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Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles
que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu

propósito.
 Romanos 8:28
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A Deus por me iluminar com sua ciência e fortaleza. Aos meus pais que sempre abriram mão
de seus próprios sonhos para que os filhos possam realizar os seus.
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[...] “Ninguém respeita a Constituição

Mas todos acreditam no futuro da nação

[...]

Na morte eu descanso
Mas o sangue anda solto

Manchando os papéis, documentos fiéis
Ao descanso do patrão

Que país é esse?
Que país é esse?”

Legião Urbana.
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RESUMO

Partindo  do  princípio  de  que  os  discursos  de  Antígona  (442  a.C.)  da  tragédia  grega  de
Sófocles – que queria enterrar o corpo do irmão – é um acontecimento que ressoa em um sem
número  de  narrativas,  reescritas,  comentários  e  interpretações,  propomo-nos  neste  estudo
focalizar a cena da desobediência da filha de Édipo diante do rei e analisar sua atualidade em
outras  narrativas  em  que  uma  mulher  se  choca  com  o  poder  soberano,  porque  é  sua
“obrigação” enterrar um morto, dar-lhe sepultura. Propomo-nos revisitar esse mito e analisar,
sob a ótica dos Estudos Discursivos Foucautianos, o acontecimento de sua volta em narrativas
nas  quais  a  mulher  se  destaca  pela  transgressão  e  desobediência.  Nessa  direção,  damos
visibilidade sobretudo às memórias  construídas sobre Zuleika Angel Jones (1921-1976),  a
Zuzu Angel,  a famosa estilista  de modas que se tornou uma ativista  política nos anos de
chumbo da ditadura militar brasileira. Após o desaparecimento de seu filho e da certeza de
que ele estava morto, ela trava uma verdadeira batalha contra o regime da época numa busca
incansável, corajosa e desobediente – tal como Antígona – pela procura do corpo de seu filho.
Somam-se à Zuzu Angel as Mães da Praça de Maio que procuravam – e até hoje procuram –
pelos  filhos  perdidos  durante  a  ditadura  militar  argentina. Assim,  o principal  objetivo  da
dissertação  é  analisar  e  descrever  os  discursos  sobre  o  corpo  insepulto  que  aproximam,
interdiscursivamente, as mulheres mães – cujos filhos desapareceram (foram mortos) sob o
exercício  do  poder  ditatorial  –  da  Antígona,  tomando  como  especial  elemento  de
emparelhamento a “desobediência”. Nosso percurso analítico nos permitiu, além de explanar
conceitos  fundamentais  da  Arqueogenealogia  Foucaultiana,  pensar  a  subjetivação  dessas
mulheres nas descontinuidades da história e, em especial, analisar a memória (e a vontade de
verdade) dos discursos de Antígona em torno do acontecimento discursivo de enterrar o corpo
sendo reatualizada nos discursos dessas mães anos mais tarde. 

Palavras-chave: Desobediência, Análise do Discurso, Zuzu Angel, Mães da praça de Maio
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ABSTRACT

Assuming that Antigone's speeches (442 BC) of Sophocles' Greek tragedy – that he wanted to bury his
brother's  body  –  is  an  event  that  resonates  in  countless  narratives,  rewrites,  comments  and
interpretations, we propose in this study focus on the scene of Oedipus' daughter's disobedience before
the king and analyze its timeliness in other narratives in which a woman clashes with sober power
because it is her "obligation" to bury a dead person, to give him a grave. We propose to revisit this
myth and analyze, from the perspective of Foucautian Discursive Studies, the event of her return in
narratives in which the woman stands out for transgression and disobedience. In this direction, we
make visible especially the memories built about Zuleika Angel Jones (1921-1976), Zuzu Angel, a
famous fashion designer who became a political activist in the lead years of the Brazilian military
dictatorship. After her son's disappearance and the certainty that he was dead, she wages a real battle
against the regime of the time in a tireless, courageous and disobedient search – like Antigone – for
the search of her son's body. In addition to the Zuzu Angel are the mothers of Square of May who
were  looking  for  –  and  still  are  looking  for  –  the  children  lost  during  an  Argentine  military
dictatorship. Thus, the main objective of the dissertation is to analyze and describe the speeches about
the unburied body that interdiscursively approach as enrolled women – children disappeared (were
killed) under the exercise of dictatorial power – from Antigone, taking “disobedience” as a special
pairing element. Our analytical path will allow us, in addition to explaining the fundamental concepts
of Foucault's Archegenealogy, to think about the subjectivity of these women in the discontinuities of
history and,  in particular,  to analyze the memory (and the will  to truth) of  Antigone's  discourses
around the discursive event of burying the body being updated in the speeches of these mothers years
later.

