposa de e cumpre a função social própria de uma 

esposa, que se inscreve na formação discursiva-feminina e viveu no início do 

século XX. Ao destinarmos análise na legenda22 e ao tomá-la como um dos 

mecanismos de interpretação e de informação acerca do acervo,  

compreendemos que há um direcionamento do sentido.. O termo de doação, 

bem como, o talão de cheques contribuem para a legitimação da posição-sujeito 

esposa, assumida em sua função social23.  

O Bloco 2 - Documentos e publicações: Tratamos de textos advindos 

de diferentes domínios discursivos fotos de jornais, documento escolar, títulos 

de honra que colaboram na afirmação do funcionamento de “fazer-crer”. As 

materialidades reforçam e legitimam as redes de memória que ressoam a partir 

de esposa de escritor. Aos blocos 1 e 2 cabem os discursos de24  Mafalda 

Verissimo.  

A obra memorialística é contemplada no Bloco 3- Literatura através das 

análises que empreendidas nas SDs em que há referência a Mafalda Verissimo. 

                                            

22 Trataremos do funcionamento discursiva da legenda, considerando os pressupostos da 
Análise de Discurso. 

23 O Código Civil de 1916 impedia mulheres casadas de abrir conta no banco, ter estabelecimento 
comercial ou mesmo viajar sem a autorização dos maridos. A promulgação do Estatuto das 
Mulheres Casadas, em 1962, ampliou os direitos das mulheres, ao abolir tais proibições. Porém, 
foi só com a Constituição de 1988 que ficou expressa a igualdade de direitos e deveres entre 
mulheres e homens. Disponível em http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/1950-
1969/L4121.htm  

24 Abordaremos as noções teóricas de discurso de/sobre a partir de Venturini (2009) em 

Imaginário urbano-espaço de rememoração/comemoração.  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/1950-1969/L4121.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/1950-1969/L4121.htm


Neste bloco, da ordem do “lugar de memória25”, o sujeito Mafalda é significada 

por Erico Verissimo, que embora seja escritor assume também diferentes 

posições-sujeito, quais sejam: marido/pai/companheiro. Isso significa que 

quando fala Mafalda Verissimo assume a posição-sujeito de 

marido/companheiro. 

No Bloco 4, temos as entrevistas e delas recortamos sequências 

discursivas (doravante SDs), considerando 02 (duas) entrevistas. A primeira foi 

concedida por Mafalda Verissimo e temos a oportunidade de vê-la através do 

seu próprio discurso, publicada no livro “Confissões do amor e da Arte26” (1994) 

de Vera Regina Morganti. A segunda são SDs da nossa conversa com a 

Professora Doutora Maria da Glória Bordini27 que mostram a importância social 

de Mafalda Verissimo na produção e também na conservação da memória 

literária de Erico Verissimo. Aos blocos 3 e 4 cabem os discursos sobre Mafalda.  

A organização desses blocos trata de olhar o mesmo sujeito em diferentes 

posições, sinalizando para o sujeito dividido, pois mesmo que ele esteja escrito 

sempre em uma mesma formação discursiva, sempre pode mudar e em 

decorrência das mudanças/transformações, os sentidos mudam também. Os 

blocos 01 e 02 estruturam o eixo de ‘fazer-crer’, que dão conta de um sujeito 

feminino social e público. Já nos outros dois, buscamos contemplar discursos 

que tratem de Mafalda, constituindo o eixo do “lugar de memória” em que 

questões de ordem do privado são analisadas. As sequências discursivas 

recortadas das materialidades que constituíram o arquivo atendem ao objetivo 

de analisar os funcionamentos da memória nos dois eixos, justamente pela 

relação entre acontecimentos e os efeitos de sentidos que eles provocam na 

formação social do sujeito Mafalda Verissimo.   

                                            

25 Abordaremos o lugar de memória na perspectiva discursiva mais detalhadamente, mas 
adiantamos que a obra literária de Erico Verissimo é um lugar de memória em relação a Mafalda 
Verissimo, pois se não estivessem nesse lugar discursos sobre ela, essas memórias correriam 
o risco de não circularem.  

26 O livro é resultado do Projeto “Mulheres de escritores e Vida Literária Nacional”, vinculado ao 

Projeto Integrado “Fontes da Literatura Brasileira”, do CNPq. As condições de produção desse 
livro são tratadas no capítulo 3 dessa dissertação.  

27 Disponível no canal do Labell: https://www.youtube.com/watch?v=y9BPrmNOJZk&t=23s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y9BPrmNOJZk&t=23s


Vale destacar que os recortes, conforme Orlandi (1984), não são 

aleatórios, eles têm relação com a questão de pesquisa e também com as 

condições de produção, já que as materialidades se constituem pelas relações 

que mantém entre si. Pêcheux (2019, p. 43), que ao tratar das condições de 

produção de um discurso defende que os elementos que compõem o dizer “não 

são simplesmente justapostos, mas mantêm entre si relações suscetíveis”. Essa 

citação nos ajuda no tratamento do recorte do arquivo, visto que algumas 

materialidades podem assumir um estado de dominância em relação a outras e 

modificarem o valor e o lugar das demais. Em nossa pesquisa, os recortes se 

relacionam e se reclamam a partir da questão de pesquisa e dos objetivos 

propostos.  

Por empreendermos análise a partir de dois funcionamentos da memória, 

as “Táticas permitidas pelas exigências de uma posição e pelas pressões 

históricas” de De Certeau (De Certeau, 1994, p. 286 apud VENTURINI, 2014, p. 

126) retornam, visto que “a credibilidade do discurso depende do sujeito 

enunciador e do lugar ocupado por ele. Podemos afirmar, então, que o dizer só 

entra na ordem do discurso se o sujeito for/estiver autorizado a dizer o que diz” 

e se o dizer fizer sentido na formação social. Destacamos, desse modo que os 

recortes são realizados, também, por fazerem sentido para o pesquisador e por 

legitimarem, nesta pesquisa, os discursos em torno de Mafalda Verissimo.  

 

1.3 O discurso de - O discurso sobre  

 

 Como dissemos no início do capítulo esta seção trata a questão teórica 

acerca do discurso d/sobre. Para abordá-lo partimos de Venturini (2009 e 2014), 

que ancorada também em outros autores desenvolvem essas noções. Embora 

na AD que realizamos, ancorada no movimento pendular, não lance olhares 

exclusivos à teoria, em nosso trabalho esse aporte também sustenta nossa 

organização metodológica, de maneira que se torna importante destacar esse 

funcionamento e temos por objetivo diferenciar o discurso de e o discurso sobre 

devido à necessidade de antecipação destes dois conceitos-chave de forma a 



colaborar na construção dos capítulos seguintes, bem como, nas análises 

empreendidas no corpus. 

 De início é importante ressaltar que ambos são funcionamentos de 

memória. É necessário também esclarecer que discurso de (como memória) é 

diferente de discurso do (como discurso advindo de determinado sujeito ou 

lugar). Vale ainda destacar que quando dizemos discurso sobre não se refere a 

um assunto ou tema, trata de do funcionamento da memória na horizontalidade 

em que os saberes se associam e se relacionam aos dizeres, constituindo-se na 

ordem do consciente e do pré-consciente. 

 Ao tratarmos do discurso de (memória) observamos os sentidos que 

ressoam a partir das inscrições sócio-históricas do sujeito que produz esse 

discurso, bem como, suas filiações ideológicas que podem ser percebidas na 

falha e no equívoco da língua. Esse discurso de mobiliza o espaço do já-dito, 

anteriormente em outro lugar, retornando pela repetição que ao mesmo tempo 

que estabiliza os sentidos, também instaura novos por acontecer fora da 

dimensão linear. “É pelo discurso de, como memória, que os sujeitos filiam seu 

dizer a determinadas Formações Discursivas” (VENTURINI, 2014, p. 124) 

Ao tratarmos do discurso sobre é preciso vê-lo no intradiscurso, em que 

ressoam discursos anteriores que ancoram e legitimam o dizer, na linearidade 

do dizer. “O discurso sobre recobre o que é da ordem da atualidade, da 

enunciação e do discursivo” (VENTURINI, 2014, p. 125). É esse discurso, que 

em sua materialidade, funciona como ‘lugar de memória’, de maneira a organizar 

as repetições e os esquecimentos.  

 

O discurso, em sua materialidade, funciona como “lugar de 
memória”, como dispositivo que organiza a repetição e as 
lembranças do passado que foi protagonizado por ele. Como 
lugar de memória, o discurso sobre organiza também os 
esquecimentos, o que deve ser lembrado e o que deve ser 
esquecido, apagado. É nesse jogo contraditório entre língua e 
história que se realiza o encontro de uma memória e uma 
atualidade, constituindo o acontecimento. (VENTURINI, 2009, p. 
40) 

  



Pensar em discursos de/sobre é refletir acerca da interpretação a partir do 

funcionamento da memória. Venturini (2009) trabalhou com estes dois 

processos, considerando o discurso de (rememoração) e o discurso sobre 

(comemoração).  Assim, o discurso de funciona como memória (interdiscurso), 

e o discurso sobre como atualidade (intradiscurso).  O primeiro movimento 

recobre a repetição, a saturação e o segundo, constitui-se pelo que é 

demandado pelo discurso.  

No entanto, segundo Venturini (2009) não há como separar no discurso o 

que é discurso de (memória) e o que é discurso sobre (atualidade), tendo em 

vista que a atualidade significa a partir da memória e de discursos que circularam 

antes, em outros tempos e lugares. O esquema analítico abaixo mostra que os 

dois eixos compõem o discurso a partir da memória discursiva, que se estrutura 

por memórias e atualidades, constituindo-se em (dis)curso. A memória 

discursiva, conforme Venturini (2014, p. 126) “é da ordem do repetido já 

significado ressoa no eixo da formulação” e busca preencher os furos por meio 

da atualização do dizer. De forma prática esses furos nunca se fecham, devido 

à condição da incompletude da linguagem.  

O quadro abaixo, tratado como texto-imagem28, mostra o esquema 

analítico, proposto por Venturini (2009), buscando colaborar para a 

                                            

28 Utilizamos texto-imagem pensando o conteúdo sempre relacionado às suas condições de 
produção e que podem ser ressignificados a partir do deslocamento e da mobilização do arquivo. 
Essa noção vem de Venturini  (2009) e a utilizamos em todas as imagens ao longo da pesquisa.  

 



compreensão acerca dos discursos de e dos discursos sobre.

 

Texto-imagem 4: Esquema analítico discurso de/ discurso sobre. 

Fonte: Venturini, 2009, p. 101 

 

Como sinaliza o quadro analítico, o discurso de e o discurso sobre se 

constituem por processos parafrásticos e por processos polissêmicos, 

entendendo-se que a memória se constitui pelo que se repete e pela repetição 

instaura redes e o processos polissêmico se constituí pela possibilidade de 

sentidos outros. Os dois eixos, quando em funcionamento no texto e no discurso 

se atualizam por meio da memória discursiva, que Pêcheux (1999, p. 52) destaca 

como  

[...] estruturação de materialidade discursiva complexa, estendida 
em uma dialética da repetição e da regularização: a memória 
discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como um 



acontecimento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, 
mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e 
relatados, discursos transversos, etc.) de que sua leitura 
necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível.  

 

Nesse funcionamento, a memória discursiva é o lugar que permite a o 

retorno de outros discursos e memórias, atualizando o dizer e constituindo- em 

(dis)curso.   

Por esses processos e funcionamentos da memória se constituem 

sujeitos e efeitos de sentidos, os quais de acordo Orlandi (2015, p. 50), são 

sempre marcados pela incompletude e pela divisão. Já que “nem sujeitos nem 

sentidos estão completos, já feitos, constituídos definitivamente”.  Com isso, 

abre-se a possibilidade do simbólico, “pois a falta é também o lugar do possível” 

(ORLANDI, 2015, p. 50) e permite o movimento de interpretação por meios 

desses discursos de/sobre os sujeitos.  

Venturini (2009) ao desenvolver acerca dos discursos de/sobre aprofunda 

outros aspectos em relação às suas materialidades e as deslocamos para os 

discursos que abordamos em nossa pesquisa.,  

SINALIZAR BORDINI COMO PORTA VOZ,  

Dadas as distinções dos funcionamentos colocados, ao abordar os 

discursos que circulam em torno do sujeito feminino Mafalda Verissimo ainda é 

importante que se determine os processos de constituição, formulação e 

circulação dos discursos. Segundo Orlandi (2012, p. 9), são três momentos 

igualmente relevantes: 

1.Sua constituição, a partir da memória do dizer, fazendo intervir 
o contexto histórico-ideológico mais amplo; 

2. Sua formulação, em condições de produção e circunstâncias 
de enunciação específicas e 

3. Sua circulação que se dá em certa conjuntura e segundo 
certas condições.   

 

Tendo em vista que tratamos de diferentes materialidades, no nosso caso, 

os discursos são construídos por determinadas condições de produção, 

recobrindo o sujeito feminino do início do século XX, tendo em conta que 

ressoam memórias do dizer em torno desse sujeito feminino, legitimando e 



autorizando os discursos que inerentes à mulher na posição-sujeito esposa que 

ocupa.  

A formulação trata da materialização do discurso por meio da atualização 

de memórias que pertencem ao ‘já-lá’. Na formulação – pelo equívoco, falha da 

língua inscrita na história - corpo e sentido se atravessam. Quanto à circulação, 

trata-se de pensar nas condições sócio-históricas-ideológicas de maneira ampla. 

Dessa forma, tendo observado os três momentos, realizamos gestos de 

interpretação para pensar a língua na história, em funcionamento, em que se 

busca, de acordo com Orlandi (2015. p. 13), “compreender a língua fazendo 

sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo 

do homem e da sua história”.  

 Partindo dos discursos de/sobre também é importante destacar a 

interpretação, que na AD, é sempre conduzida por condições de produção 

específicas, determinadas pelo analista. Por meio dessas condições de 

produção presentificamos o sujeito Mafalda Verissimo, mulher que viveu no 

início do século XX.  A análise de um sujeito que viveu em outro século deve 

realizar-se pela consideração e retomada do período sócio-histórico em que 

esse sujeito viveu. Outros discursos e memórias que circularam antes em outros 

lugares sustentam o discurso da atualidade e Venturini (2009 e 2014) trata a 

memória dentro das necessidades de análise demandadas pelo arquivo 

constituído.  

 

1.4 Condições de produção do sujeito mulher do início do Século XX 

 

Propor a análise de discurso acerca de determinado sujeito discursivo é 

lançar luz sobre a história e a memória que vêm de tempos e lugares distintos. 

Na perspectiva discursiva, “a linguagem só é linguagem porque faz sentido” 

(ORLANDI, 2015 p. 23) por conseguinte, só faz sentido “porque se inscreve na 

história”. Na AD, não há como desvencilhar esses domínios, pois caminham 

juntos no processo de constituição do sujeito. Esse percurso, quando colocado 

em análise sob a ótica da AD, é interpretado levando em consideração esses 



dois domínios. Dessa forma, analisar os discursos acerca de Mafalda Verissimo 

é também lançar olhar à História na qual ela está inserida.  

No artigo “História e memória em (dis)curso: Fernando Catroga e a poética 

da ausência” (2017 p. 131) Venturini retoma que  

[...] a proximidade entre a história e a memória foi se 
desconstruindo à medida em que a história se tornou disciplina 
científica e sendo exigido dela um trabalho metódico, 
investigativo e reflexivo alicerçado no método científico. 

 

 O funcionamento da AD nos entremeios permite a proximidade com a 

história, considerando os efeitos de sentidos e a inscrição no simbólico. Vale 

destacar que ao olhar para esses domínios o fazemos da perspectiva discursiva 

tomando a História como parte constituinte do dizer em que ressoam os 

discursos por meio da memória. Na história, verificamos as condições de 

produção dos dizeres, em relação à exterioridade, já a memória é tratada como 

interdiscurso, definido por Pêcheux (2014) como aquilo que fala antes, em outro 

lugar. É o interdiscurso, esclarece Orlandi (2015, p. 29), “que disponibiliza 

dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva 

dada”.  

 Essa relação de história e memória nos discursos de/sobre Mafalda 

Verissimo são essenciais, tendo em vista que ela é um sujeito constituído por 

ambas as dimensões e não os relacionar é retirá-la do processo discursivo em 

que está inserido. Em nosso trabalho esse embricamento entre memória e 

história realiza-se por meio de diferentes textualidades.  

Venturini (2009, p. 85) desloca a partir de Nora (1992), historiador e 

filósofo de densas, a noção lugar de memória, estabelecendo redes que mostram 

os processos de constituição de lugares de memória. Venturini (2009, p. 85) 

destaca a partir de Nora (1992) que memória e história não se aproximam, pelo 

contrário, têm relação de oposição, “a primeira é a reconstrução sempre 

incompleta do que não existe mais. A segunda, ao contrário, diz respeito ao que 

significa nas formações sociais, é da ordem do vivido; está em permanente 

evolução aberta à lembrança e ao esquecimento”, a história trata do que significa 

e a memória do que faz sentido.  



 Michele Perrot (2005, p. 14), importante historiadora francesa, ao tratar da 

História em “As mulheres ou os silêncios da história”, afirma que  

[...] a constituição da História como disciplinas “científica” no 
século 19 reforça o seu caráter viril. Em sua prática, a partir de 
então nas mãos dos universitários (o diploma do magistério em 
história foi criado em 1829). Em seu conteúdo cada vez mais 
entregue à história pública e política em que as mulheres não 
estão presentes. 

 

Em outro estudo, a mesma historiadora (2007) trata da história das 

mulheres ao longo dos tempos, e evidencia que retomar os discursos do 

passado, é fazer ressoar esses sentidos contidos ao longo da história como parte 

de um processo de reafirmação de compromisso com o presente.  

 Das perspectivas observadas ao longo da pesquisa tomamos a relação 

de memória e história construída por Venturini (2009, p. 87) a partir de diferentes 

perspectivas, e entendemos “memória e história como forma de narrativa e de 

representação que se distinguem de outros discursos que enfocam a realidade, 

pois o seu referente é o passado, tempo transcorrido”. Ao trazermos para 

discussão os discursos em torno do sujeito mulher discursivizado, de imediato 

precisamos ter colocado que a linguagem, conforme vemos em Pêcheux e 

problematizada em várias pesquisas de Orlandi, não é transparente, ou seja, os 

sentidos não estão colados às coisas (2012, p. 32).   

 Diante disso, o analista realiza uma escuta discursiva de maneira a 

envolver o sujeito, a língua e a história na materialidade da linguagem e isso só 

é possível quando vemos o discurso por meio da sua dimensão imaginária, 

tratando-o na sua capacidade de referência à forma direta equivalente na 

realidade do dizer: “A relação não é direta, mas funciona como se fosse por 

causa do imaginário” (ORLANDI, 2012, p. 32). É no imaginário que estão todos 

os mecanismos de funcionamento do discurso – relação de forças, de sentidos 

e de antecipação – Orlandi (2015, p. 38) define as formações imaginárias como 

“as imagens que resultam de projeções. São essas projeções que permitem 

passar das situações empíricas – os lugares dos sujeitos – para as posições dos 

sujeitos no discurso”.   



Sendo assim, nas materialidades analisadas, tudo o que já foi dito sobre 

mulheres, sobre o sujeito feminino do século XX, sobre o lugar da mulher na 

sociedade, bem como os trabalhos destinados ao  sujeito-feminino estão, de 

certo modo, significando na construção do dizer e dão sustentação aos 

processos de constituição, formulação e circulação dos discursos (cf. tratamos 

anteriormente29). É importante ainda retomar que nos ancoramos no princípio de 

que há sempre interpretação, “estabilizada ou não, mas sempre interpretação” 

(ORLANDI, 2012, p. 21) que nos conduz tanto pelo viés da história quanto pela 

memória, nesse caso, discursiva, a descontruir as evidências, a saturação do 

discurso.   

A história significa na atualidade, por isso, é importante fazer uma 

retomada ampla, tendo em vista que o século XX foi marcado por diversas 

mudanças tecnológicas, políticas e sociais e tais implicações afetam e 

constituem Mafalda Verissimo enquanto sujeito que vive nesse contexto sócio-

historico. Os historiadores Eric Hobsbawn (2002), Philipp Blom (2015) e tantos 

outros denominaram esse século como a “Era dos extremos” devido às 

reviravoltas em relação ao poder das instituições sobre o mundo. Embora não 

aprofundemos nossa pesquisa pelas obras de tais historiadores, trazê-los 

legitima e ancora nosso dizer em relação às condições sócio-históricas que 

colaboram na discussão da posição da mulher na sociedade dessa época. O 

século XIX se constitui como um tempo inovador em que surgiu a lâmpada, o 

telefone e o automóvel, que ressoam no início do século XX, se estabelecem e 

ficam mais evidentes as diferenças sociais, bem como, as mazelas antes 

ofuscadas.  

Em um panorama global, no cenário político, há um salto importante e os 

Estados Unidos assumem uma posição de liderança, tornando-se uma potência 

industrial. Se antes o poder era concentrado na Europa, agora ele se espalhava 

pela Ásia, África e nas Américas do Sul e do Norte com maior autonomia e 

princípios de um futuro promissor que poderia levá-las a potências mundiais, o 

                                            

29 Definimos esses três momentos em 1.3, ao tratarmos dos discursos de/sobre. 



que de fato aconteceu. Com essas mudanças a própria Europa precisou se 

reinventar a fim de assegurar sua economia e desenvolvimento. 

Hobsbawn (2002) em “Era dos extremos: o breve século XX- 1914-1991” 

analisa o século XX em três períodos distintos: a “era da catástrofe”, a “era do 

ouro” e o “desmoronamento”. Com o estouro da Primeira Guerra Mundial em 

1914 a sociedade em geral sofreu um grande impacto. Muitos dos homens que 

foram aos campos de batalha não retornaram para casa e deixaram suas 

famílias à própria sorte. É nesse momento que temos evidências iniciais de uma 

História que viria a ser conduzida por mulheres. Embora a guerra não fosse bem-

vinda por ninguém, é nesse período  

 

[...] que a guerra lhes ofereceu novas oportunidades, levando-as 
a ocupar posições de responsabilidade e de independência que 
lhes eram anteriormente negadas.  A ausência da força 
masculina de trabalho, deslocamentos forçados e voluntários, o 
espírito de patriotismo e aventura, a redução dos limites 
profissionais entre os sexos e a criação de novas organizações 
femininas, todos esses fatores incentivaram as mulheres a 
percorrer áreas não familiares. (YALOM, p. 2002 p. 366)  

 

Para o nosso objeto discursivo em estudo, tais fatos são relevantes e 

importam tendo em vista, e é necessário destacar, que o escritor Erico Verissimo 

traz em sua literatura de cunho regional questões que são globais. Essa visão 

panorâmica pode ser percebida através da recente publicação das Cartas Pan-

Americanas, sob a organização de Maria da Glória Bordini (2021). Tendo estado 

sempre ao lado do marido, o acompanhando nas mais diversas ocasiões, 

Maafalda Verissimo também tem essa dimensão panorâmica dos fatos e essas 

vivências também a constituem enquanto um sujeito crítico.  

Com ecos da Belle Époque a tradição que se seguia até esse momento 

encarregava-se de recomendar que as meninas fossem preparadas para se 

tornarem boas esposas e mães de família: “a educação era direcionada para 

preencher as expectativas masculinas em relação à mulher ideal” (YALOM, 

2002, p. 235). Seguindo uma tradição Europeia aos filhos homens era dedicado 

os estudos, a vida militar e a eles destinava-se o lugar de chefe de família. Às 

filhas restavam os serviços domésticos, a educação e o cuidado das crianças, e, 



não raro, ter a destreza de coser e tocar instrumentos como piano que lhe 

garantiriam um casamento com melhor arranjo. Muitas vezes tinham aulas de 

etiqueta e recebiam educação de como portar-se em sociedade. Elas não tinham 

voz, nem vez e suas opiniões não eram sequer solicitadas.  

 O discurso que gira em torno do sujeito-feminino, nesse contexto sócio-

histórico, é regulado e controlado pelas instituições normatizadoras que buscam 

além de determinar, elas tratam de limitar, silenciar, colaborando para a 

formação de discursos em que cabe à mulher a obediência e a dependência do 

sujeito masculino.  A lei nº 4.121 de 27 de agosto de 196230, dispõe sobre a 

situação jurídica da mulher casada. Embora seu texto já tenha sofrido alterações 

em 62, olhar para a sua materialidade é entrar no fio do discurso, por meio da 

rede de memórias que ressoam a partir delas.  O artigo 242 determina que: 

 

A mulher não pode, sem autorização do marido (art. 251): 

I - praticar os atos que êste não poderia sem consentimento da 
mulher (art. 235); 

II - Alienar ou gravar de ônus real, os imóveis de seu domínio 
particular, qualquer que seja o regime dos bens (arts. 263, ns. II, 
III e VIII, 269, 275 e 310); 

Ill - Alienar os seus direitos reais sôbre imóveis de outrem; 

IV - Contrair obrigações que possam importar em alheação de 
bens do casal".31 

  

 A lei, em seu parágrafo II, nos permite concluir que à mulher não cabem 

questões relacionadas ao gerenciamento de seus bens, ressoando discursos em 

que o sujeito-feminino não trata de questões financeiras, sendo, portanto 

indicadas a elas as tarefas relacionadas aos cuidados com a casa, a educação 

dos filhos e o bem-estar do marido.  

Michelle Perrot (2005, p. 9) trata da História das mulheres e enfatiza que 

“o silêncio é o comum das mulheres. [...] é um mandamento reiterado através 

                                            

30 Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4121-27-agosto-1962-
353846-publicacaooriginal-1-pl.html 

31 Seguimos as normas ortográficas da época. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4121-27-agosto-1962-353846-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4121-27-agosto-1962-353846-publicacaooriginal-1-pl.html


dos séculos pelas religiões, pelos sistemas políticos e pelos manuais de 

comportamento”. Com isso, ressalta que a presença e a fala do sujeito feminino 

“em locais que lhes eram até então proibidos, ou pouco familiares, é uma 

inovação do século 19” (PERROT, 2005, p. 9). Essa regularidade se mantém no 

fio do discurso ainda no início do século XX, pois 

Subsistem, no entanto, muitas zonas mudas e, no que se refere 
ao passado, um oceano de silêncio, ligado à partilha desigual 
dos traços, da memória e, ainda mais, da História. Este relato 
que, por muito tempo, “esqueceu” das mulheres, como se, por 
ser destinadas à obscuridade da reprodução, inenarrável, elas 
estivessem fora do tempo, ou ao menos fora do acontecimento 
(PERROT, 2005. p. 9) 

 

 O silêncio do sujeito feminino permanece inalterado nas questões 

políticas, instâncias dominadas pelo sujeito masculino. A mulher ficava limitada 

a comportar-se e suas intervenções coletivas mais ruidosas eram interpretadas 

como histéricas32. O silêncio tem dois funcionamentos e por eles ressoa a 

dominação e também o protesto. Embora tenham acontecido avanços em 

relação ao sujeito-feminino na sociedade, na maioria dos casos há uma 

convencionada postura de escuta, de espera, de submissão. “Aceitar, 

conformar-se, obedecer, submeter-se, calar-se. Pois este silêncio, imposto pela 

ordem simbólica, não é somente o silêncio da fala, mas também o da expressão, 

gestual ou escriturária” (PERROT, 2005, p. 10) e isso se evidência quando 

olhamos para a produção literária desse momento histórico. “Inicialmente 

isoladas na escrita privada e familiar, autorizadas de formas específicas de 

escrita pública (educação, caridade, cozinha, etiqueta” (PERROT, 2005, p. 13), 

embora já se tenha registros de uma escrita de mulheres, percebe-se que isso 

se dá pelo seu grau de alfabetização e pelo tipo de escrita que lhes é 

concedido/permitido, não havendo registros de escrita de autoria feminina.  

Ceres Carneiro (2019), pesquisadora que trabalha com a imprensa 

feminina, via AD, trata a relação da mídia com o discurso de autoria feminina. 

Em sua tese, ocorre a retomada histórica da imprensa, completamente 

                                            

32 A medicina século XIX difundia que “doenças nervosas, como anorexia, neurastenia, ou 
histeria resultariam de seus desmedidos desejos.” (DEL PRIORE, 2014, p. 61). 



masculina até o acontecimento discursivo do lançamento da primeira revista 

escrita de/para mulheres em 1852. Um marco na história que vinha sendo escrito 

apenas por homens. O Jornal das Senhoras, escrito pela argentina Joana Paula 

Manso, circulou no Rio de Janeiro entre 1852 e 1855 e seu conteúdo já 

carregava algumas bandeiras de emancipação e autonomia femininas, porém 

seus assuntos ainda rodeavam as rotinas familiares e não rompiam com o pré-

construído33 já estabelecido. 

Com o avanço das questões feministas começam a surgir outras 

demandas. Marilyn Yalom34 no livro “A história da esposa- da virgem Maria  a 

Madonna” realiza uma retomada da posição-sujeito mulher casada e contribui 

para uma retomada acerca desse sujeito e as conquistas por seus direitos, nos 

Estados Unidos “o direito de votar, que finalmente se tornou uma realidade em 

1920” (YALOM, 2002, p. 343) e a possibilidade de o sujeito feminino, estudar em 

institutos mais conceituados, obtendo empregos”, já no Brasil a mulher só 

começa a votar em 1932 e, mesmo assim, com a autorização do marido. É nesse 

início de século que a religião derruba alguns conceitos antigos e se passa a 

pensar a pensar nas questões da maternidade e do aborto.  

Embora o espaço da mídia tenha sido conquistado quase 100 anos antes, 

os discursos de/sobre mulheres são tratados com seriedade apenas a partir da 

publicação de Simone de Beauvoir35 em 1949 intitulada Le deuxième sexe36. 

Desde a publicação de Beauvoir até os dias de hoje  

 

A história das mulheres mudou. Em seus objetos, em seus 
pontos de vista. Partiu de uma história do corpo e dos papéis 
desempenhados na vida privada para chegar a uma história das 
mulheres no espaço público da cidade, do trabalho, da política, 
da guerra e da criação. Partiu da história das mulheres vítimas, 

                                            

33 Os pré-construídos são as repetições que regulam os saberes no fio do discurso e se dá pela 
memória discursiva. Dessa forma é “o saber discursivo que torna possível todo dizer e que 
retorna sob a forma de pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada 
tomada de palavra” (ORLANDI, 2015, p.29). 

34 Graduada no Institute for Women  and Gender da Universidade de Stanford. 

35  Escritora, intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica social 

francesa. 

36 No Brasil, o livro foi traduzido para “O Segundo Sexo- Fatos e Mitos” por Sérgio Milliet em 
1970, pela Difusora Europeia do Livro. 



para chegar a uma história das mulheres ativas, nas múltiplas 
interações que provocam a mudança. Partiu de uma história das 
mulheres para tornar-se mais especificamente uma história do 
gênero, que insiste nas relações entre os sexos e integra a 
masculinidade. Alargou suas expectativas espaciais, religiosas 
e culturais. (PERROT, 2007, p. 15) 

 

Essa mudança mais expressiva se dá com a sucessão de guerras que se 

seguiram ao longo dos anos e houve um chamamento em grande escala de 

soldados cada vez mais novos. Se antes foram os pais, agora os filhos mais 

moços também eram convocados para as batalhas, deixando vulneráveis suas 

famílias e esposas. São elas que ficam e assumem o lugar de chefe da família. 

Adquirem conhecimentos que antes não lhes eram compartilhados, pois eram 

atividades consideradas “coisas de homens”, mulheres dotadas de uma 

resiliência que talvez nem soubessem que tinham.  

Isso não quer dizer que antes não se fazia uma história das mulheres 

propriamente dita. Sempre houve mulheres que viveram além de seus tempos, 

transgredindo as regras e abandonando os lugares de esposas para assumirem 

uma nova posição-sujeito que possibilitasse o seu ingresso em áreas 

determinadas para o masculino. Entretanto, “as imagens da mãe e da rainha do 

lar se propagaram através do governo e das empresas, e as revistas femininas 

continuaram a reforçar a ideologia doméstica” (YALOM, 2002, p. 384), o que 

colocou as próprias mulheres em um dilema, e que se mantem até hoje.  

Ainda que nesse período muitos avanços tenham acontecido e os 

casamentos37  já se realizem baseado no companheirismo,  

 

[..] significava que uma pessoa podia escolher o seu parceiro em 
nome do amor. Isto significava que as esposas eram escolhidas 
primeiramente pela afeição, amizade, respeito, valores em 
comum e interesses (p. 184) 

 

                                            

37 Até o século XVIII os casamentos eram arranjados pelas famílias com a finalidade de atender 
a uma demanda social, que, muitas vezes, estava relacionada à segurança financeira das 
famílias envolvidas. 



Entretanto, ainda é imposto à mulher assumir o sobrenome do marido e 

esse gesto, seguindo as leis jurídicas e sociais, atende a uma ordem de 

submissão. Ressoam elementos advindos do poder patriarcal, que incidem na 

reinvenção do sujeito e sua construção no imaginário. Sumariamente é como se 

a filha deixasse de pertencer ao pai e passasse a pertencer ao marido38:  “uma 

vez casada, uma mulher se tornava, (...) alguém cuja pessoa legal era 

“legalizada” ou “protegida” por seu marido. (YALOM, 2002, p. 174), numa relação 

de submissão.  

Percorrer a História é perceber que não há rupturas bruscas dos 

posicionamentos dos sujeitos face a sociedade em que estão inseridos. Com o 

período de pós-guerra,  

 

[..] muitas mulheres que anteriormente trabalhavam escolheram 
se aliar às donas de casa e se dedicar exclusivamente ao lar e 
à família depois das tentativas de trabalho durante a guerra. 
Aquelas que nasceram duas ou três décadas antes da guerra 
tinham sido educadas acreditando em papéis bem definidos 
para maridos e esposas, e especialmente para as mães. 
(YALOM, 2002, p. 384) 

 

 A reflexão sobre esse sujeito invisibilizado toca em questões relacionadas 

ao silêncio. Na AD, o silêncio é constitutivo do sujeito e aparece, conforme define 

Orlandi (2007, p. 23) em dois estados: 

 

a) O silêncio fundador, aquele que existe nas palavras e que 
significa o não-dito e que dá espaço de recuo significante, 
produzindo as condições para significar e; b)a política do 
silêncio, que se subdivide em b1): silêncio constitutivo, o que nos 
indica que para dizer é preciso não-dizer (uma palavra apaga 
necessariamente as “outras” palavras) e; b2) o silêncio local, que 
se refere à censura propriamente (aquilo que é proibido dizer em 
uma certa conjuntura).  

 

                                            

38 “Art. 240. A mulher assume, com o casamento, os apelidos do marido e a condição de sua 
companheira, consorte e colaboradora dos encargos da família, cumprindo-lhe velar pela direção 
material e moral desta". http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/1950-1969/L4121.htm , 
acesso em 30 de janeiro de 2021.  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/1950-1969/L4121.htm


Para olhar esses silenciamentos, e as implicações que decorrem a partir 

deles, é que buscamos colocar em tela o sujeito-esposa que assume a posição-

sujeito de dona de casa e ocupa um lugar igualmente importante na construção 

da sociedade.  Esse sujeito que não é protagonista, ocupa um lugar, mas 

possibilitam o protagonismo, desempenhando função fundamental, mesmo 

numa posição de pouca visibilidade e de pouco interesse.  

 Em suma, o primeiro capítulo desse trabalho busca evidenciar a 

metodologia de nossa pesquisa, bem como, nortear os pressupostos teóricos 

que engendram os capítulos que seguem. Constituímos arquivo em torno do 

sujeito discursivo Mafalda Verissimo; apresentamos a trajetória da pesquisa, 

bem como, a construção do arquivo do qual elegemos o recorte e o organizamos 

em blocos, que sistematizam e estruturam os eixos de ‘fazer-crer’ e ‘lugar de 

memória’. De forma teórica, abordamos as noções e apresentamos o esquema 

que colaboram no entendimento acerca dos discursos de/sobre e que 

mobilizamos a partir de Venturini (2009). Apresentamos ainda as condições de 

produção da mulher do século XX, tendo em vista que o sujeito discursivo 

Mafalda Verissimo está inserido nesse contexto sócio-histórico e significa a partir 

dele.  