Keywords: Disobedience, Discourse Analysis, Zuzu Angel.
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PRIMEIRAS PALAVRAS

Onde convocar forças para derrubar o tirano quando cidadãos
respeitáveis calam? Sófocles coloca em cena uma mulher sem
partidários, sem exército, sem nada. Antígona abala a tirania
sozinha. E isso numa sociedade em que a vida pública era de
exclusiva competência masculina. [...] Antígona morre? Morre!
Morre como poucos.  Morre para dignificar todos os que em
todas  as  épocas  atacam  a  injustiça.  [...]  Antígona  é  uma
aventura  de  lealdade,  dignidade,  linguagem,  vida   (Donaldo
Schüler1).

A conhecida peça que Sófocles escreveu há 2500 anos é um dos textos mais recriado

na  história  da  literatura.  Nomes  como o  de  Racine  (1639-1699),  Anouilh  (1910-1932)  e

Brecht  (1898-1905)  figuram  em  uma  longa  lista  que  reiteram,  cada  um  a  seu  modo  e

conforme suas interpretações, o que afirmou Hegel (1835-1905): “Antígona é a mais bela e

satisfatória obra de arte de todos os tempos”. Além de essa obra dar visibilidade aos discursos

de  coragem,  ou  nos  termos  de  Michel  Foucault  (2015b),  à  vontade  de  verdade  de  uma

princesa  que  enfrentou  o  poder  soberano,  ela  permanece  na  atualidade  provocando

reapropriações em outras materialidades discursivas, sejam elas literárias ou filosóficas, no

campo  da  ficção  ou  na  vida  real,  instigando-nos  a  analisar  discursos  balizados,

interdiscursivamente, por esse texto que dá relevo à devotada e desobediente filha de Édipo,

uma mulher que morre por não aceitar o corpo insepulto do irmão.

Em  sua  bela  conferência  intitulada  Antígona  –  o  feminino  como  crime  político,

Rosiska Darcy de Oliveira2 (2015) inicia destacando o seguinte:

se todos os livros, por um estranho mistério, desaparecessem da face
da terra e só Antígona  (441 a.C.) [...] sobrevivesse como testemunha
do que teria sido a sensibilidade humana, essa sensibilidade estaria
ainda assim bem representada no que ela tem de conflitante, já que o
conflito é constitutivo da identidade de cada um de nós,  e nós nos
construímos no encontro com o outro (p. 1).

Sófocles escreveu Antígona em 441 a.C., dez anos antes de Édipo Rei, peça em que a

tragédia do pai sucede à da filha. No acontecimento discursivo de Antígona, além de Sófocles

fixar  na  obra  a  identidade  de  uma  jovem  virgem,  apaixonada,  intransigente,  a  noiva  de

Hêmon, o filho de Creonte, nela se estabelece uma trama intriga canônica: depois que seus

dois irmãos,  Etéocles  e Polinices,  matam-se em combate,  a princesa Antígona escapa dos

muros do palácio durante a madrugada, desafiando o decreto do novo rei,  Creonte,  recém

1 Apresentação da obra Antígona (2017)
2 Membro da Academia Brasileira de Letras
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promovido. A interdição real, como também sabemos, deriva do poder soberano de seu tio,

que, reinando sobre Tebas desde a morte dos dois irmãos, imediatamente proibiu que se desse

sepultura a Polinices, apontado como o traidor, o renegado, o agitador. Já a Etéocles foram

reservados funerais suntuosos. 

Há que considerar,  no desenvolvimento  dessa narrativa,  o  histórico  de Tebas  e  da

lendária Guerra dos sete contra Tebas. Cidade primeiramente condenada pela Esfinge até ser

libertada por Édipo, que desvendou o enigma; ao salvar a cidade desse domínio, tomou como

esposa a rainha, Jocasta, sem saber que esta era também a sua própria mãe e tiveram quatro

filhos, Antígona, Ismênia, Eteócles e Polinice.  Ao descobrir o casamento incestuoso, a rainha

se mata e Édipo exila-se, deixando a cidade e os filhos à mercê das maldições. Depois da

partida de Édipo3, seus filhos não conseguiram se acertar para dividir o trono. Inicialmente,

haviam decidido se alternarem no governo, mas depois de um ano de reinado, Etéocles não

cedeu o posto ao irmão Polinices, que se exilou da cidade e se uniu com o rei Adrasto de

Argos, cidade rival de Tebas.