 



 

Texto-imagem 5: Erico Verissimo e Mafalda, nas ruas de Porto Alegre 39 

Foto: Leonid Streliaev 

 

  

                                            

39 http://www.elfikurten.com.br/2012/01/erico-verissimo-saga-dos-homens-do-rio.html Acesso 
em 13/02/2021. 

http://www.elfikurten.com.br/2012/01/erico-verissimo-saga-dos-homens-do-rio.html


CAPÍTULO 2 

 

 DISCURSOS DE/SOBRE  MAFALDA VERISSIMO  

 

[...] Fui alinhando as ideias 
Alinhavando verdades 

Até que um dia entendi 

Sou a história repetida 
Eu já vivi outras vidas 

Eu já fui outras mulheres 
Antes de ser a que sou 

“Mulher Pampeana”- Odilon Ramos 

 

Este capítulo busca refletir acerca das materialidades constitutivas do 

Bloco I e o Bloco II, que tratam dos discursos de Mafalda Verissimo, como 

procedimentos de ‘fazer-crer’. Na primeira parte, abordamos Mafalda Verissimo 

como sujeito discursivo do início do século XX, interpelado pela ideologia e 

atravessado pelo inconsciente, momento em que tratamos da noção de sujeito 

na AD. 

A segunda parte busca evidenciar as materialidades anteriormente 

definidas como Bloco 1- Museu Erico Verissimo em Cruz Alta/RS. Nesse 

bloco, abordamos o Museu e suas condições de produção, bem como, os 

vestígios da presença-ausência de Mafalda Verissimo por meio da legenda no 

acervo, o termo de doação de objetos do escritor e o talão de cheques. Dentre 

as demandas teóricas das materialidades, tratamos através da AD das noções 

interpelação e Formação Discursiva e Ideologia e as mobilizamos em nosso 

corpus. 

A terceira parte está relacionada ao Bloco 2- Documentos e 

publicações e busca referendar as posições- sujeito que designam Mafalda 

Verissimo perante a sociedade como esposa/viúva de Erico Verissimo. Em 

relação à teoria, trazemos as noções de posição-sujeito e inconsciente, de 



maneira a contribuírem nos gestos de interpretação das materialidades 

abordadas.  

 Na quarta parte, tratamos do funcionamento discursivo de “fazer crer”, 

construindo um efeito de fechamento deste capítulo. Para isso, retornamos às 

materialidades mobilizadas com vistas a dar visibilidade aos processos 

discursivos que a constituem como esposa de dadas as condições de produção 

que naturalizam/legitimam o imaginário de Mafalda Verissimo como uma mulher 

do seu tempo.   

 

2.1 Mafalda Verissimo como sujeito discursivo do século XX 

 

A geração que vivencia em pleno século XXI o avanço de movimentos 

feministas busca sobretudo a igualdade de direitos para ambos os sexos. 

Entretanto, para que esses movimentos tenham sustentação é preciso também 

direcionar pesquisas que deem visibilidade aos sujeitos femininos que 

antecederam os discursos da pós-modernidade. Colocar na vitrine a mulher, 

enquanto sujeito dona-de-casa/esposa/mãe é conduzir reflexões nas mais 

diversas esferas da formação social, visto que também são posições que se 

mantêm na contemporaneidade.  

O prelúdio que está no início deste texto trata de apresentar uma breve 

biografia de Mafalda Verissimo, tendo em vista, que quando mencionada seu 

nome vem sempre ‘colado’ ao de Erico Verissimo, ou, recentemente ao do filho 

Luís Fernando, também escritor. Esse lugar na vitrine importa para o processo 

de identificação do sujeito e reafirma que ela também (r)existe tanto antes de 

estar casada com Verissimo, quanto após a sua morte.  

Nascida em Pelotas, mas tendo vivido em Porto Alegre até os 9 anos, 

Mafalda sai com a família da ‘cidade-grande’ para residir na pequena Cruz Alta, 

que se resumia a duas praças ligadas pela rua do Comércio (MORGANTI, 1994). 

A mudança não está apenas no espaço geográfico, pois em em Porto Alegre 

moravam “numa casa de madeira, (...) e tudo aquilo era meio mato” 

(MORGANTI, 1994, p. 107), já em Cruz Alta a mãe, Ema, “abriu uma loja na 

nossa casa, na sala da frente”. (MORGANTI, 1994, p. 108) e houve uma melhoria 



de vida da família Volpe possibilitando, por exemplo, que Mafalda estudasse no 

colégio de Freiras Franciscanas. 

Os novos seminários e universidades raramente se afastavam 
do tipo de educação considerado apropriado para uma garota da 
classe média e provável candidata ao casamento: gramática, 
ortografia, caligrafia, matemática, geografia, línguas 
estrangeiras (geralmente o francês) e ainda atividades 
complementares, como aulas de bordado, desenho e música. 
(YALOM, 2002, p. 235) 

 

A FD religiosa é uma marca importante no discurso dos séculos XIX e XX 

devido ao poder exercido pela igreja, como uma instituição normatizadora, 

reguladora e divulgadora do que é determinado como certo e errado. De um lado, 

o estudo no colégio de freiras, vai ao encontro da formação da mulher idealizada 

para assumir a posição de esposa, pois havia aulas de alemão, pintura de telas, 

bordado, aulas particulares de piano. Por outro lado, percebe-se que a leitura 

ainda mal vista, “era como tocar violão, coisa de vagabundo.” (MORGANTI, 

1994, p. 113).  

 Ao eleger como objeto discursivo Mafalda Verissimo, damos visibilidade 

também a outros sujeitos que têm sua importância na ordem social, e quando se 

trata de mulheres significa ainda, “verificar que elas têm uma história, da qual 

também são sujeito ativo” (PERROT, 2007, p. 09). Nesse sentido, o livro 

Mulheres de escritores- subsídios para história privada da literatura (2002), de 

Cida Golin, contribui para olhar esse sujeito, que além de esposa é uma esposa 

de escritor, através dos escassos discursos que há delas evidencia-se que a 

“rememoração é o meio de presentificar perdas e alegrias, de sentir-se ainda 

mais junto de seus amados” (GOLIN, 2002, p. 10). Mesmo que sua presença 

esteja sempre associada à figura do marido, uma prática comum, tendo em vista 

que 

O status de uma esposa era determinado pela ocupação do 
marido. Ela era conhecida publicamente como esposa do 
ferreiro, mulher do governador, esposa do ministro, do 
comerciante, e não pelas suas próprias qualidades - exceto em 
casos muito raros em que a mulher casada adquiria renome 
como uma parteira excepcional ou uma destacada líder 
religiosa. (YALOM, 2002, p. 174) 

 



Essa prática e a designação como esposa de, acontece em relação a 

Mafalda Verissimo e a vemos sempre associada ao marido, que ora destacava-

se pela posição-sujeito ocupada na política40, ora pela posição-sujeito de escritor 

famoso. Nesse sentido ela faz parte de um restrito grupo na sociedade, assim 

como outras mulheres de escritores. 

Através das evocações desse grupo de mulheres privilegiadas, 
cuja vida se entrelaçou com a de homens notáveis na produção 
literária brasileira, reconstrói-se o fato político, econômico e 
social, numa perspectiva pessoal, intensamente vivida (GOLIN, 
2002, p. 12) 

 

Se hoje essa demanda de valorização do sujeito feminino ainda é 

necessária, também é preciso pensar de que forma as mulheres do início do 

século XX, quando nasceu Mafalda Verissimo, eram significadas na sociedade, 

visto que a figura feminina é discursivamente determinada na sua formulação 

pela historicidade ou seja “há uma relação entre o já-dito e o que se está dizendo” 

(ORLANDI, 2015, p. 30). No Brasil, essas manifestações serão visíveis com 

maior intensidade apenas a partir dos anos de 1970. Ocorre que, para tratar de 

Mafalda Verissimo, precisamos retornar ainda mais no tempo, visto que ela 

nasceu no início do século, em 1913, na cidade de Pelotas no estado do Rio 

Grande do Sul e determinar suas condições de produção.  

Dessa forma é “o saber discursivo que torna possível todo dizer e que 

retorna sob a forma de pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, 

sustentando cada tomada de palavra” (ORLANDI, 2015, p. 29). Isso significa que 

os discursos já foram ditos por sujeitos em algum momento na história, 

ressoando e constituindo efeitos sobre o que se diz acerca da mulher, em que 

“a observação das mulheres de outrora obedecem critérios de ordem e de papel” 

(PERROT, 2004, p. 34) É o interdiscurso em funcionamento que nos possibilita 

pensar na relação da História e da historicidade.  

                                            

40 Erico Verissimo atuou como diplomata em Washington/EUA como diretor do Departamento de 
Assuntos Culturais da Organização dos Estados Americanos (OEA) de 1953 a 1956. Em 
janeiro/2021 foi publicado o livro “Erico Verissimo: Cartas da União Pan-Americana” disponível 
online em www.edicoesmakunaima.com.br 

 

http://www.edicoesmakunaima.com.br/


Amparadas por Pêcheux, compreendemos que fazem parte das 

condições de produção os “efeitos das relações de lugar nas quais se acha 

inscrito o sujeito” (PÊCHEUX, [1975], 2014, p. 171). Como sujeito que faz parte 

da sociedade em que vive, o seu tempo precisa ser colocado à vista, de maneira 

que nos possibilite realizar os gestos de interpretação e de análise ao demonstrar 

em que Mafalda Verissimo se distancia e, ao mesmo tempo, se aproxima de 

suas contemporâneas. Por meio dos recortes apresentados, é que ela passa a 

ser significada como sujeito discursivo. 

O discurso estrutura-se por uma base linguística e por processos 

discursivos, considerando as palavras em relação ao sujeito e sua filiação a uma 

formação discursiva, lugar da ideologia. Pêcheux (]1975], 2014, p. 148) define 

processo discurso como ”sistema de relações de substituição, paráfrases, 

sinonímias, etc., que funcionam entre elementos linguísticos – ‘significante’ – em 

formação discursiva dada”.  

Na AD, o sujeito e o sentido se reclamam a partir de filiações e inscrições, 

constituindo-se na formação social por meio de práticas do que se compreende 

que esse sujeito não é psicologista. Pêcheux (2014 p. 198) ao tratar do sujeito e 

seus desdobramentos o faz a partir de Paul Henry, determinando que o processo 

de identificação realiza-se em consonância com a interpelação/assujeitamento, 

ao mesmo tempo em que ocorre o desdobramento do sujeito em duas formas: o 

sujeito da enunciação e o sujeito do saber41. Pêcheux ([1975], 2014, p. 198) 

assim define que o 

 

[…] desdobramento é constitutivo do sujeito do discurso, de forma 
que um dos termos representa o ’locutor’, ou aquele a que se 
habituou chamar ‘sujeito da enunciação’, na medida em que lhe é 
‘atribuído o encargo pelos conteúdos colocados’ – portanto, o 
sujeito que ‘toma posição’, com total conhecimento de causa, total 
responsabilidade, total Liberdade, etc. – e outro termo representa 

                                            

41 Pêcheux ([1975], 2014, p. 198) diz que “[…] desdobramento constitutivo do sujeito do discurso, 
de forma que um dos termos representa o ’locutor’, ou aquele a que se habituou chamar ‘sujeito 
da enunciação’, na medida em que lhe é ‘atribuído o encargo pelos conteúdos colocados’ – 
portanto, o sujeito que ‘toma posição’, com total conhecimento de causa, total responsabilidade, 
total Liberdade, etc. – e outro termo representa ‘o chamado sujeito universal, sujeito da ciência 
ou do que se pretende como tal”.  



‘o chamado sujeito universal, sujeito da ciência ou do que se 

pretende como tal. 

 

Tendo em conta os desdobramentos, Pêcheux ([1975] 2014) trata das 

modalidades de identificação sujeito, que recobre o modo como o sujeito toma 

posição em relação a uma forma-sujeito – saberes da formação discursiva, 

identificando-se, contraidentificando-se ou se desidentificando.  

Na primeira modalidade, chamada de identificação, o sujeito aceita os 

saberes constitutivos da forma-sujeito, havendo um recobrimento, entre o sujeito 

da enunciação e o sujeito universal. Esse sujeito é chamado por Pêcheux 

([1975], 2014), de bom sujeito. Já na segunda modalidade, o sujeito se distancia 

e resiste, tomando posição frente ao sujeito universal ou do saber, constituindo-

se conforme Pêcheux ([1975],2014) como mau sujeito, por não aceitar os 

saberes da forma-sujeito em sua totalidade, denominada contraidentificação. No 

entanto, vale destacar, o sujeito permanece inscrito na FD. A terceira 

modalidade, a desidentificação caracteriza-se pelo rompimento do sujeito com a 

forma-sujeito do discurso, segundo Indursky (2008, p. 26), ocorre “uma ruptura 

que conduz ao surgimento de uma nova FD e de uma nova forma-sujeito no caso 

de uma posição sujeito”.  

Os desdobramentos dos sujeitos e as modalidades de identificação tem a 

ver com a ideologia, que está sempre em funcionamento, já que o sujeito, de 

acordo Pêcheux ([1975] 2014) é livre para livremente assujeitar-se. O fato de 

entendermos que não há sentido sem interpretação já afirma a o funcionamento 

da ideologia, que, no discurso, pode “produzir evidências, colocando o homem 

na relação imaginária com suas condições materiais de existência” (ORLANDI, 

2015, p. 44). A ideologia é a condição para a constituição do sujeito e dos 

sentidos. Pêcheux ([1975], 2014, p. 135) aponta duas proposições, quais sejam:  

“1) só há prática através de sob uma ideologia; 2) só há ideologia pelo sujeito e 

para sujeitos”. Com essas duas proposições destaca a relação sujeito e 

ideologia, mostrando o funcionamento material dos sentidos.  

O lugar ‘esposa de’ ocupado por Dona Mafalda, não é uma prática 

exclusiva dela. Essa posição-sujeito precisa ser analisada sob as condições de 

produção sócio-históricas do século XX, mais especificamente da década de 30 



em diante. Por mais que as revoluções que antecedem o seu período histórico, 

pautem por liberdade, igualdade e fraternidade, gerando uma nova consciência 

política, na sociedade “enquanto os maridos se formavam cidadãos, as mulheres 

continuaram a ser “esposas de” (YALOM, 2002, p. 200). A repetibilidade 

mantém-se com a chegada do século XX, o que nos convoca a olhar para os 

discursos em torno desse sujeito dadas as suas condições sócio-históricas, visto 

que não nos cabe julgar e nem retirar sujeitos das suas condições de produção.   

Quando empreendemos análise nos dizeres que circulam em torno desse 

sujeito-feminino, os discursos vêm pela história, ressoam a partir das memórias 

e “pelas filiações de sentidos constituídos em outros dizeres, em muitas outras 

vozes, no jogo da língua que vai se historicizando aqui e ali, indiferentemente, 

mas marcada pela ideologia e pelas posições relativas ao poder” (ORLANDI, 

2015. p. 30). Analisar esses dizeres é perceber o funcionamento do interdiscurso 

que especifica 

[...] as condições nas quais um acontecimento histórico 
(elemento histórico descontínuo e exterior) é suscetível de vir a 
inscrever-se na continuidade interna, no espaço potencial de 
coerência próprio a uma memória. Ou seja, não podemos avaliar 
determinados padrões de comportamento tendo como base o 
presente em que vivemos, pois os valores e as construções são 
outras e com diferentes formações discursivas. (ORLANDI, 
2015, p. 31) 

 

Nesse sentido, é que trazemos a noção de pêndulo, retomada por Petri 

(2013, p. 41), tendo a finalidade de recuperar “a historicidade de algo que vem 

de outro lugar para constituir sentidos na Análise de Discurso que fazemos na 

atualidade” e o ampliamos ao tomá-lo também para a nossa posição-sujeito-

analista que transita entre a atualidade do século XXI para significar 

discursivamente as materialidades em torno de Mafalda Verissimo no século XX, 

com o distanciamento temporal que favorece os gestos de interpretação, 

destacados por Cazarin e Rasia (2019, p. 162): 

 

[...] o homem, na sua relação com a realidade natural e social, 
obriga-se a interpretar e essa interpretação não é qualquer uma, 
pois é sempre regida por condições de produção de sentidos 
específicos e determinados na história da sociedade. (grifos das 
autoras). 



 

Conforme as pesquisadoras, a interpretação realiza-se em consonância 

com as condições sócio-históricas do discurso, nessa pesquisa sobre Mafalda 

Verissimo, sujeito discursivo, nesta pesquisa. Vale sublinhar que tratar de sujeito 

discursivo implica considerar o sujeito inscrito em formações discursivas, noção 

retomada e revisada na AD, especialmente, por Pêcheux (2014, p. 147) que a 

define como “aquilo que, em uma formação ideológica dada, isto é, a partir de 

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

determina o que pode e deve ser dito [...]”, convocando e fazendo trabalhar 

distintos domínios do saber.  

 

 

2.2 Presença/ausência: Mafalda em discurso 

 

A noção de poética da ausência, trabalhada por Venturini (2017) a partir 

de Catroga (2009) é bastante produtiva quando se fala do sujeito-feminino do 

século XX, tendo em vista as condições de produção em discursos que 

circularam no eixo da formulação. No entanto, como analistas de discurso, 

consideramos os funcionamentos da memória em que saberes se atravessam e 

constituem efeitos pelo discurso transverso, pelas articulações, pelo que vem da 

exterioridade e da história como historicidade. Para Venturini (2017, p. 139) a 

poética da ausência “pode ser definida como o modo de tornar presente o que 

como o modo de tornar presente o que não existe mais”. O tornar presente realiza-

se pela língua na história em que o sujeito é re-presentificado42.  

Mafalda Verisssimo, enquanto sujeito, é uma presença na ausência nos 

discursos que circulam na formação social, mas constitui-se em presença, 

ressoando como memória pelo que fica silenciado e não dito. Quando tratamos 

do sujeito Erico Verissimo em sua terra natal, que é Cruz Alta (RS), a FD 

dominante no espaço urbano é aquela em que o museu “organiza os saberes e 

os dizeres em torno de Erico Verissimo” (VENTURINI, 2009, p. 178). Nele, temos 

                                            

42 A re-presentificação, segundo Catroga (2009), faz presente por meio de símbolos 
tanatológicos, o ausente e se constitui em um mundo de esquecermos a morte.   



uma memória mais estabilizada com evidências de “fazer-crer” que conduzem à 

repetibilidade, instaurando redes de memórias que dão consistência ao discurso 

sobre a relação Cruz Alta e Verissimo como “o filho mais ilustre da cidade”, que 

circula nas textualidades publicitárias do município.  

Entretanto, é importante destacar que há mais de um lugar de memória 

destinado a homenagear o escritor Erico Verissimo. Além do Museu Erico 

Verissimo,43 há o Centro Cultural Erico Verissimo44 e o Acervo Literário 

Erico Verissimo45 (ALEV). Dessa forma olhar para estes acervos é encontrar 

rastros da história presentificados, de maneira que os objetos, fotos, e disposição 

do espaço nos remetem ao passado e nos conduzem de forma a organizar os 

saberes que estão participando daquela determinada FD.  