Unindo-se a mais seis príncipes, Polinice voltou a Tebas à frente de um exército para

conquistar  sua  própria  cidade.  Ao  se  enfrentarem  corpo  a  corpo,  Etéocles  e  Polinices

acabaram um matando o outro. O novo rei Creonte, irmão de Jocasta e tio de ambos, iniciou

seu reinado exigindo que somente Etéocles fosse sepultado num túmulo e enaltecido como um

herói, pois havia morrido defendendo sua cidade. Já Polinice deveria permanecer insepulto,

abandonado aos abutres, uma vez que ele teria afrontado a cidade e seus ancestrais. Antígona

desobedeceu a ordem do tio soberano e enfrentou, corajosamente, a interdição, “de sorte que

seu duplo espiritual [pôde] apaziguar-se no país dos mortos” (GROS, 2018, p. 79).

Pega em flagrante  pelos  guardas que a  viram desobedecer,  ao menos,  duas  vezes,

Antígona é detida e levada à presença do novo rei tebano, que descobre horrorizado a traição

no seio de sua própria família.  Creonte se dirige à filha de Édipo questionando-a sobre a

“autoria”  de seu gesto (cena do confronto público,  versos 502-590) que permanece como

fonte inesgotável de novos (e mesmos) discursos para se pensar o estatuto da desobediência

pública e, nessa mesma medida, conforme veremos, o eixo de atualização de  Antígona em

outras narrativas cuja trama se organiza e se desenvolve a propósito de um corpo que deveria

permanecer insepulto. 

3 Os infortúnios de Édipo são conhecidos: Quando Édipo descobriu que havia matado o próprio pai, Laio, e
casado com sua mãe, ele cegou-se e abandonou Tebas, amaldiçoando os filhos.  
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Antígona não se deixou impressionar com os excessos de poder de Creonte e, ao ser

questionada sobre a autoria do seu crime e sobre a lei que interditava o sepultamento de seu

irmão, ela responde ao rei:  

Não foi, com certeza Zeus que as proclamou, nem a justiça com trone entre
os deuses dos mortos as estabeleceu para os homens. Nem eu supunha que
tuas ordens tivessem o poder se superar as leis não escritas,  perenes, dos
deuses, visto que és mortal.
Pois elas não são de ontem nem de hoje, mas são sempre vivas, nem se sabe
quando surgiram. Por isso, não pretendo, por temor às decisões de algum
homem, expor-me à  sentença divina.  Sei  que vou morrer.  Como poderia
ignorá-lo?  E  não  foi  por  advertência  tua.  Se  antes  da  hora  morremos,
considero-o ganho. Quem vive num mar de aflições iguais às minhas, como
não há de considerar a morte lucro?
Defrontar-me com a morte não é tormento.  Tormento seria,  se deixasse
insepulto o morto que procede do ventre de minha mãe. Tuas ameaças
não me atormentam. Se agora te pareço louca, poder ser que seja louca aos
olhos de um louco (SÓFOCLES, 2017, p. 34, grifo nossogrifo nosso).

Face a esse afrontamento, Creonte se vê desmoralizado e condena Antígona à morte,

emparedando-a viva. Foi o adivinho Tirésia que o convenceu a rever a sentença ao preveni-lo

contra a cólera dos deuses. Mas já era tarde demais: quando foi ver Antígona, encontrou-a

enforcada; seu filho, que havia chegado antes, matou-se diante do pai; o rei  carregou nos

braços o cadáver  do filho até  o palácio,  amaldiçoando a si  próprio; sua esposa,  Eurídice,

quando soube da morte do filho, suicida-se. Em resumo, a família de Édipo não era a única a

sofrer as piores desgraças. Tebas inteira havia sido atingida por uma maldição, cuja última

vítima foi Creonte. 