Como não temos todo o material reunido em um único lugar, é possível 

que essas materialidades sejam mobilizadas em diferentes perspectivas e nisso 

o processo de curadoria46 constitui-se como um lugar que encaminha o discurso 

para determinada direção, tendo em vista que o sujeito-curador também é 

interpelado pela ideologia e atravessado pelo inconsciente, conforme sinaliza 

Orlandi (2015). A participação desse sujeito interfere na ordem natural do 

discurso e evidencia perspectivas diferentes em torno do escritor. Sendo assim, 

a Casa-Museu de Cruz Alta significa Erico Verissimo e também Mafalda e a 

família que ela construiu junto com o escritor.   

O CEEV  - Centro Cultural Erico Verissimo, localizado na cidade de Porto 

Alegre surge em 2002 e, segundo o site da instituição47, “se constitui em um 

equipamento a serviço das diversas expressões da arte”, dividindo espaço e  

atenção com o  Museu da Eletricidade. Já o Acervo Literário Erico Verissimo 

(ALEV)48, concentra o acervo de interesse intelectual, e encontra-se hospedado 

                                            

43 Localizado em na cidade de Cruz Alta/RS 

44 Localizado em Porto Alegre/RS 

45 Hospedado no Instituto Moreira Salles/ RJ. ALEV sigla para Acervo Literário Erico Verissimo 

46 Temos essas formas de arquivo evidenciadas no documentário Museus, arquivos: lugares de 
memória do Espaço Urbano  Disponível em https://ead.unicentro.br/documentario-museus-
arquivos-lugares-de-memoria-do-espaco-urbano-2/ 

47 http://www.cccev.com.br/index.php/sobre-o-memorial 

48 https://ims.com.br/titular-colecao/erico-verissimo/ 

https://ead.unicentro.br/documentario-museus-arquivos-lugares-de-memoria-do-espaco-urbano-2/
https://ead.unicentro.br/documentario-museus-arquivos-lugares-de-memoria-do-espaco-urbano-2/
http://www.cccev.com.br/index.php/sobre-o-memorial
https://ims.com.br/titular-colecao/erico-verissimo/


no Instituto Moreira Salles (IMS) na cidade do Rio de Janeiro, junto de vários 

outros acervos.   

Embora os três espaços contemplem materialidades acerca da obra de 

Verissimo, no Museu Erico Verissimo – Cruz Alta -  são mais evidentes as 

questões relacionadas à família e suas origens, enquanto que o Centro Cultural 

Erico Verissimo - CEEV -  trata de dar visibilidade cultural ao escritor e o Acervo 

Literário Erico Verissimo – ALEV -  visa a conservação dos originais e da 

memória literária. Tratam-se de lugares que carregam o nome de Erico Verissimo 

e buscam dar visibilidade a ele. Dessa forma, ao buscar materialidades que 

presentifiquem Mafalda Verissimo, nesses espaços, o que temos são vestígios 

de um sujeito que em relação ao escritor famoso ocupa um lugar social 

determinado como esposa. 

Nessa pesquisa, elegemos dentre os três espaços destacados, o Museu 

Erico Verissimo, de Cruz Alta. A primeira evidência de Mafalda Verissimo 

materializa-se na única legenda do Museu Erico Verissimo - Cruz Alta/RS em 

que ela é citada. Nesse espaço se encontram as materialidades relacionadas à 

vida pessoal do escritor, pelas quais ressoa Mafalda Verissimo.  Na perspectiva 

discursiva, as condições de produção são constitutivas do dizer. Assim, nesse 

trabalho, consideramos a diversidade de arranjos museológicos na atualidade. 

Por isso, presentificamos o Museu Erico Veríssimo, a seguir.   

 

2.2.1 Falando de museus e do Museu Erico Verissimo 

 

No início da trajetória dessa pesquisa, direcionamos nosso olhar 

primeiramente ao Museu, de maneira a nortear os aspectos que poderiam ser 

explorados. Antes de falar sobre o Museu Erico Verissimo e de como Mafalda 

Verissimo está e não está nele, precisamos falar de e sobre museus, como 

espaço memorial e como lugar de memória. Segundo Venturini (2020, p. 21) os 

museus “relacionam-se sempre com o tempo, seja com o presente, seja com o 

                                            

 



passado, seja com o futuro que ele reclama, constituindo o museu em (dis)curso 

como movimento marcado pela história, pela memória”.  Acrescentamos que 

esses espaços de memória, no que tange ao nosso objeto discursivo, refere à 

vida privada e pública dos sujeitos e que interessam na formação social.  

Ainda segundo a mesma autora, o museu se constitui como uma 

narratividade que se sustenta pela história e por suas lentes  

[...] ressoam memórias, repetições, retornos, avanços, já que o 
discurso comporta a palavra em movimento, pelo qual o espaço 
museológico e o discurso que o torna visível e legítimo, pode ser 
lido/interpretado/compreendido pela estruturação de discursos de 
(rememoração) que se lineariza como discurso sobre 
(comemoração). [...] Linearidade e memória realizam-se em um 
movimento contínuo de construção/reconstrução de ideologias e 
de atravessamentos inconscientes, em que sujeitos, por suas 
filiações  e inscrições preenchem os  ‘furos’ de  uma memória não 
lacunar. VENTURINI (2020, p, 2249) 

 

Tendo em conta essas considerações acerca do museu, sentimos 

necessidade de visitar o Museu Erico Verissimo, de Cruz alta. Sabíamos que 

esse museu possui muito de Erico Verissimo: sua família, seus pais, tias, etc. 

Por isso, fomo visitá-lo para saber que Mafalda está nesse espaço de memória 

e qual Mafalda está apagada nesse espaço  e da vida pública do marido. Em 

nossa visita, com ideias em fases embrionárias, não usávamos ainda o filtro do 

dispositivo analítico, visto que este foi sendo construído posteriormente 

conforme a demanda de nosso recorte. De toda forma, teorizar acerca do Museu 

se torna parte importante deste trabalho, pois depois das SDs recortadas de 

“Solo de Clarineta- memórias I”, é nele e por meio dele que surge esta pesquisa.  

Como dissemos nas linhas introdutórias, nos inquietou a presença/ 

ausência de Mafalda Verissimo. Nossa visita presencial ao Museu aconteceu em 

março de 2020 e antes dela realizamos alguns contatos via e-mail. Devido ao 

trabalho de tese desenvolvido por Venturini em 2009 ter se realizado também 

em torno do mesmo espaço discursivo, tínhamos um pré-construído sobre o que 

encontraríamos no acervo. Pensar em pré-construído na AD, significa trazer o 

                                            

49 No primeiro capítulo, no item 1.3 falamos do discurso de e discurso sobre, salientando que se 
trata de questões relaconadas ao discurso.  



conceito proposto por Paul Henry “para designar o que remete a uma construção 

anterior, exterior, mas sempre independente, em oposição ao que é “construído” 

pelo enunciado” (PÊCHEUX, [1975], 2014, p. 89). Esse pressuposto da AD nos 

permite dar luz a novas perspectivas e olhar para o Museu por meio de outros 

discursos, que também ressoam nele e por ele.  

Embora o Museu Erico Verissimo de Cruz Alta/RS tenha iniciado suas 

atividades em 1969, já rompia com a normatividade, pois seu homenageado, 

diferente do habitual para o século, encontrava-se vivo, inclusive tendo 

participado da inauguração com doação de objetos pessoais. 

 

Texto-imagem 6: Erico e Mafalda em confraternização . 

Fonte: Acervo Museu Erico Verissimo- Cruz Alta/RS 

 

Confraternização, quando Erico Verissimo fez a entrega dos seus objetos 

pessoais (máquina de escrever, ensaios e etc, para o Museu Erico Verissimo. 

1967) 

O texto-imagem da confraternização de inauguração do Museu aponta 

para não-ditos: o fato de Mafalda Verissimo estar presente na foto e ao lado do 

escritor e sequer ser mencionada na descrição, como se não estivesse ali. Esses 

não-ditos são evidenciados por meio de dois mecanismos que trataremos 



adiante: a antecipação e o apagamento. O enunciado-imagem50 escrito à mão 

são vestígios do processo de curadoria, comumente utilizado nos museus de 

pequenas cidades, sem o rigor técnico demandado em outros formatos de 

acervo. Em relação aos outros arquivos sobre o escritor, mencionados 

anteriormente, é importante destacar que  

 

[...] o museu - casa de Erico Verissimo em Cruz Alta – afigura-
se como a representação51 do lugar de memória e possui um 
duplo papel: busca impedir o esquecimento de antigas tradições 
ao funcionar como agente de mudança e transformação pela 
preservação das tradições. Além disso, trabalha para resgatar 
traços de identificação entre o objeto [...] e o espaço urbano, 
tornando significativa e pertinente a continuidade do discurso 
sobre (VENTURINI, 2009, p.187) 

 

Vale ressaltar que o discurso sobre, mobilizado por Venturini (2009), 

sustenta-se e ancora-se no discurso de, que funciona como memória 

(interdiscurso). Assim, retornam discursos que circularam antes em outros 

tempos e lugares, ressoando pelos pré-construídos uma representação 

imaginária do escritor, significando-o como ‘filho ilustre’ de Cruz Alta, “uma 

herança a ser dividida com todos” (VENTURINI, 2009, p. 43). Esse imaginário 

em torno do escritor se legitima pelo acervo e se materializa na esteira do 

discurso de. Partindo do pressuposto da interpretação e da incompletude, 

reiteramos que 

 

Nem sujeitos nem sentidos estão completos, já feitos, 
constituídos, definitivamente. Constituem-se e funcionam sob o 
modo do entremeio, da relação, da falta, do movimento. Essa 
incompletude atesta a abertura do simbólico, pois a falta é 
também o lugar do possível. (ORLANDI, 2015, p. 50) 

 

                                            

50 Tratamos enunciado-imagem como parte do texto-imagem que pode significar diferentemente 
quando colocado em relação com a exterioridade ou em diferentes textualidades. O sentido que 
vai ser produzir depende das condições de produção do discurso, e também dos modos de 
circulação.  

51 Na AD, representação é tida como imaginária e não tem compromisso de real. 



A partir do que diz Orlandi entendemos a abertura do simbólico como a 

possibilidade de recuperar o que falta e, também, o que rompe com a linearidade 

do dizer, encaminhando para a exterioridade que se manifesta, no discurso, por 

não-ditos, por silenciamentos e por apagamentos. Desse modo, é que se 

constituem as ‘escutas’ do analista, considerando a incompletude do sujeito e 

dos sentidos. Ancorados em Orlandi (2012 e 2015) sinalizamos a impossibilidade 

de o Museu constituir-se como memória saturada, dada a possibilidade 

permanente de outra interpretação – que não é qualquer uma.  Essa 

incompletude do discurso e do sujeito permite que empreendamos análises 

pelas materialidades recortadas, tendo em vista que - como tratamos no 

processo de arquivo e recorte do corpus - é o analista que determina as entradas 

no arquivo a partir da questão de pesquisa a ser respondida.  

Dessa forma, empreender pesquisa em um acervo é também ressignificá-

lo no intradiscurso (atualidade) a partir do qual damos destaque aos vestígios de 

Mafalda Verissimo e a deslocamos para o lugar de protagonista de um discurso 

que a tenha como centro das discussões, sem que se rompam as redes de 

memórias que a constituem como sujeito discursivo.  

 Dar luz aos vestígios de Mafalda Verissimo é discursivizá-la em sujeito, 

o qual se desdobra em diferentes posições-sujeito52 o que constitui efeitos nessa 

pesquisa, pois comparece em nossas análises para compor os  eixos de ‘fazer-

crer’ e, posteriormente, para analisar o ‘lugar de memória’, que aprofundamos 

no capítulo 3 (três). 

Tendo as condições de produção do Museu Erico Verissimo em Cruz Alta 

(RS) abordadas, retornamos à legenda que materializa e presentifica Mafalda 

Verissimo como sujeito-discursivo. O texto-imagem que está no acervo trata de 

uma peça de uso pessoal de Erico Verissimo53, que se constitui como uma marca 

desse sujeito, tendo em vista que ela se repete em  várias  fotos disponibilizadas 

                                            

52 Quando ao abrir a porta para um filho altas horas da madrugada, a mãe fala “Isso são horas?” 

ela está, na posição-mãe, falando como as mães falam. Exatamente. Podemos até dizer que não 
é a mãe falando, é a sua posição. Ela aí está sendo dita. E isso a significa. Isso lhe dá identidade. 
Identidade relativa a outras: por exemplo na posição de professora, de atriz etc. (ORLANDI, 2015, 
p.47) 

53 No banco de imagens do IMS encontra-se diversas fotos e estão disponibilizadas para 
apreciação.  



Texto-imagem 7: Recorte de legenda 

nos arquivos e também em buscas na internet. Nosso foco é a legenda e a 

destacamos como SD1.  

 

      Texto-imagem 7: Boné do escritor 

Fonte: Emília Nascimento- Acervo Museu Erico Verissimo Cruz Alta/RS 

 Para empreender análise dessa materialidade discursiva, recortamos SD 

a legenda, como uma SD.: 

 

  

 

  

 

 

SD 1 

 

 Inicialmente, é preciso destacar o funcionamento da legenda como um 

dispositivo de interpretação que, no espaço do Museu, confere ao visitante a 

Boné do escritor 

 



informação que este deve receber. O Museu como instituição regula os sentidos 

determinando o que pode e o que não pode ser dito sobre Erico Verissimo, 

considerando a sua inscrição em uma formação discursiva e, também, a filiação 

do sujeito visitante. Os saberes constitutivos da formação discursiva vêm desde 

o interdiscurso para compor a memória discursiva em torno escritor, legitimada 

pelas peças do acervo do museu. O boné não significa somente como um boné 

-  objeto -  mas pelas redes de memória que ressoam a partir dele, como 

repetibilidade, de tal modo que o boné e Erico Verissimo significam um pelo 

outro, dizendo de outra, pelo boné ressoa o escritor como memória. 

É importante ressaltar que a legenda só significa em relação ao objeto do 

acervo a que se refere e só faz sentido inserida nas condições de produção do 

Museu em específico e isso é relevante, tendo em vista que a informação isolada 

não acrescenta um efeito de verdade. Se olharmos para boné do escritor sem 

as condições de produção do discurso poderíamos perguntar a quem pertenceu 

essa peça? No entanto, tendo em conta a repetibilidade manifesta pelas muitas 

textualidades em que escritor e boné se reclamam, como uma marca registrada, 

não há como não relacionar escritor e boné. Dito isso, é importante ressaltar que 

“também a memória faz parte da produção do discurso”. (ORLANDI, 2015, p. 

28).  

A legenda encaminha para o que está fora do discurso, mas o fato de 

referir ao escritor e de estar no museu, que rememora/comemora esse mesmo 

escritor, instaura a discursividade pela exterioridade, de forma que  sem essa 

relação o discurso fica  

 

[...] intrinsicamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si 
mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar 
para um outro (a não ser que a proibição da interpretação própria 
ao logicamente estável se exerça sobre ele explicitamente. 
(PÊCHEUX, 2012, p. 53) 

 

Sendo assim boné do escritor só significa na relação do discurso com a 

história, por meio da memória discursiva, na forma do pré-construído, do já-dito 

que é sustentado quando se lê essa legenda estando no museu. Embora nosso 

objeto de pesquisa não seja os discursos em torno de Erico Verissimo, é 



necessário abordá-lo, tendo em vista que não citá-lo é realizar um gesto de 

apagamento dos discursos em torno dele, o que não permitiria que 

realizássemos interpretações nos discursos em que há evidências/ vestígios de 

Mafalda Verissimo. Interpretamos esse funcionando destacando que Erico 

Verissimo e Mafalda são dois sujeitos, mas um significa pelo outro. 

A segunda parte da legenda merece ser analisada quando o objeto 

discursivo é Mafalda Verissimo, como podemos ver a seguir:  

SD2 02 

 

Na SD2, ressoa uma quebra no modo Mafalda Verissimo é designada. 

Destacando-se “a esposa do escritor”, que nas condições de produção de 

criação e de funcionamento do museu, ressoa como redundante, tendo em vista 

que Verissimo e Mafalda permaneceram casados por quase meio século, de 

modo que o casamento dos dois se naturaliza discursivamente, sem 

necessidade de repetir “esposa do escritor”.   

O sobrenome Verissimo assumido por Mafalda ao longo de sua vida, 

estando inclusive na sua assinatura que trazemos no prelúdio, a significa na 

ordem social e a legitima na posição-sujeito esposa de Erico Verissimo, tal como 

era naturalizado para esse sujeito-feminino do início do século XX. Não colocar 

o sobrenome Verissimo e deixar o sobrenome de solteira é retirá-la da posição- 

sujeito em que ela esteve por quase meio século, de 1931– ano do casamento- 

a 1975 - ano em que Erico Verissimo faleceu - e permanece honrando seu legado 

até a sua morte em 2003.  

Destacamos uma sequência da entrevista concedida por Mafalda que 

colabora para a leitura dessa SD2 em especial: 

Quando fui olhar a “exposição” do meu quadro, vi que ele estava 
assinado. Não tinha sido assinado por mim, mas pela professora 
que em vez de colocar “Volpe” com “V”, colocou com “W”, mas 
era o meu quadro. (MORGANTI, 1994, p. 108-109) 

  

Doado pela esposa do escritor Mafalda Wolpe em 1975 



 O erro de grafia no nome Wolpe, bem como a falta do nome do escritor 

na legenda do objeto do próprio acervo nos revela dois mecanismos que fazem 

parte do aporte teórico da AD: a antecipação e o apagamento. A antecipação é 

a capacidade de todo sujeito “de experimentar, ou melhor de colocar-se no lugar 

em que seu interlocutor “ouve” suas palavras. Ele antecipa-se assim a seu 

interlocutor quanto ao sentido que suas palavras produzem” (ORLANDI, 2015, 

p. 37). Pela antecipação é que se torna possível regular a argumentação visando 

produzir efeitos de interpretação.  

 O apagamento é um efeito e acontece em decorrência dos processos de 

silenciamento. Ou seja, quando determinados objetos discursivos entram na 

ordem do discurso, outros podem ser silenciados/apagados/invisibilizados, tendo 

em vista que, segundo Orlandi (2007, p. 105), “O silêncio não fala, ele significa”, 

do que podemos dizer que silenciar o Verissimo no nome de Mafalda e destacar 

o nome de solteira constitui efeitos de sentidos de negação, em que Mafalda 

volta a ser Wolpe em detrimento do nome Verissimo. Nosso gesto interpretativo 

incide sobre a troca de nomes, que ressoam como quebra de uma regularidade 

do que demanda buscar que efeitos de sentido que essa quebra instaura.  