Dentre as  inúmeras  chaves  de  leitura  e  de  interpretação  da  obra  de  Sófocles,

interessam-nos,  nesta  pesquisa,  os  discursos  e  os  poderes  que  produzem  “a  colisão

irremediável  dos  universos  contínuos  e  contraditórios  do  feminino  e  do  masculino”

(OLIVEIRA, 2015, p. 1), cujo confronto faz reverberar o desejo de (não) enterrar o corpo. Os

protagonistas  da  tragédia  grega  –  um  velho  rei  intransigente  e  uma  jovem  princesa

desobediente – ao disputarem o (não) direito de enterrar o corpo de Polinice, formatam um

campo de memória a partir do qual outros discursos atualizam, de um lado, o rei que faz valer

o poder soberano, guiando-se pelas leis da cidade; e de outro, a mulher destemida que faz

valer a resistência, guiando-se pelas leis não escritas, mas que são perenes, ou seja, as leis dos

deuses e, em decorrência, da consciência individual.

Partindo,  portanto,  do  princípio  de  que  a  figura  mítica  da  personagem  Antígona,

notadamente sua lealdade fraternal e coragem, atinge-nos via memória discursiva por meio de

outras  narrativas  em que a  mulher  se destaca  pela  transgressão e  desobediência,  daremos
14



visibilidade sobretudo às memórias construídas sobre  Zuleika Angel Jones (1921-1976), a

Zuzu Angel,  a famosa estilista  de modas que se tornou uma ativista  política nos anos de

chumbo4 da ditadura militar brasileira. Após o desaparecimento de seu filho Stuart Angel, em

14 de maio de 1971, ela desafia as normas e os poderes para procurá-lo. Depois da certeza de

que  o  desaparecimento  significava  sua  morte,  ela  trava  uma verdadeira  batalha  contra  o

regime da época numa busca incansável – e desobediente (GROS, 2019) – pela procura do

corpo de seu filho. 

Eis o ponto que nos permite entrelaçar os discursos e os poderes a partir do mito de

Antígona: são duas vozes, duas mulheres e múltiplas práticas de resistência que destacam a

estrutura da narrativa trágica cujos enfrentamentos – da filha de Édipo e o Rei, da mãe de

Stuart e o Ditador – exprimem não apenas o conflito irredutível que opõe homens e mulheres,

“os imperativos da consciência privada ao dever público,  mas também o contraste entre a

lógica [...] do espaço público e o espaço privado” (OLIVEIRA, 2015, p. 2). 

Ao convocarmos as redes de memória que aproximam essas duas mulheres, tramam-se

nessa mesma rede interdiscursiva outras mães, a exemplo das Mães da Praça de Maio, um

grupo de quatorze mulheres,  cujos filhos foram presos e desaparecidos durante a ditadura

militar na Argentina e atualmente são conhecidas como “Las abuelas da Praça de Mayo.”.

Segundo Paula  (2016),  essas  mães  organizaram  passeatas  na  Praça  de  Maio,  em Buenos

Aires, em frente à casa Rosada – sede do governo argentino – com o intuito de descobrirem a

paradeiro  de  seus  filhos,  de  seus  corpos  insepultos.  Todas  essas  mulheres  reverberam  o

mesmo enunciado, em suas diferentes enunciações: “quero enterrar o corpo do meu filho”,

repetindo o desejo de Antígona. Por que emergem este enunciado e não outros em seu lugar?

Como e por que esses discursos se formaram? Como esse enunciado funciona nos processos

de subjetivação das mulheres que não aceitam o corpo insepulto? 

As  possíveis  respostas  a  essas  questões  de  pesquisa  serão  orientadas  pelos

pressupostos teóricos e metodológicos dos Estudos Discursivos Foucaultianos, ou seja, pelos

estudos que se valem do pensamento do filósofo francês Michel  Foucault,  atentando para

questões  concernentes  à  linguagem  em  sua  relação  indissociável  com  aspectos  sociais,

históricos,  políticos  e  culturais.  Isso  significa  considerar  os  fundamentos  sobre  o

funcionamento do discurso, conforme resumo de Gregolin (2007):  o discurso é uma prática

que  provém da  formação  de  saberes  articulados  com outras  práticas  não  discursivas;  os

4 Anos de chumbo é uma expressão que se refere ao período mais repressivo da ditadura militar no Brasil, ou
seja,  inicia-se basicamente no fim de 1968, com a edição do AI-5 (13/12/1968) e estende-se até o final  do
governo Médici, em março de 1974.
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dizeres sobre o corpo não sepultado se inserem em formações discursivas, cujos elementos

são  presididos  por  determinadas  regras  de  formação;  dentre  essas  regras,  destacam-se  a

distinção entre enunciação (jogos enunciativos que singularizam o discurso) e o enunciado