 A partir disso, pensamos nos mecanismos de antecipação e de 

apagamento discutidos anteriormente e que nos permite dizer que por se tratar 

do ambiente do Museu, instaura-se o pressuposto que antecipa que o visitante, 

estando no espaço que carrega o nome do escritor Erico Verissimo, ao ler a 

legenda, já a interpreta, entendendo que o boné é do escritor Erico Verissimo, e, 

por consequência Mafalda Wolpe é esposa dele.  

 O apagamento acontece tanto na SD1 quanto na SD2 do que se pode 

pensar no discurso sempre em movimento (ORLANDI, 2015), deslocando-se do 

espaço museológico.  A legenda perde o referente e a sua significação na ordem 

do discurso. Dessa forma é possível que se levante mais questionamentos que 

interpretações propriamente ditas.  Tais interpretações são possíveis, segundo 

Pêcheux (2012, p.53), pois para a AD “todo enunciado, toda sequência de 

enunciados, é pois, linguisticamente descritível como uma série léxico-

sintaticamente determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar e 

interpretação”. 



 Os textos-imagem 8 e 9 noticiam a morte de Mafalda Verissimo e é 

interessante destacar as designações, melhor dizendo, o modo como Mafalda 

Verissimo é falada/discursivizada.  

 

 

Texto-imagem 9: Notícia de jornal 

 

Mafalda Verissimo é  viúva de Erico Verissimo54 - como se lê nos jornais 

que noticiaram o seu falecimento -    sendo mencionada sempre em relação ao 

                                            

54  Jornal Estadão disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,morre-
mafalda-verissimo-a-viuva-de-erico,20031106p36519 

 

Jornal Folha de São Paulo disponível em:  
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0711200340.htm 

Texto-imagem 8: Notícia de jornal: 

Fonte: Jornal O Estadão 

 

 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,morre-mafalda-verissimo-a-viuva-de-erico,20031106p36519
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,morre-mafalda-verissimo-a-viuva-de-erico,20031106p36519
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0711200340.htm


escritor,  ressoando  desde o interdiscurso, pelo qual se constitui e se mantém a 

memória discursiva, a história de mulheres e das esposas.  Elas existiam e 

continuam a existir como esposa – nesse caso de Erico Verissimo – e mãe de 

Luís Fernando Verissimo. O marido, escritor famoso, e o filho jornalista e escritor 

famoso. Por essas materialidades discursivas, vemos que a posição-sujeito 

mulher é de estar sempre na dependência, primeiro no pai, depois no marido e 

em função dos filhos. Embora não empreendamos análises nesses recortes, 

damos visibilidade com vistas a problematizar a questão do sobrenome, visto 

que, como todo discurso (Orlandi, 2012) deve ser analisado dadas as condições 

sócio-históricas naturalizadas para a época. 

Ao se casar com Erico Verissimo, em 1929, conforme era legalmente 

determinado, Mafalda passa a se chamar Mafalda Volpe Verissimo, atendendo 

às normas previstas do já citado Código da Mulher da Casada. Entretanto, mais 

que um sobrenome Mafalda assume a posição-sujeito esposa. Esse lugar 

significa em relação às condições de produção da mulher do século XX, pois na 

na década de 30, a reputação de boa esposa e mulher ideal era:  

 

[...] a que não criticava, que evitava comentários desfavoráveis, 
a que se vestisse sobriamente, a que limitasse passeios quando 
o marido estivesse ausente [...]Jamais se deveria discutir por 
questões de dinheiro; aliás, o melhor era não discutir por nada. 
A boa companheira integrava-se às opiniões do marido, 
agradando-o sempre. “Acompanhe-o nas suas opiniões [...] 
quanto mais você for gentil na arte de pensar, tanto maior será 
o seu espírito no conceito dele. Esteja sempre ao seu lado, 
cuidando dele, animando-o. [...] reconhecendo seus gostos e 
desejos” aconselhava o Jornal das moças em outubro de 1955. 
“A mulher tem uma missão a cumprir no mundo: a de completar 
o homem. Ele é o empreendedor, o forte, o imaginoso. Mas 
precisa de uma fonte de energia [...] a mulher o inspira, o anima, 
o conforta [...] a arte de ser mulher exige muita perspicácia, muita 
bondade. Um permanente sentido de prontidão e alerta para 
satisfazer às necessidades dos entes queridos” (DEL PRIORE, 
2014, p. 69-70) 

 

                                            

 



 Mafalda Verissimo entendia o seu lugar de esposa e em muitos aspectos 

atendia ao que Pêcheux define como bom sujeito tal como é esperado das 

mulheres de seu tempo, entretanto é após a morte do marido que a sua função 

social se torna essencial para a sobrevivência e preservação da memória literária 

de Erico Verissimo e esse cuidado é evidenciado na materialidade que 

apresentamos a seguir:  

 

 

Texto-imagem 10: Termo de doação 

Fonte: Emília Nascimento- Reserva técnica Museu Erico Verissimo- Cruz Alta/RS 

 

 Do discurso no texto-imagem Termo de doação destacamos a SD 3 

  

Praticar a interpretação é também transitar entre o real possível, o 

imaginário. O arquivo que analisamos encontra-se na reserva técnica do Museu, 

não estando, portanto, acessível a visitação no acervo. É nessa perspectiva que 

 

Termo de doação 

Em 26 de julho, às 15h20 

minutos, Dona Mafalda legou ao 

Museu um óculos de lente, dois 

estojos com comprimidos e uma 

caneta “Parker” de seu uso 

pessoal. 

Cruz Alta, 26 de julho de 1985. 

 

Mafalda V. Verissimo 

 

Dona Mafalda legou ao Museu 



tratamos Mafalda Verissimo como presença-ausência no Museu, tendo em vista 

que é a partir dela que se permite uma futuridade do acervo e a quebra de 

saturação das memórias que ressoam no espaço museológico e instaura o novo 

por meio de objetos que antes não estavam à mostra. Os objetos “legados” por 

Mafalda comprovam o seu lugar social, como ‘herdeira’ dos bens, dez anos após 

o falecimento do marido. Os vestígios de Mafalda Verissimo, porém, só passam 

a ser visíveis a partir da garimpagem para essa pesquisa. Os itens legados 

encontram-se expostos no acervo:  

 

 

Texto-imagem 11: Objetos pessoais legados ao Museu por Mafalda Verissimo 

Fonte: Emília Nascimento – Acervo Museu Erico Verissimo Cruz Alta/RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora nenhuma das legendas contemplem a origem dos objetos 

‘legados por Dona Mafalda’, entendemos que o silenciamento em torno de 

Pares de 

óculos do 

escritor. 



Mafalda Verissimo no acervo não é proposital e acontece, pois buscamos, 

justamente, evidenciar o escritor Erico Verissimo e, como temos destacado, 

tornar invisíveis alguns aspectos podem dar elevo a outros.  

Da mesma forma percebe-se o apagamento/silenciamento de Mafalda 

Verissimo por meio do acervo. Encontramos também vestígios que destacam 

aspectos relevantes em relação a sua posição-sujeito-mulher que se diferencia 

das mulheres contemporâneas a ela. 

 

 

Texto-imagem 12: Talão de Cheques 

Fonte: Emília Nascimento – Acervo Museu Erico Verissimo Cruz Alta/RS 

 

 Nesta materialidade, apresentamos o talão de cheques exposto no 

acervo. Embora não exista legenda que colabore para a interpretação, são os 

discursos em torno do sujeito Erico Verissimo que retornam e significam no eixo 

da formulação que nos permitem dizer que se trata da temporada em que a 

família Veríssimo residiu nos Estados Unidos, momento político do escritor, 

quando assumiu como Diretor do Departamento Cultural na Organização Pan-

Americana. 

Juridicamente, retomamos a lei que mencionamos lei nº 4.121, de 27 de 

agosto de 1962 e destacamos agora o artigo 233, que determina que o marido 

“é o chefe da sociedade conjugal” e compete a ele 

 
 
  I-A representação legal da família; 

 
 II - a administração dos bens comuns e dos particulares da 



mulher que ao marido incumbir administrar, em virtude do 
regime matrimonial adotado, ou de pacto, antenupcial (arts. 
178, § 9º, nº I, c, 274, 289, nº I e 311); 

 

 Tendo em vista a posição política assumida por Erico Verissimo, 

deslocando-o enquanto sujeito de sua posição-escritor para assumir uma 

posição-sujeito-diplomata, há um deslizamento também de Mafalda Verissimo 

em relação ao seu lugar de esposa. Embora os seus deveres permaneçam os 

mesmos, a sua posição-sujeito desloca-se para uma esposa de Diplomata, o 

que, socialmente, pode ter lhe colocado em vantagem em relação às demais 

esposas contemporâneas a ela.  

 Por mais que os silenciamentos em torno do sujeito-feminino ainda sejam 

uma constante no início do século XX, é importante destacar que Erico Verissimo 

era um sujeito diferenciado em seu tempo, inserido numa FD que pratica a 

defesa da liberdade e os Direitos Humanos. As cartas publicadas recentemente 

enfatizam a posição humanista do escritor: 

 

[...] Mr. K. tem muitos good points, em meio de muita falácia. Eu 
não lhe perdoo a matança na Hungria, isso para não falar nas 
da Rússia através dos muitos anos em que ele foi um dos Stalin 
boys.” Ele observa num relance o modo como Kruschev se 
conduz nos Estados Unidos – estamos no início do degelo da 
Guerra Fria –, mas não deixa de culpá-lo pelas medidas 
desumanas que traz em seu passado. (VERISSIMO, 2021 p. 16) 

  

O crítico literário Flávio Loureiro Chaves, amigo e estudioso da obra de 

Verissimo, aponta que a indagação social particular do escritor torna-se concreta 

através das construções das personagens e das problemáticas no enredo “quer 

na denúncia das injustiças do presente, quer na interrogação acerca do passado” 

(CHAVES, 2001, p. 62). 

 

Sendo o cronista duma sociedade burguesa, Erico Verissimo 
constatou, no reconhecimento crítico da coletividade, a sua 
podridão; no entanto não poderia ele partir para uma negativa 
global de toda a superestrutura arguida. (CHAVES, 2001, p. 70) 

 



Dessa forma, além da literatura a Casa- Museu também apresenta o pai 

de família, o esposo, o desenhista. São nessas outras faces de Verissimo que 

se apresenta Mafalda Verissimo e que se revelam pelas posições-sujeito 

assumidas, colocando-se como escritor, político, marido, amigo, companheiro, 

sinalizando que as formações discursivas são possuem fronteiras estanques e 

pré-estabelecidas.  Isso significa que o sujeito se movimenta dentro das 

formações discursivas.  

 

2.3 Mafalda Verissimo como sujeito discursivo na sociedade de Cruz Alta  

 

Empreender estudo do sujeito discursivo Mafalda Verissimo implica olhar 

além do sujeito-histórico feminino em questão. Dados os recortes dos Blocos 1 

e 2 terem sido arranjados limitados ao espaço discursivo do Museu Erico 

Verissimo em Cruz Alta/RS, faz-se necessário tratar do município de Cruz Alta e 

de suas especificidades mostram a FD  em que Mafalda Verissimo  se inscreve. 

 As placas de entrada da cidade afirmam: 

 

 

Texto-imagem 13: Placa de entrada da cidade de Cruz Alta/RS 

Fonte: Venturini (2009) 

  

 

  

 A placa é uma materialidade discursiva que funciona como um 

mecanismo de constituição de efeitos de verdade, que são interpretados pelo   

que recortamos como eixo de ‘fazer-crer’. Essa materialidade tem o “efeito de 

sentido de uma informação referencial, institucionalizada, cristalizada” 

(VENTURINI, 2009, p. 181) e produz evidências sustentadas como valor de 



verdade. Instaura-se um imaginário de que todos os sujeitos sabem quem é Erico 

Verissimo. O mobiliário55 que faz parte da paisagem de Cruz Alta referenda o 

escritor e vai além do Museu, estendendo-se por nomes de prédios, lojas, praças 

e ruas o que resulta num efeito de realidade na relação dos sujeitos com o 

escritor. Segundo Venturini (2009, p. 181), por meio da repetibilidade esse 

discurso se “sustenta, legitima e articula os discursos da cidade sobre Erico 

Verissimo”. Os dizeres que compõem o espaço urbano, bem como o Poder 

Público do município, a mídia, o museu e a UNICRUZ falam de Erico Verissimo 

e assumem a função enunciativa de porta-voz (INDURSKY, 2002), dando 

visibilidade ao escritor, colocando-se como mediador dos discursos.  

 Se por um lado, colocar em tela a cidade de Cruz Alta é constituir no eixo 

da formulação o discurso a partir de redes de memórias que a legitimam a como 

‘Terra de Erico Verissimo”, por outro, é ‘puxar’ para a esteira do discurso Mafalda 

Verissimo, tendo em vista que  ela se constitui como sujeito na mesma cidade, 

sendo significa a partir de Verissimo, em um funcionamento metafórico em que 

um significa pelo outro ou ressoa pelo outro, como se fosse um único e mesmo 

sujeito.  

Embora a cidade tenha sido palco também da juventude de Mafalda 

Verissimo, os seus vestígios necessitam de um esforço maior para serem 

resgatados. Apesar de haver uma imagem recorrente do casal Verissimo que 

caminha lado a lado, a escultura que repousa em frente à catedral desde 2018, 

traz unicamente o “filho ilustre”, que funciona como discurso de identificação e 

pertencimento do escritor à cidade de Cruz Alta, bem como com os cidadãos 

cruzaltenses. 

 

Aproximamos esse reconhecimento da “norma identificadora” 
referida por Pêcheux (1997, p. 159), pela qual o sujeito se 
identifica, vendo-se imaginariamente no que é e no que deve ser. 
Ainda segundo Pêcheux, é a ideologia que fornece as evidências 
pelas quais os sujeitos entram na ordem do simbólico 
diferentemente, apesar de os mesmos enunciados estarem 

                                            

55 A palavra mobiliário foi empregada por Venturini (2009) em que os prédio e as demais 
instalações urbanas funcionam como ‘mobílias’ para presentificar o escritor na cidade. Trata-se 
de um emprego conotativo.  



disponíveis a eles num espaço temporal determinado 
(VENTURNI, 2009, p. 51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da mesma forma que o Museu Erico Verissimo, o mobiliário urbano em 

torno do escritor reforça o passado e “legitima o presente, por meio da 

institucionalização de práticas simbólicas que sacralizam nomes e eventos a 

serem comemorados e atualizados pelo lugar de memória” (VENTURINI, 2009 

p. 55) na contradição do silenciamento em torno de Mafalda Verissimo é que se 

criam condições de ela (re)existir a partir do momento em que assume o lugar 

de guarda e mantém viva a herança literária e biográfica do escritor, sendo uma 

extensão dele.  

Em nosso processo de garimpagem encontramos na reserva técnica do 

Museu o título concedido a Mafalda Verissimo em 1994, confirmando a sua 

importância no município. Esse documento não se encontra disponível ao 

visitante, visto que de antemão se espera encontrar materialidades que tratem 

daquele de quem a casa carrega o nome. Embora tenha existido homenagem à 

família do escritor, todas acontecem de maneira a exaltar Erico, conforme afirma 

também Venturini (2009, p. 183) 

 

Texto-imagem 14: Estátua de Erico Verissimo na praça em Cruz Alta/RS 

Fonte: Arquivo Pessoal. Criação: Lucas Strey 

 



Em 1994, Mafalda Verissimo recebeu o título de “Cidadã Cruz-
altense”, apesar de viver em Porto Alegre desde 1932; Abegahy 
Verissimo, mãe do escritor, mesmo tendo se mantido distante da 
vida política e social da cidade, é o nome de uma das vilas de 
Cruz Alta. Além disso, o escritor é rememorado/comemorado em 
letras de músicas apresentadas nos festivais nativistas da 
cidade. 

 

Ao tratarmos das materialidades recortadas do Museu é preciso pensar 

nesse arquivo de forma diferenciada. Retomamos Mittmann e sua concepção de 

arquivo, sendo relevante destacar que “nos museus e acervos, o arquivo tem 

sua existência pela necessidade de manter a memória “viva”, para que não se 

esqueça a história” (MITTMANN, 2014, p. 32). Dessa forma, ao expor 

determinadas peças/documentos encaminham-se os sentidos que atendem aos  

direcionamentos da instituição que de certa forma gerencia as memórias ao 

coordenar o museu.  

Vale destacar “o dispositivo teórico, que objetiva mediar o movimento 

entre a descrição e a interpretação, sustenta-se em princípios gerais da Análise 

de Discurso enquanto uma forma de conhecimento com seus conceitos e 

métodos” (ORLANDI, 2015. p. 26). Ou seja, não há certo ou errado, e não nos 

cabe analisar nesse trabalho o discurso institucional, embora seja possível fazê-

lo. O que reafirmamos é que “o material de arquivo está sujeito à interpretação 

e, mais do que isso, à confrontação entre diferentes formas de interpretação e, 

portanto, não corresponde a um espaço de ‘interpretação’, onde se suporia uma 

interpretação unívoca.”  (NUNES, 2007, p. 374)  

 As materialidades que trazemos a seguir fazem parte do Bloco 2- 

Documentos e Publicações que trabalham para a constituição de evidências 

estruturadoras dos mecanismos de eixo de fazer-crer, proposto para as análises 

a seguir.  

 As condições de produção trazidas na primeira parte deste estudo 

permitem analisar as evidências presentes na FD em que os sujeitos Erico 



Verissimo e  Mafalda se inscrevem bem, sinalizando o funcionamento da 

ideologia56 em que os dois se inscrevem enquanto sujeitos.  