“quero enterrar o corpo do meu irmão/filho”; o discurso é um jogo estratégico e polêmico, por

meio  dos  quais  constituem-se os  saberes  de  um momento  histórico;  o  discurso articula  a

produção de saberes e os exercícios/tecnologias de poderes (quem fala, fala de algum lugar, a

partir  de  um  direito  reconhecido  institucionalmente);  a  depender  desse  lugar,  o  sujeito

(re)produz verdades  forjadas  historicamente;  o  discurso,  na  medida  em que é  gerador  de

poder, ele é controlado, selecionado, organizado e redistribuído por procedimentos que visam

a eliminar toda e qualquer ameaça a esse poder.

 Em suma, a partir desse mirante teórico, interessa-nos compreender os nós discursivos

que se entrelaçam numa rede de memória constituída a partir da grandeza da personagem de

Antígona, cuja voz atravessou o tempo e é reencontrada em novas narrativas de/sobre outras

mulheres  –  a  exemplo  da  Zuzu  Angel  e  das  Mães  da  Praça  de  Maio  –  que  também

reivindicaram o direito de enterrar o corpo de um ente amado. Nessa direção, propomos como

principal objetivo da dissertação analisar e descrever os discursos sobre o corpo insepulto que

aproximam,  interdiscursivamente,  as  mulheres  mães  –  cujos  filhos  desapareceram (foram

mortos) sob o exercício do poder ditatorial – da Antígona, tomando como especial elemento

de emparelhamento a “desobediência”. Mais especificamente, objetivamos:

a) dar  relevo  à  centralidade  do  conceito  de  enunciado  na  Arqueologia  do  Saber

(FOUCAULT, 2007) e à teoria da  Microfísica do Poder (FOUCAULT 2015), de modo a

situar  teórica  e  metodologicamente  o  funcionamento  discursivo  em  torno  de  “corpos

insepultos”;

b) analisar o corpo como objeto do discurso, tendo em conta o papel da memória nas

narrativas  que  dão  relevo  aos  corpos  insepultos,  aproximando,  interdiscursivamente,  as

desobediências de Antígona e Zuzu Angel;

c) investigar conjuntos  de  enunciados  –  sequências  discursivas  –  produzidos  em

Antígona  e  retomados  em  novas  discursividades,  considerando,  prioritariamente,  as

materialidades discursivas dadas a ler no livro organizado por Virgínia Valli (1986) –  Eu,

Zuzu Angel, procuro meu filho.

d) dar  visibilidade  às  reivindicações  das  Mães  de  Maio,  sobretudo  seus  modos  de

subjetivação conforme relatam Paula (2020) e Calveiro (2020). 
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As regularidades discursivas e não discursivas dos acontecimentos que abordaremos,

seguindo  tais  objetivos,  apontarão  para  o  funcionamento  do  poder,  tal  como  o  entende

Foucault (2015), em conjunção com os saberes, produzindo semelhantes formas de resistência

e de não-submissão de mulheres que repetem enunciados – em diferentes discursividades –

sobre o direito de enterrar o corpo. Dito de outro modo, a análise da produção discursiva e dos

poderes a partir de Antígona, entrecruzada com os discursos materializados (i) nos dizeres de

inúmeros  autores  (VALLI,  1986)  que  conheceram  Zuzu  Angel  ou  mesmo  viveram

solidariamente seus dramas e dores, e (ii) nos estudos que fazem ecoar as vozes das Mães de

Maio – que procuraram e procuram seus filhos e netos –  vai ao encontro do seguinte convite

de  Michel  Foucault:  não trataremos  os  discursos  como conjuntos  de signos (significantes

atrelados  a  significados,  conforme  Saussure  (1995),  que  remeteriam  a  conteúdos  ou  a

representações). Trataremos como práticas

que formam sistematicamente os objetos de que falam. [...] os discursos são
feitos  de  signos,  mas  o que fazem é mais  que  utilizar  esses  signos para
designar coisas. É esse  mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato de
fala.  É esse  mais que é preciso fazer aparecer  e que é preciso descrever
(FOUCAULT, 2007, p. 55).