 

 

Texto-imagem 15: Recorte de Jornal (Mafalda é a primeira) 

Fonte: Reserva Técnica Museu Erico Verissimo – Cruz Alta/RS 

  

Em nossas pesquisas não foi possível determinar a data do Jornal, 

entretanto era comum à época apresentar as filhas à sociedade assim que 

completavam seus 15 (quinze) anos. O documento, quase ilegível, nos confere 

um detalhe importante: Srta Mafalda Volpe. Retornando ao prelúdio verificamos 

que seu nome completo era Mafalda Halfen Volpe, sendo o primeiro sobrenome 

da mãe Ema, e o segundo do pai Vicente. Como é de costume da época, 

esperava-se do sujeito-feminino que  

Suas virtudes, ou seja, doçura, passividade e submissão, 
obrigavam-na a se colocar sob proteção de um homem forte e 
viril, e a ele ligar-se como “a trepadeira da árvore”. Criaturas 
opostas, homens e mulheres deveriam se unir por uma razão: 
constituir família. Ela focada no papel de mãe e esposa. Ele 
exercendo poder sobre a mulher e fiscalizando os filhos.  (DEL 
PRIORE, 2014, p. 62) 

 

                                            

56 Formação Ideológica:  



 Foi assim com Ema Volpe e não mudou com Mafalda. Sujeitos-femininos 

educadas no “modelo imposto pela Igreja ajudou a construir os papeis femininos 

no imaginário social. Esposas: mulheres corretas”. (DEL PRIORE, 2014, p. 20). 

O apagamento dos sobrenomes herdados pelas mulheres por suas famílias, são 

indícios de uma sociedade tipicamente patriarcal moldadas pelas ideologias 

religiosas, políticas e econômicas que regulam e gerenciam o lugar da mulher 

na sociedade. O poder exercido pelo pai é também verificado pela materialidade 

a seguir: 

  

Texto-imagem 16: Declaração de conclusão dos estudos de Mafalda Verissimo. 

Fonte: Colégio Franciscano Santíssima Trindade- Emília do Nascimento 

 Trata-se da declaração do Colégio Franciscano Santíssima Trindade. Nas 

buscas por materialidades para a constituição do arquivo, contamos com Emília 

do Nascimento, funcionária pública que desempenha suas atividades no Museu 

Erico Verissimo e reside na cidade de Cruz Alta/RS. Devido aos poucos arquivos 

de/sobre Mafalda Verissimo, partiu de Emília o contato com o Colégio. Embora 

esse documento tenha sido feito pela instituição em 2020, o que destacamos 

como relevante são os indícios de que o discurso do início do século XX ainda 

ressoa nos discursos do nosso tempo (ano de 2021).  

 Trazer essa memória em relação à atualidade, é no intradiscurso, dar 

visibilidade aos não-ditos, aos apagamentos e silenciamentos em torno dos 



sujeitos femininos ao longo de toda a história. Destacamos do texto-imagem filha 

de VICENTE VOLPE para perguntar: filha de Vicente Volpe com quem? Quem 

é a mãe de Mafalda Volpe?  

 O prelúdio que trazemos informa: Mafalda Halfen Volpe. Dito isso, 

retornamos à declaração e novamente observamos o apagamento, Halfen é o 

sobrenome materno, também silenciado e invisibilizado por meio do discurso 

documental. São não-ditos significantes nas condições-históricas em que se 

encontram (ram), que funcionam como mecanismos de apagamento e nos 

conduzem à interpretação de que Mafalda Verissimo, apesar de romper com 

muitos costumes de sua época, não escapou de certos princípios que regiam a 

formação social desse tempo. 

Vale sublinhar que em pesquisas na AD não há pretensão de trazer 

verdades absolutas, nem respostas inquestionáveis, mas colocar em suspenso 

o a interpretar e verificar  as contradições do dizer, que pelo inconsciente deixam 

marcas em que identificamos os processos discursivos e neles empreendemos 

análises e interpretações. A questão não é o quê se quer dizer, mas como esse 

dizer instaura efeitos de sentidos. 

 Nas materialidades anteriores, tratamos de Mafalda em sua juventude 

antes do casamento e no espaço discursivo de Cruz Alta. Por meio delas 

ressoam a invisibilidade do sujeito-feminino diante da sociedade tipicamente 

patriarcal do início do Século XX. A partir dos textos-imagens que seguem 

apresentamos Mafalda Verissimo em outra posição-sujeito e em outras 

condições de produção.  As condições sócio-históricas dizem respeito ao sujeito 

discursivo Mafalda Verissimo perante a sociedade, cumprindo o seu lugar social 

de esposa.  

A terceira materialidade abordada no Bloco 2- Documentos e 

Publicações é uma carta-resposta escrita por Mafalda Verissimo e estava na 

reserva técnica do Museu Erico Verissimo.  



 

Texto-imagem 17: Carta-resposta de Mafalda Verissimo ao Prefeito de Cruz Alta em 1986 

Fonte: Emília do Nascimento- Reserva técnica Museu Erico Verissimo Cruz Alta/RS 

  

A carta é uma resposta de Mafalda Veríssimo ao então prefeito de Cruz 

Alta, Sr José Westphalen Corrêa. Destacamos que a presença de Mafalda 

Verissimo se dá em um Festival de música, a Coxilha Nativista, cujos troféus, 

desde a primeira edição levam o nome de Erico Verissimo e dos personagens 

Ana Terra, Pedro Missioneiro, Bibiana e Capitão Rodrigo. O site57 que conta a 

história do festival também marca a presença de Mafalda Verissimo em 1985. 

Anos depois, em 2013, o evento teve como tema a trilogia ‘O tempo e o vento’, 

para celebrar o cinquentenário da obra.  

 

                                            

57 http://historiadacoxilha.blogspot.com/2010/04/5-coxilha-nativista-1985.html. Acesso em 
10/01/2020. 

 

Porto Alegre, 1º de janeiro de 
1986 

De volta da visita que fiz a 
Clarissa nos Estados Unidos, 

li sua carta de 29 de julho, 
acompanhada da Resolução 

que me declara Visitante 
Ilustre do Município, através 

do decreto 0265/85. 

Agradecendo-lhe a gentileza, 
quero dizer-lhe que relembro 

com grande satisfação os 
momentos agradáveis que 

passamos em Cruz Alta por 
ocasião da Coxilha Nativista. 

Esperando poder voltar e 
revê-lo, e aos amigos de Cruz 
Alta, o mais breve possível, 

receba minhas Cordiais 
saudações, 

Mafalda Verissimo 

 

http://historiadacoxilha.blogspot.com/2010/04/5-coxilha-nativista-1985.html


 

 

 

 

 

 

O discurso contido na carta nos encaminha a buscar o decreto nº 0265/85  

 e à partir dele destacamos o artigo 1 que trata de  

 

Declarar, a sra “MAFALDA VOLPE VERÍSSIMO”, viúva do 
escritor conterrâneo Érico Veríssimo – VISITANTE ILUSTRE DO 
MUNICÍPIO – na oportunidade em que visita Cruz Alta, para 
prestigiar a realização da 5ª Coxilha Nativista.  

 

 A designação viúva do escritor aparece cristalizada de maneira a 

evidenciar que o decreto se dá não por Mafalda Verissimo, mas por ela ser 

esposa do ‘filho ilustre’ e escritor famoso de Cruz Alta. Essa nova posição-sujeito 

de viúva em que Mafalda é inserida a encaminha para o lugar de guarda. Prestar 

homenagens a ela é, no fio do discurso, conservar e atualizar a memória 

discursiva em torno de Erico Verissimo.  

 

Presenças ilustres marcaram a quinta edição. O tradicionalista Paixão 

Côrtes, o apresentador do “Galpão Crioulo” Antonio Augusto Fagundes e, 

a família do imortal escritor Erico Verissimo, através da sua esposa 

Mafalda Volpe Veríssimo e do filho Luis Fernando Veríssimo. 

 Texto-imagem 18: Relato da 5ª Coxilha Nativista 

Fonte: Blog História da Coxilha Nativista 



 

Texto-imagem 19: Decreto nº 0265/85  

Fonte: Arquivo Prefeitura de Cruz Alta 

 

 

 A carta escrita por Mafalda Verissimo (texto-imagem 17) permite verificar 

que além de ela ter ocupado a posição-sujeito esposa ao longo dos 44 anos em 

que viveram juntos, após a morte de Verissimo, também assume e sustenta o 

lugar de guarda, o que permite dar continuidade ao legado do marido mantendo, 

como nesta visita a Cruz Alta, um compromisso social em nome desse legado, 

visto que além da presença ilustre no Festival da Coxilha, ao retomar os textos-

imagens 10 e 17, 18  e 19 (Termo de doação, carta-resposta, relato no site e 

decreto), verificamos que todos possuem a mesma data: 26 de julho de 1985. 



 Entendemos que a visita de Mafalda em Cruz Alta realiza-se 

especialmente com a finalidade de manter viva a memória de Verissimo, suas 

doações legadas ao acervo reavivam a história e as memórias e permite que o 

escritor se mantenha como uma presença na ausência, além disso colaboram 

para a não-saturação dos sentidos, mobilizando outros dizeres.  

 O esforço em sustentar a imagem de Erico Verissimo como figura ilustre 

do município também acontece ao longo dos anos pelo Poder Público Municipal, 

que constantemente insere novas materialidades que presentificam e atualizam 

as suas memórias.  

 Além de visita ilustre foi concedido à Mafalda Verissimo no ano de 1994 o 

Título de Cidadã Cruz-Altense: 

 

Texto-imagem 20: Título de Cidadã Cruz-altense  

Fonte: Emília do Nascimento- Reserva Técnica Museu Erico Verissimo em Cruz Alta /RS 

 

Título de Cidadã Cruz-altense 

A Câmara Municipal de Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, 
na forma da Lei Municipal nº 067 de 28 de novembro de 1972 e pelo decreto Legislativo nº 560 
de 17 de novembro de 1994, pelo que representa na vida comunitária de Cruz Alta e por ser 
esposa do mais ilustre filho desta terra, que através da Literatura tornou-se conhecido além 
fronteiras, confere a Mafalda Volpe Verissimo filha de Vicente Volpe e Emma Halfen Volpe, 
nascida em 18 de junho de 1913, em Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, o Título de Cidadã 
Cruz Altense. 

Cruz Alta, 17 de novembro de 1994 

  



 Sobre este título, destacamos 

 

SD 3 

 

 Por ter nascido em Pelotas, Mafalda Verissimo não pode ser designada 

como filha ilustre de Cruz Alta, cabendo-lhe o lugar de cidadã. Nessa sequência, 

destacamos e interpretamos “o ser esposa” como justificativa para o recebimento 

do título.  O efeito de sentido que se constitui é de Mafalda representa/recobre 

Erico Verissimo, não sendo vista e nem valorizada como sujeito, que viveu em 

Cruz Alta. 

 

2.4  O funcionamento discursivo de “fazer crer” 

 

Trazemos o “fazer crer “ de Venturini (2009), em que a pesquisadora 

ancora-se em De Certeau e no discurso da história, tratando dos procedimentos 

que “fazem ver” para instaurar efeitos de verdade e de pelo que pode ser visto e 

comprovado. No decorrer desta dissertação apresentamos materialidades que 

fazem Mafalda Verissimo funcionar como um sujeito discursivo. No entanto, 

quando apresentamos na seção 2.2 e 2.3 os documentos em torno da esposa 

de Verissimo os mecanismos de ‘fazer crer’ são mais evidentes e concretos, 

apesar desses mecanismos perpassarem as demais materialidades.  

Nessa direção Mafalda ‘lega’ ao museu objetos que pertenceram ao 

escritor, cuida do acervo e destina ao Museu em Cruz Alta peças ligadas ao 

sujeito no domínio mais familiar, constituindo e mantendo as redes de memória 

em relação ao valor afetivo da casa, onde funciona o museu, reforçando as 

posições-sujeito de esposo e de pai presentificadas por tudo que está exposto 

no museu, a começar pela inscrição na entrada da casa que é: “Aqui nasceu 

Erico Verissimo”.   

(...) por ser esposa do mais ilustre filho desta terra 



Vemos, no fio do discurso, mecanismo que permitem entender que 

Mafalda funciona discursivamente como um sujeito porta-voz, representando a 

família Verissimo e, muitas vezes, assumindo o lugar do marido, como se os dois 

fossem um mesmo sujeito. Mesmo assim, ela nem sempre é valorizada, é o que 

podemos ver na legenda, com erro no seu sobrenome de Mafalda. Não se trata 

apenas de um deslize, mas da constituição de evidências de que o cuidado maior 

se dá quando a informação é do ‘dono’ da exposição, nesse caso o escritor e 

filho mais ilustre de Cruz Alta, Erico Verissimo.  

Na entrevista concedida à Morganti, temos na fala de Mafalda um indício 

de que ela não é alheia a esses deslizes. Em Confissões do amor e da arte 

(1994, p. 109) ela relata sobre pinturas que fazia na escola de freiras e diz: “Não 

tinha sido assinado por mim, mas pela professora que em vez de colocar um 

“Volpe” com “V” colocou com “W”, mas era o meu quadro. Por meio das 

diferentes materialidades e da forma como elas estão dispostas na exposição, 

interpretamos que o funcionamento discursivo do lugar de memória pelo viés da 

rememoração/comemoração atualiza a memória discursiva, espaço do dizer, e 

determina as visibilidades e os apagamentos em torno de Mafalda Verissimo.  

Ao longo das materialidades recortadas, podemos observar o movimento 

de Mafalda Verissimo enquanto sujeito discursivo que transita no condições 

sócio-históricas e assume outras designações com as quais ela foi identificada: 

esposa de Erico Verissimo, viúva de Erico Verissimo, mãe de Luís Fernando 

Verissimo. 

 

  



CAPÍTULO 3 

 

MAFALDA VERISSIMO: LUGAR DE GUARDA 

 

“Vamos ver... Mr Verissimo é escritor. A menina é atriz. O 
rapaz, músico...” Olhou para a minha mulher e perguntou: “E a 

senhora?”. Mafalda sorriu: “eu cuido dos três gênios” 
(VERISSIMO, 1997, p. 344). 

 

 Nesse capítulo, abordamos Mafalda como sujeito discursivizado por 

outros olhares. Nele, trazemos análises de materialidades que contribuem para 

o recobrimento das diferentes posições-sujeito assumidas por ela ao longo da 

sua trajetória.  

Esse capítulo é dividido em quatro partes e contempla o discurso sobre 

Mafalda Verissimo. Na primeira parte, tratamos o Bloco 3- Literatura através de 

SDs destacadas da obra memorialística de Erico Verissimo Solo de Clarineta- 

memórias I (1997) em que empreendemos análises para mostrar o 

funcionamento do discurso no âmbito privado e na perspectiva da posição-

sujeito escritor e na posição-sujeito marido que evidenciam a esposa e 

concedem a ela lugar de destaque.  

Na segunda parte, trazemos a conversa realizada com a Professora 

Doutora Maria da Glória Bordini, uma autoridade acerca da obra de Verissimo, 

que atendeu ao pedido de Mafalda Verissimo e organizou o Acervo Literário de 

Erico Verissimo (ALEV). O livro de entrevistas Confissões do Amor e da Arte, em 

que Mafalda Verissimo fala de si, compõe essa segunda parte, destinada ao 

Bloco 4 – Entrevista. Evidenciamos Mafalda como lugar de guarda e a sua 

importância na manutenção da memória literária do escritor.  

Na terceira parte, tratamos do eixo de ‘lugar de memória’ e o fazemos 

mobilizando essa noção a partir de Venturini (2009) e realizamos um movimento 

analítico em que verificamos de que forma há um deslizamento do sujeito-



discursivo que passa de esposa para companheira de vida, permanecendo após 

a morte de Verissimo, por 28 anos nesse lugar de guarda.  

 

3.1 Mafalda Verissimo pelos olhos do escritor 

 

Quando se pensa em pesquisas acadêmicas relacionadas à literatura e 

às suas interlocuções, vemos diversas frentes de estudos. A obra, a métrica, o 

contexto, o estilo, o narrador, o personagem, o tempo, o espaço... o leitor, o 

autor. E quem ocupa o lugar de suporte é visto por quem? As teorias 

relacionadas à literatura podem ter ‘esgotado’ quando as mobilizamos em torno 

das produções de Erico Verissimo, porém a Análise de Discurso nos permite 

olhar para aquela que estava ao lado dele e na forma como ela significa, seja na 

vida, seja na literatura.  

 Solo de Clarineta- memórias I (1997) é a obra memorialística de Erico 

Verissimo, composta por dois volumes, sendo importante destacar que 

recortamos apenas o primeiro devido a este livro ter sido escrito em sua 

totalidade por Verissimo enquanto que  o volume dois, embora tenha sido escrito 

por ele, não houve tempo para finalizá-lo, tendo sido organizado por Flávio 

Loureiro Chaves, postumamente.  

Os discursos recortados dessa obra em especial pertencem ao Bloco 3- 

Literatura dessa pesquisa e compõem o eixo da formulação do discurso sobre, 

que recobre o eixo da formulação, que é atualidade porque permanece na obra 

memorialista de Erico Verissimo. De caráter biográfico, tomando-a 

discursivamente, conforme Venturini (2009, p. 75)   

A obra de Erico Verissimo, principalmente Solo de Clarineta I, é 
um exemplo de discurso que retorna no eixo da formulação e 
legitima a constituição do imaginário urbano e também do 
imaginário em torno do escritor.  

  

 Acrescentamos ao que diz Venturini, que além de legitimar o discurso 

urbano em torno de Cruz Alta, da perspectiva em que a olhamos, nesta 

dissertação, a obra se constitui como um modo de significar Mafalda Verissimo 

pelo filtro do marido e do companheiro.  Compreendemos que personagem 



instituído pelo sujeito-escritor dota o discurso de traços ficcionais, já que ele 

também ‘cria’. O homem do espelho, seu melhor amigo.  

 A obra compõe-se por seis capítulos que contemplam memórias da 

infância em Cruz Alta, experiências vivenciadas na farmácia do pai, o interesse 

pela leitura e pela literatura (criação de personagens e escrita das obras), a 

estada no internato durante o ginásio, bem como, sua tentativa de comerciante 

em sociedade ao investir o dinheiro emprestado pela mãe para uma farmácia, 

incluindo a vida familiar.  

O livro memorialístico escrito por Erico Verissimo, Solo de Clarineta: 

Memórias I (1997) nos revela uma face de Mafalda que não é pública, em que 

Verissimo concede a ela o lugar de protagonista em sua vida pessoal. Em sua 

obra vemo-la por meio do olhar do escritor afetado pela sua posição-sujeito 

marido, e, embora tenhamos o caráter literário presente, por meio dos discursos 

é que o autor se revela um sujeito apaixonado, que admira a esposa e que 

reconhece todos os esforços que ela lhe fez ao longo da vida, desmitificando a 

visão romântica e idealizada do sujeito feminino, comum à época. 

Das SDs que recortamos de Solo de Clarineta – memórias I58 (1997) 

destacamos as  que evidenciam os discursos em que Mafalda Verissimo  rompe 

com a normatividade  e se constitui como um sujeito singular para além de uma 

esposa de escritor famoso. Destacamos o primeiro discurso em que o escritor 

cita Mafalda Verissimo: 

Sei hoje que um dia alguém bateu à porta daquela casa. Era uma 
menina de nove anos e olhos azuis, cabelos dum castanho 
alourado, filha duma chapeleira das vizinhanças que por ela 
mandava à minha mãe um figurino. Ouvindo as batidas meu pai 
gritou: “Vá embora! Não tem ninguém em casa!” Assustada por 
aquela voz rouca e irada, a menininha se foi quase a correr. 
Chamava-se Mafalda, e graças aos enredos e à imaginação do 
Autor deste novelão que é a vida, nove anos mais tarde nós nos 
casaríamos e ela viria a tornar-se minha companheira pelo resto 
da vida. (VERISSIMO, 1997, p. 158) 

 

                                            

58 Quadro organizado e disponível no anexo C. 



 No enredo, Verissimo tece considerações acerca das memórias do 

momento, em que sua mãe decide sair de casa e separar-se de seu pai. É o que 

destacamos nessa SD 

SD 4 

 

 O discurso de Verissimo em relação à esposa acarreta em um 

deslizamento da posição-sujeito. Ser esposa no início do século XX, conforme 

vimos nas condições de produção do sujeito-feminino, é atender a uma ordem 

social específica, com funções definidas. Entretanto, o que vemos nos discursos 

em torno de Mafalda Verissimo rompe com essa repetibilidade e instaura novos 

efeitos de sentidos para o que significa ser esposa de um escritor famoso.  

 Ao longo da obra, outros traços significativos são enaltecidos por 

Verissimo e contribuem para a construção imaginária desse sujeito. Ao abordar 

suas primeiras publicações, o autor realiza uma pausa significativa no enredo:  

 

Cabe aqui um flashback muito importante para mim. Lá por fins 
do ano de 1927 eu começara a dividir minha atenção e a minha 
afeição entre a literatura - a minha e a alheia- e uma menina de 
olhos azuis que morava na casa fronteira à da farmácia. 
(VERISSIMO, 1997, p. 221) 

 

 Tendo em vista que o livro de memórias foi publicado em 1973 e abarcam 

da infância do escritor aos anos de 1950, quando sua filha é pedida em 

casamento. Vale destacar que há, portanto, um distanciamento temporal entre 

os fatos e o momento de escrita. Dessa forma, o discurso memorialístico pode 

ser visto como um gesto de olhar para a própria trajetória de maneira ampla, de 

forma que Verissimo elege e enaltece Mafalda com a mesma importância que a 

Literatura, dividindo sua atenção e afeição colocando-as em igualdade.  

 Verissimo dá crédito ao seu sucesso como escritor devido à capacidade 

de resiliência da esposa e mostra consciência disso ao presentificar a primeira 

[...] ela viria a tornar-se minha companheira pelo resto da vida. 



casa alugada pelo casal, que recém-chegados em Porto Alegre, não contava 

ainda com segurança financeira:  

Minha mulher improvisou mesas e bancos com caixões de 
querosene cobertos com chitão estampado. Um ano depois 
alugávamos uma casa na Rua Riachuelo, e eu mandava buscar 
minha mãe e Maria para morarem conosco. (VERISSIMO, 1997, 
p. 257) 

  

 Retomamos os discursos biográficos de Mafalda e verificamos indícios de 

que na casa dos pais ela estava habituada a uma vida de maior conforto, tanto 

por morar em uma área ‘central’, na Rua do Comércio, quanto pelas aulas 

particulares de piano que tinha em casa. A irmã aprendia violino e o irmão 

bandolim, todos atendem às ordens do pai e indicam que a família tinha uma 

estrutura financeira que possibilitava tais instrumentos em casa. Em Confissões 

do amor e da arte (1994), ao ser questionada se aprendeu a cozinhar quando 

menina, Mafalda diz que “quando faltava alguém, ou quando a minha mãe não 

estava se sentindo muito bem, quem ia para a cozinha era eu” (MORGANTI, 

1994, p. 111). Essa declaração nos permite interpretar que sua família tinha 

empregados para os serviços da casa.  

Em relação ao início da carreira, que se mistura com os anos iniciais do 

casamento, Verissimo evidencia que com o tempo 

Mafalda amadurecia, transformando-se aos poucos numa 
companheira compreensiva que me dava todo o apoio moral e o 
estímulo que eu necessitava. Sem sua paciência, sua tolerância, 
seu bom-senso e seu bom humor, minha carreira de escritor teria 
sido muito mais difícil do que foi ou talvez mesmo impossível. 
Se, cansada das dificuldades financeiras que vivíamos tivesse 
ela exigido imediatamente uma vida material melhor, era 
possível - embora não absolutamente certo - que eu saísse a 
procura de meios mais rápidos e eficazes de ganhar dinheiro, 
abandonando a literatura.  (p. 264) 

 

 Nesse sentido, Mafalda Verissimo corresponde às determinações sociais 

de boa esposa e se mantém ao lado do marido como suporte: nisso está a sua 

grandeza. Há um desprendimento material diferenciado, uma compreensão do 

todo, da existência humana, da angústia do artista, do escritor.  



Em outro relato, já na temporada em Washington como Diretor da OEA, 

na década de 1950, Verissimo foi convidado para uma sessão especial, num 

clube feminino e compareceu com a família, a anfitriã, após conversar com a 

família, a fim de apresentar-lhes formalmente, questiona: Vamos ver... Mr 

Veríssimo é escritor. A menina é atriz. O rapaz, músico...”Olhou para a minha 

mulher e perguntou: “E a senhora? Mafalda sorriu: eu cuido dos três gênios 

(VERISSIMO, 1997, p. 344).  

Embora não se tenha maiores informações, o ‘clube feminino’ apontado 

pelo escritor provavelmente destinava-se às causas feministas em ascensão, 

dessa forma, ao questionar em que Mafalda destaca-se na família, podemos 

inferir que se questiona não as habilidades, mas a sua posição-sujeito esposa 

entendida na condição de submissão e em contradição com as FDs nas quais 

estão inscritos os sujeitos do clube feminino.  

Por meio das construções discursivas de Verissimo, torna-se possível 

discursivizar aspectos que as outras materialidades que trazemos não são 

capazes de mostrar. Olhar para o sujeito-feminino Mafalda Verissimo pelas 

linhas de Solo de Clarineta- memórias I, abre possibilidade de o livro passar a 

ser um espaço de ressignificação  e nele se instalar o que temos em relação a 

Erico quando visitamos o Museu em Cruz Alta (RS): a obra passa a ser o “lugar 

de memória” em que habita Mafalda Veríssimo. Nesse sentido, o processo 

artístico da escrita memorialística funciona na falha que fica o museu, rompendo 

sentidos e criando condições de Mafalda (re)existir e que nos permite apontá-la 

como lugar de guarda, que permanece vigilante, mesmo após o falecimento do 

escritor59 em 1975.  

 

3.2 Mafalda Verissimo como foco do discurso 

 Esse tópico destinamos a tratar das materialidades do Bloco 4- 

Entrevistas e nos utilizamos de duas materialidades em paralelo, visto que se 

complementam. A primeira materialidade destaca a entrevista de Mafalda 

                                            

59 Aprofundamos essa questão no item 2.2, em que trazemos o depoimento de Maria da Glória 
Bordini. 



Verissimo registrada no livro Confissões do amor e da arte (1994)60, de Vera 

Regina Morganti, que reúne a entrevista de seis esposas de escritores. A 

segunda é a conversa61, realizamos com a Profª Dra Maria da Glória Bordini, que 

aconteceu via chamada de vídeo e está disponível no Canal do Labbel no 

youtube62.  

 As duas entrevistas se diferem tendo em vista que no livro de Morganti 

(1994) Mafalda Verissimo não é a protagonista do discurso, pois o espaço é 

compartilhado com outras mulheres contemporâneas a ela. Por mais que nossas 

pesquisas não adentrem nos dizeres dessas outras esposas, por meio de seus 

discursos percebemos aproximações entre esses sujeitos esposas de escritores, 

que corroboram, por exemplo, com a compreensão de que a sociedade do 

século XX em que estão inseridas era patriarcal.  

 Orlandi (2015, p. 37) afirma que “como nossa sociedade é constituída por 

relações hierarquizadas, são relações de força, sustentadas no poder desses 

diferentes lugares, que se fazem valer na ‘comunicação’ e esse poder, no início 

do século ainda é totalmente centrado na figura masculina. Embora se tenha a 

figura do pai como autoridade, Mafalda relata que o namoro se dá antes das 

formalizações, de maneira respeitosa, inicialmente pelos olhares das janelas e 

esperas no portão do Colégio Franciscano 

A gente saía, passeava à noite na praça, onde a banda tocava 
na retreta. Tinha um quiosque no meio e a gente ficava rodeando 
a praça. O velho Volpe achou meio ruim, isso que a gente não 
andava sozinho. (MORGANTI, 1994, p. 125) 

 

 Nesse discurso ressoa a FD patriarcal, bem como, a organização do 

espaço urbano de uma cidade do interior, que mantinha as tradições, como 

vemos no discurso em que relata como foi o pedido de noivado:  

Acho que me chamaram bem depois. Aquelas coisas bem 
antigas. Para nós, que já estávamos cansados de noivar, não foi 

                                            

60 O livro de entrevistas conta com relato de seis esposas de escritores brasileiros das décadas 
de 30 e 40, conferindo a elas, pela primeira vez, o lugar de sujeitos do discurso. 

61 A conversa aconteceu em 28/10/2020 a nosso convite e está disponível no Canal do Labell. 

62 https://www.youtube.com/watch?v=y9BPrmNOJZk&t=1631s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y9BPrmNOJZk&t=1631s


naquela hora que ficamos noivos. A história já estava muito 
adiantada (MORGANTI, 1994, p. 127) 

 

Essa declaração de Mafalda indica que a oficialização do noivado se deu 

para o cumprimento de uma norma social, sinalizando que laços de amor já 

estavam estabelecidos entre o casal e que ela sabia das condições financeiras 

em que ele se encontrava, estando portando disposta a enfrentar as 

adversidades que pudessem surgir.  

Vale destacar que na situação de entrevista, “a narração de um indivíduo 

sobre si mesmo (...) não possui começo nem fim absolutos, prende-se a uma 

rede de outras narrativas coletivas e individuais. (GOLIN, 2002, p. 17), o que se 

configura devido ao caráter da incompletude da língua e das possibilidades de 

interepretação. Ao falar como depoente, Mafalda Verissimo e esse grupo seleto 

de esposas de escritores contribuem  “para a divulgação e ampliação do material 

de pesquisa sobre seus cônjuges enquanto homens de letras. Ao mesmo tempo 

experimentaram o prazer, na maioria das vezes inédito, de se reconstituir como 

indivíduo” (GOLIN, 2002, p. 23) e poder expressar o seu próprio discurso e 

apresentar a sua perspectiva. 

Os discursos abordados anteriormente nessa pesquisa são fundamentais, 

tendo em vista que nos possibilitam o encaminhamento dos discursos que 

complementam esse trabalho de maneira a contribuir na análise e no 

entendimento de Mafalda Verissimo destacada como “lugar de guarda”. 

Conforme mostramos no processo de constituição do arquivo, ao longo de nossa 

pesquisa, as materialidades encontradas tratam de fragmentos.  

Dessa forma, ao trazer a conversa com a pesquisadora buscamos 

também dar unicidade e legitimidade aos discursos que apresentamos ao longo 

desse trabalho. Se na primeira parte destacamos o olhar de escritor, atravessado 

pela posição-sujeito marido em que o privado é destacado, agora damos luz às 

questões sociais e públicas pelo que Mafalda significou àqueles que falam sobre 

ela.   

A profª Dra Maria da Glória Bordini, conforme vídeo, foi convidada por 

Mafalda Verissimo por dar início à organização do acervo de Erico Verissimo em 

1982, tendo passado 7 anos de sua morte, em 1975. A escolha por Bordini não 



é aleatória: vinculada naquele momento a PUC e a UFRGS, a pesquisadora 

também fazia parte da equipe editorial do jornal O Globo, tendo realizado o 

primeiro contrato formal com o escritor Erico Verissimo. Do contato inicial com 

os documentos, levou cerca de dois anos apenas para separar e catalogar os 

itens encontrados no escritório de Verissimo, as pesquisas em torno do Contador 

de Histórias, ao longo de sua trajetória acadêmica, confere a Bordini um lugar de 

especialista na obra do escritor, ao lado de Regina Zillbermann e do crítico 

literário Flávio Loureiro Chaves.   

Ao realizarmos o nosso contato, solicitamos que ela, que da sua posição-

sujeito-pesquisadora falasse sobre Mafalda Verissimo. Com esse gesto nos 

utilizamos do processo de antecipação descrito Venturini a partir de Pêcheux, 

em Análise Automática do Discurso, considerando que  

O sujeito, pelas projeções imaginárias, antecipa-se ao interlocutor e 
coloca-se no lugar do outro e no seu próprio lugar para dizer ou não 
dizer o que diz. Isso significa que as palavras e os enunciados têm 
sentido na formação discursiva em que se inscrevem, não fora dela. 
(VENTURINI, 2009, p. 34)  
 

 A primeira parte da entrevista confere legitimidade aos discursos trazidos 

ao longo da pesquisa, que mostram o comportamento esperado para uma 

esposa do início do século XX, corroborando também as constatações do 

amadurecimento de Mafalda Verissimo pelo filtro dos olhos do escritor. Na 

perspectiva de Maria da Glória Bordini, Mafalda Verissimo 

 

tem uma importância social ainda mais ampla, uma vez que 
durante a vida do Erico foi ela quem o sustentou, vamos dizer 
assim, no sentido moral da vida, ou seja, ela sempre o 
acompanhou. Ela não o deixou desanimar quando ele ficou 
doente, porque ele teve dois infartos e ela segurou, vamos dizer 
assim, o ânimo do Erico pra ele se recuperar, então ela também 
além de manter a memória dele a posteriori, depois da morte, 
ela na verdade fez um trabalho de sustentação. (BORDINI, 2020, 
3’20)63 

 

                                            

63 As citações referem-se à transcrição da conversa e apontamos o tempo do vídeo. As demais 
citações pertencem ao mesmo vídeo.  



Vale destacar a importância primordial de Mafalda Verissimo tomar a 

iniciativa ao dar início à organização do acervo, de forma que “ tinha ficado o 

gabinete como ele deixou, como alguém que está trabalhando, como alguém 

que está criando, que tem leituras pra fazer, tem cadernos pra consultar.  

(BORDINI, 6’45).  Nesse sentido,  

 

a casa é um alicerce profundo na constituição da interioridade 
do homem burguês, um espaço pleno para a afirmação da 
identidade individual. Esse processo não é diferente para os 
artistas ou escritores, pelo menos para aqueles que precisam de 
recolhimento e da privacidade para produzir e criar (GOLIN, 
2002, p. 78) 

 

 Entre o falecimento de Erico Verissimo, em 1975, e o início de 

organização do acervo, em 1982, Mafalda Verissimo precisou de sete anos para 

conseguir entrar no gabinete do esposo, pois “ela ficou muito, muito deprimida. 

Realmente ficou, ela não queria receber ninguém” (2020, 4’50).  Bordini (2020, 

5’10’’) relata que  

Quando ela conseguiu se sentir melhor, foi durante esse ano, 
ano de 1982, em que ela se animou a descer pro porão e mexer 
nas coisas do Erico, porque ela não queria nem olhar. Era 
sempre muita saudade, muito sofrimento mesmo, de luto.  

  

Saber dessa condição de luto nos permite compreender o significado de 

Mafalda Verissimo como lugar de guarda, que permanece vigilante e encontra 

formas de trazer novamente à vida o seu companheiro por quase meia década. 

Isso se dá através do acervo, em que a sua participação “tem um papel muito 

importante também porque ela foi a nossa fonte de informação sobre todo o 

material sobre todo o material referente ao Erico que existia na casa dela, e ela 

foi a fonte mais confiável porquê ela se lembrava. (BORDINI, 2020, 15’).  

 Essa participação ativa nos permite verificar que Mafalda Verissimo não 

ocupava apenas um lugar social de esposa como um sujeito feminino que 

‘adorna’ o lar. Além de estar constantemente ao lado de Verissimo, Mafalda 

sempre foi presença junto dele e dos intelectuais do seu tempo,  

 



ela tinha uma vida cultura muito ativa também ela não era 
apenas vinculada aquilo que o Erico fazia, mas ela tinha amigos 
escritores. Depois que o Erico faleceu ela fazia reuniões com o 
Quintana, com o Josué Guimarães, que ainda estavam vivos e 
acho que isso também é importante, porque ela tinha vínculos 
com outros autores e com o meio cultural aqui do Rio Grande do 
Sul.   (2020, 32’35) 

 

 Tendo em vista isso, entendemos que a sua condição como esposa de 

escritor não a impossibilitou de ter seu próprio círculo cultural mesmo após o 

falecimento do marido.  

 Em relação ao acervo, destacamos que é ela quem identifica fotos, 

remetentes e eventos e “ isso foi importante pro acervo poder viver como um 

lugar de memória.(2020, 17’10’’) 

 

A Mafalda acompanhava de longe, ela ouvia nossas conversas 
evidentemente.  De vez em quando dava um palpite, mas ela foi 
a pessoa que na verdade salvou a memória do Erico, porque se 
ela não tivesse essa atitude nós não teríamos todo o material 
que hoje em dia, vocês bem sabem, está depositado no Instituto 
Moreira Salles, no edifício especial para acervos. 21’37’’ 

 

 Ainda na fase de projeto para essa pesquisa, levantamos a questão de 

que Mafalda poderia contribuir com o processo de escrita do marido. Segundo 

Golin (2002, p. 69) há “a participação da mulher, em maior ou menor intensidade, 

no ato cotidiano da escrita” e essa participação se dá, com Mafalda Verissimo, 

na companhia física na hora da escritura, enquanto realiza seus trabalhos 

manuais. “A cena sugere a própria origem da palavra texto, ligada a tecido, ao 

ato de tecer (p. 68). Embota não tenhamos como comprovar a participação de 

Mafalda Verissimo no processo de escrita, podemos afirmar que “a Mafalda lia, 

assim como outros amigos do Erico. O Erico quando terminava mesmo, que ele 

tinha o livro mais ou menos pronto, de certa maneira considerado pronto, ele 

passava primeiro pra Mafalda.  (BORDINI, 24’10’’) 

 Quanto a opinar no processo de criação, Bordini  

 

Não sei se primeira sempre, mas certamente era a leitora mais 
constante do Erico e ela dava palpite sim. Um que ele conta que 
ela pediu pra não colocar o filho, o menino, no cortiço do 



Incidente em Antares....Que ele tinha pensado em colocar um 
menino, aí ela disse “Ai Erico, isso é horrível! Tu não vai colocar 
uma criança num cortejo de mortos que estão apodrecendo” e 
ele acatou, não tem, ele substituiu pelo maestro Menandro. Isso 
eu sei porque ela contou. 24’56’’ 

  

 Dito isso evidenciamos a singularidade de Mafalda Verissimo como uma 

mulher de opinião, que, nesse aspecto rompe com a regularidade do que se 

estabelecia para o modelo de esposa ideal, tendo em vista que “a Mafalda era 

extremamente determinada, ela é o coração da casa, de fato e a mente muitas 

vezes. Ela que fazia toda a administração da casa, dos filhos e criava espaços 

para ele poder criar.” (BORDINI, 31’39) 

 Retomamos a citação de Solo de clarineta- memórias I (1997, p. 344), 

epígrafe desse capítulo: “’Vamos ver... Mr Verissimo é escritor. A menina é atriz. 

O rapaz, músico...’Olhou para a minha mulher e perguntou: ‘E a senhora?’. 

Mafalda sorriu: eu cuido dos três gênios” e evidenciamos Mafalda Verissimo 

como protagonista da vida da família, essencial para a produção literária de Erico 

Verissimo desde o início de sua carreira.  

   

3.3 O funcionamento discursivo do lugar de memória 

 

Ao longo do capítulo utilizamos a noção de lugar de memória. Para isso é 

necessário que se faça algumas considerações. Inicialmente é preciso estar 

posto que essa noção vem da História. Depois, que a tomamos por meio de 

Venturini (2009)64, que em sua pesquisa já realizou o movimento de 

deslocamento para a AD, sendo mobilizada na perspectiva discursiva pela 

autora. Embora o seu tema de investigação trate de rememoração/ 

comemoração, na noção deslocada para a 

 

[...] perspectiva discursiva, têm-se o discurso e o sujeito, as 
formações discursivas, ideológicas e imaginárias e a memória 

                                            

64 Esta noção é amplamente discutida no livro Imaginário Urbano: espaço de 
rememoração/comemoração, especialmente na terceira parte.  



em funcionamento nas duas instâncias: como interdiscurso 
(constituição) e como intradiscurso (formulação), que são 
noções básicas. (VENTURINI, 2009, p. 33) 

 

 Nesse sentido, o lugar de memória carrega os vestígios da memória como 

continuidade ao organizar e sustentar os discursos em torno de Erico Verissimo, 

Dessa forma, ao destacarmos Mafalda Verissimo como sujeito discursivo “o lugar 

de memória ocorre pela inscrição do lugar na ordem do simbólico e faz retornar 

enunciados já-ditos, significados, mas esquecidos” (VENTURINI, 2009, p. 66). 

 Não se trata apenas de arquivos, tendo em vista que não são apenas 

documentos sobre um nome ou um objeto, vai além: “é em si mesmo um 

documento, não como mobiliário material, mas como objeto cultural que 

representa em si mesmo os conteúdos imaginários constitutivos dos objetos que 

arquiva” (VENTURNI, 2009, p. 67). 

 Dessa forma, materialidades mobilizadas ao longo desse trabalho 

encaminham Mafalda Verissimo como lugar de memória de Verissimo, tendo em 

vista que ao longo da vida um significa o outro, tendo em vista que Erico 

Verissimo evoca Mafalda Verissimo e olhar para Mafalda é evocar Erico, bem 

como, mesmo após o falecimento do escritor/ companheiro/pai ela encontra 

formas de ele (re)existir através de seu acervo, mantendo-se nesse lugar de 

guarda por 28 anos, até a sua morte em 2003. “A possibilidade de a memória- 

da ordem do vivido- poder se extinguir juntamente com as comunidades que as 

mantêm levou a que o lugar de memória se fizesse necessário como arquivo, 

onde a memória pudesse se constituir em história, como continuidade e como 

estabilidade. Dessa forma, Erico vive através de Mafalda e ela permanece pela 

memória.  

 

 



 

Texto-imagem 20: Mafalda acompanhada da amiga 

Fonte: Emília Nascimento- Reserva Técnica Museu Erico Verissimo- Cruz Alta/RS 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Ao longo deste trabalho buscamos responder três questões, quais sejam: 

1) O que faz de Mafalda Verissimo uma mulher atemporal? 2) Que mecanismos 

e processos discursivos sustentam a construção do imaginário de/sobre Mafalda 

Verissimo sempre presença, mesmo quando ausente? e 3) O imaginário 

constitutivo em torno dela rompe com o já-dito e já significado antes em outro 

lugar ou instaura redes de memória que reforçam o seu lugar como mulher na 

história, sendo memória no discurso em torno de Erico Verissimo?   

No capítulo 1 “MAFALDA VERISSIMO EM DISCURSO: SUJEITO-

FEMININO NO INÍCIO DO SÉCULO XX” destacamos a metodologia da 

pesquisa, momento em que apresentamos os quatro blocos em que arranjamos 

as materialidades: Bloco 1- Museu Erico Verissimo Cruz Alta (RS), Bloco 2- 

Documentos e Publicações, Bloco 3- Literatura e Bloco 4- Entrevistas, que 

recobrem os dois eixos:  “fazer-crer” e “lugar de memória”. Ainda nesse primeiro 

capítulo, abordamos de forma teórica, a partir de Venturini (2009) discursos 

de/sobre, que ancoram essa pesquisa.  Por se tratar de um sujeito-feminino no 

século XX, as condições de produção encerram o primeiro capítulo e nortearam 

os demais.  

Ainda nesse capítulo apresentamos o processo realizado para a 

constituição do arquivo específico para essa pesquisa, tendo em vista que havia 

um arquivo disperso e que Mafalda Verissimo se inscrevia na Formação 

Discursiva das mulheres invisibilizadas, sobre as quais não há muitos discursos 

em circulação e menos ainda interesse em transformá-las em objeto discursivo. 

Essa constatação se filia a memórias e discursos em que os sujeitos-femininos 

que optam por viver em função da família ficam no silêncio, apesar de toda a 

atuação delas dentro da família e da formação social.  

O capítulo 2 (dois), “DISCURSOS DE/SOBREMAFALDA VERISSIMO “ foi 

divido em quatro partes. Tratamos Mafalda Verissimo na perspectiva discursiva 

enquanto sujeito, inserida no Século XX e, a partir disso, tratamos a 

presença/ausência de Mafalda Verissimo nas materialidades do acervo e da 

reserva técnica do Museu Erico Verissimo/Cruz Alta (RS). As condições de 



produção do Museu também foram discutidas, de maneira a significar Mafalda 

através dos mecanismos de antecipação e apagamento. Trouxemos como 

materialidades os recortes que legitimam Mafalda Verissimo através de 

documentos, títulos de honra e publicações que significam Mafalda como sujeito 

discursivo na sociedade de Cruz Alta.  

Nesse capítulo buscamos refletir acerca das materialidades constitutivas 

do Bloco I e o Bloco II, que tratam dos discursos de Mafalda Verissimo, como 

procedimentos de ‘fazer-crer’, enquanto um sujeito interpelado pela ideologia e 

atravessado pelo inconsciente. 

As análises das materialidades que estão no Bloco 1- Museu Erico 

Verissimo -  Cruz Alta (RS) nos levaram a tratar dos processos que sinalizam 

o modo como Mafalda Verissimo é significada por meio do acervo e, ao mesmo 

tempo, silenciada por ele. Já as materialidades arranjadas no Bloco 2- 

Documentos e Publicações nos permitiram perceber o lugar de Mafalda na 

sociedade Cruz – Altense com a sua importância destinada a rememorar e 

celebrar a memória de Erico Verissimo e também da cidade, de maneira a 

continuar significando como ‘Terra de Erico Verissimo’. 

No capítulo 3 “MAFALDA VERISSIMO: LUGAR DE GUARDA” tratamos 

de Sequências Discursivas retidas da obra memorialística de Erico Verissimo: 

Solo de Clarineta- memórias I (1997) e mostramos Mafalda Verissimo pelos 

olhos dela, que a legitima como protagonista em sua vida. Abordamos Mafalda 

Verissimo por outros olhares, sendo uma do livro Confissões do amor e da arte 

(1994), em que Mafalda fala de si e a outra de nossa conversa realizada com a 

Professora Doutora Maria da Glória Bordini, em que destacamos Mafalda 

Verissimo como lugar de guarda, primordial na criação, conservação e 

preservação da literatura de Erico Verissimo, deslocando-a de esposa do escritor 

para companheira de vida por quase meio século, e destacando, especialmente, 

o fato de ela ter zelado pelo acervo por 28 anos até o final de sua vida em 2003. 

Destacamos a contradição decorrente do fato de Mafalda ser protagonista 

na vida de Verissimo, na sua carreira e na guarda de suas memórias e de ao 

mesmo tempo ter tido pouca visibilidade na formação social, enquanto sujeito. 

Buscamos evidenciar quais processos discursivos dão visibilidade ao 



protagonismo ou ao silenciamento da importância de Mafalda, junto ao escritor 

e por fim, destacamos e sublinhamos a singularidade de Mafalda Verisismo 

como um sujeito imaginariamente perfeito e, contraditoriamente humano.  

Nas materialidades apresentadas o nó discursivo entre as redes é o 

escritor, e destacamos três momentos que identificamos por meio delas: 1º) dar 

condição a Mafalda Verissimo enquanto sujeito discursivo; 2º) conferir lugar de 

destaque à esposa e 3) o escritor reexiste por meio dela. 

 O primeiro momento, como destacamos na introdução, é a singularidade 

de ser esposa de um escritor que permite empreendermos análise nos discursos 

que permeiam Mafalda Verissimo. O segundo momento é a visibilidade que o 

escritor confere a ela em sua obra de memórias, legitimando-a além de esposa, 

definindo-a como protagonista e companheira de vida. O terceiro momento, 

elegido por nós como mais significante, trata de Mafalda Verissimo enquanto 

lugar de guarda, primordial na conservação da memória, seja literária, seja de 

vida do escritor Erico Verissimo.  

 Embora Mafalda não se coloque como gênio da família, como vimos na 

citação que abre o capítulo 3, ao desempenhar com maestria as diferentes 

posições-sujeito mãe, esposa e companheira de vida, Mafalda Verissimo cria, 

gerencia e garante a genialidade de sua família.  

O percurso que realizamos por meio das materialidades apresentadas, 

nos possibilita interpretar as rupturas realizadas por Mafalda Verissimo em 

relação às mulheres de seu tempo, tendo se deslocado de uma menina a qual 

era interditado o direito de ler para se tornar companheira de vida, um alicerce e 

até mesmo a crítica das obras literárias do marido. A sua contribuição enquanto 

mulher está em demonstrar o seu poder sem a necessidade de expor-se ou 

avançar  
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ANEXOS  

 

Texto-imagem 21: Decreto nº0265/85 que declara Mafalda Verissimo como visitante ilustre de 
Cruz Alta. Fonte: Prefeitura de Cruz Alta/RS 

 



 

Texto-imagem 22: Decreto Legislativo nº560/94 que  concede o título de cidadã Cruz-altense a 
Mafalda Verissimo. Fonte: Prefeitura de Cruz Alta/RS. 



 

Texto-imagem 23: Lei 067/72 que cria os títulos de benemerência no município de Cruz Alta. 
Fonte: Prefeitura de Cruz Alta/RS 



 

Texto-imagem 24: Lei 067/72 (continuação) que cria os títulos de benemerência no município 
de Cruz Alta. Fonte: Prefeitura de Cruz Alta/RS 

 

 



 

Texto-imagem 25: Lei 067/72  (continuação) que cria os títulos de benemerência no município 
de Cruz Alta. Fonte: Prefeitura de Cruz Alta/RS 

 

 

 



 

 

 

MAFALDA ESPOSA ESPOSA FILHA/FAMILIA 

Sei hoje que um dia alguém 

bateu à porta daquela casa. Era 

uma menina de nove anos e 

olhos azuis, cabelos dum 

castanho alourado, filha duma 

chapeleira das vizinhanças que 

por ela mandava à minha mãe 

um figurino. Ouvindo as batidas 

meu pai gritou: “Vá embora! Não 

tem ninguém em casa!”  

Assustada por aquela voz rouca 

e irada, a menininha se foi quase 

a correr. Chamava-se Mafalda, e 

graças aos enredos e à 

Não contaria também que, em 

1968, estando com minha mulher 

em Washington, tive a 

oportunidade de falar por telefone 

com a Sra Franklin Osborn, que 

estava em Roanoke e me 

convidava para lá fazer no seu 

clube feminino uma palestra sobre 

o Brasil. (p. 143) 

 

No dia seguinte Mafalda e eu 

seguimos de trem para Porto 

Alegre. Eu tinha exatamente 

Seja como for, hoje sei que 

Mafalda é a melhor, a mais 

lúcida dessa família.  Sua 

capacidade de rir nas situações 

mais difíceis me tem ajudado 

muito a enfrentar sem drama os 

mais difíceis problemas. (p. 264) 

 

Mafalda resignou-se a ficar, 

compreendendo  a importância 

que aquela viagem ia ter na 

minha carreira de escritor (p. 

277) 

Mas voltemos à 

adolescência desse primo 

que recordo com ternura e 

que viria  a ser um dia o 

padrinho de minha primeira 

filha.  (p. 192) 

 

O importante, porém era 

que tinha conseguido 

emprego. Saí do escritório 

de Bernardi, fui direto ao 

telégrafo e mandei uma 

mensagem a D. Bega e 

Sequências Discursivas da obra memorialística “Solo de Clarineta- 

memórias I” (1995) que trazem Mafalda Verissimo no discurso 

 



imaginação do Autor deste 

novelão que é a vida, nove anos 

mais tarde nós nos casaríamos e 

ela viria a tornar-se minha 

companheira pelo resto da vida. 

(p. 158) 

 

Cabe aqui um flashback muito 

importante para mim. Lá por fins 

do ano de 1927 eu começara a 

dividir minha atenção e a minha 

afeição entre a literatura- a 

minha e a alheia- e uma menina 

de olhos azuis que morava na 

casa fronteira à da farmácia. 

(página dedicada a Mafalda 222, 

223, 224) 

 

trezentos mil-réis no bolso, mas 

muita esperança no coração (p. 

247) 

Uma noite levei Mafalda a um 

cinema, para que ela visse pela 

primeira vez um filme sonoro (p. 

247) 

Em princípios de dezembro minha 

mulher e eu embarcamos para a 

nossa pequena cidade (p. 248) 

 

Minha mulher, boa católica, sentia 

um certo mal-estar, quando na 

missa, ouvia esses ataques (p. 

257) 

 

Minha mulher improvisou  mesas e 

bancos com caixões de querosene 

Mafalda e eu, que andávamos, 

então numa espécie de 

‘sionismo de goyim’, em busca 

do lar definitivo, fomos vê-la e 

...foi amor à primeira vista. (p. 

278) 

Minha mulher que por essa 

época aprendera já a ler meus 

pensamentos e sentimentos 

como num livro aberto de tipo 

graúdo, compreendeu tudo e 

resignou-se a aguentar uma 

larga temporada em que teria 

que viver com os meus silêncios 

melancólicos de bugre, as 

minhas distrações e ausências 

e, ainda mais todos os meus 

males psicossomáticos, em 

Mafalda, dando-lhes a 

grande notícia. (p. 237) 

 

Foi em 1941 que a Dra 

Stella Budiansky, nossa 

querida e dedicada amiga, e 

médica de nossos filhos 

(mais tarde uma intervenção 

oportuna sua salvaria a vida 

de Clarissa. (p. 278) 

 



O pior é que às vezes- como isso 

me alarmava!- eu gostava, 

remorsos à parte, daquela 

vagabundagem irresponsável 

em que as horas do convívio 

com Mafalda alternavam-se com 

as leituras e as de criação 

literária. (p. 229) 

 

Voltei a Cruz Alta para casar-me 

apesar dos protestos dos 

amigos (...). A noiva estava 

radiosa nos seus dezoito anos 

saudáveis, corada como um 

pêssego maduro, os olhos dum 

azul parecido com o céu daquele 

fim de outono serrano. (p. 246)- 

ano de 1931 

 

cobertos com chitão estampado. 

Um ano depois alugávamos uma 

casa na Rua Riachuelo, e eu 

mandava buscar minha mãe e 

Maria para morarem conosco. (p. 

257) 

 

Na manhã seguinte fui  visitar 

Mafalda no seu quarto da 

Maternidade e encontrei um pouco 

de Sebastião Verissimo na face de 

sua neta. Isso me comoveu e de 

certo modo consolou... (p. 259) 

 

Mafalda amadurecia, 

transformando-se aos poucos 

numa companheira compreensiva 

que me dava todo o apoio moral e 

o estímulo que eu necessitava. 

geral de natureza epigástrica. (p. 

292) 

 

Devíamos ou não ir para 

Washington? Minha mulher e 

meu filho votaram pela 

afirmativa. Clarissa respondeu 

com um apaixonado não. I(p. 

307) 

 

Minha mulher, que tem horror às 

viagens aéreas, fica 

automaticamente viúva no 

momento em que entro num 

avião. (p. 330) 

 

“Vamos ver... Mr Veríssimo é 

escritor. A menina é atriz. O 



 

Quadro de Sequências Discursivas recortadas da obra “Solo de Clarineta- memórias I” (1995) 

Autoria: Katielli Antunes 

 

 

Sem sua paciência, sua tolerância, 

seu bom-senso e seu bom humor, 

minha carreira de escritor teria sido 

muito mais difícil do que foi ou 

talvez mesmo impossível. Se, 

cansada das dificuldades 

financeiras que vivíamos tivesse 

ela exigido imediatamente uma 

vida material melhor, era possível- 

embora não absolutamente certo- 

que eu saísse a procura de meios 

mais rápidos e eficazes de ganhar 

dinheiro, abandonando a literatura.  

(p. 264) 

 

 

rapaz, músico...” Olhou para a 

minha mulher e perguntou: “E a 

senhora? Mafalda sorriu: eu 

cuido dos três gênios (p. 344) 

 

Minha mulher e eu nos 

entreolhamos, trocando mudas 

interrogações. Meu (p. 348) 

 



 