 

Para fazer aparecer esse “mais”, organizamos nosso material de análise em sequências

discursivas. Cada uma foi selecionada de acordo com os objetivos estabelecidos no trabalho,

buscando definir  séries  que,  seguindo o  método  arqueológico,  traçassem um caminho  de

análises que nos ajudassem a percorrer o trajeto da memória discursiva formatado pelo mito

da  Antígona.  Importam-nos,  portanto,  as  séries  em  meio  a  outras  séries,  focalizando  a

interdiscursividade, interligando discursos e (re)produzindo efeitos de sentido sobre os corpos

insepultos. 

Tendo isso em vista, nossa dissertação será dividida em três capítulos. No primeiro,

“Discurso, Poder e Corpo, sob a ótica dos estudos discursivos Foucaultianos”, apresentaremos

alguns elementos-chave do conjunto da obra de Michel Foucault, didaticamente dividida em a

Arqueologia do Saber, a Genealogia do Poder e a Genealogia da Ética, além de explorar

conceitos e noções que subsidiarão nossas análises. No segundo, “Antígona e Zuzu Angel:

mulheres  desobedientes”,  faremos,  a partir  das reflexões  de Fréderic  Gros (2018) sobre o

conceito de desobediência,  aproximações entre a personagem Antígona,  do mito grego de

Sófocles, e Zuleika Angel. No terceiro, “Eu, Zuzu Angel, Procuro meu filho”, faremos uma

arqueologia da história do corpo e das verdades que sustentam aquilo que é/foi efetivamente

dito  nas  redes  de  memória  do  acontecimento  discursivo  de  “enterrar  o  corpo”  e  dos
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dispositivos  que emergiram durante  o regime militar  brasileiro  para controlar  esse corpo.

Além de voltar nosso olhar e atenção para “Antígona” e Zuzu, também olharemos para as

manifestações  das  “Mães  da  Praça  de  Maio”  que  ainda  procuram  respostas  para  o

desaparecimento  dos  filhos  durante  a  ditadura  militar  argentina,  para  analisar  o  “nó  do

discursivo” (FOUCAULT, 2007) que existe entre esses acontecimentos.

A  pertinência  de  uma  pesquisa  como  esta,  interessada  em  descrever  e  analisar

discursos sobre corpos insepultos sob a ótica dos Estudos Discursivos Foucaultianos,  dá-se,

sobretudo, pelo seguinte: (i) no estado da arte, verificamos a inexistência de trabalhos em

Análise do Discurso de base foucaultiana que discutam o tema/objeto privilegiado em nosso

gesto analítico  (corpos insepultos),  havendo,  portanto,  uma contribuição  nesse campo de

pesquisa;  (ii)  o  aspecto  histórico-social  da  investigação  que,  ao  atentar  para  a  relação

indissociável  entre  o  corpo,  a  história  e  o  discurso, dá  a  ver  as  possibilidades  que  as

propostas  de  Michel  Foucault  abrem  para  os  avanços  dos  Estudos  Discursivos

Foucaultianos; (iii)  por tratar de corpos insepultos, desaparecidos nos anos de chumbo da

ditadura militar brasileira e na ditadura argentina, a pesquisa vai ao encontro  da premissa

segundo a qual  é preciso lembrar para jamais esquecer, ou seja, nas linhas deste trabalho,

configura-se  uma  forma de  resistência  ao  esquecimento;  (iv)  a  pesquisa  corresponde  às

inquietações do Laboratório de Estudos do Discurso da Unicentro (LEDUNI), que discute a

história das mulheres tendo em conta a história política do corpo, focalizando a disciplina e a

regulamentação,  as  diferentes  formas  de  enunciação,  técnicas  de  poder  e  modos  de

subjetivação que afetam e desenham o corpo. 
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Capítulo I

DISCURSO, PODER E CORPO, SOB A ÓTICA DOS ESTUDOS

DISCURSIVOS FOUCAULTIANOS 

Meu papel (...) é mostrar às pessoas que elas são muito mais livres do que pensam,
que  elas  tomam por  verdadeiros,  por  evidentes  certos  temas  fabricados  em um
momento particular da história, e que essa pretensa evidência pode ser criticada e
destruída (FOUCAULT, 2006, p. 295).

Michel Foucault (1926-1984), importante pensador francês, foi professor da cátedra

de História dos Sistemas do Pensamento no Collège de France, entre os anos de 1970 até

1984.  Seus  estudos  abrangeram as  mais  diversas  áreas  como a  filosofia,  a  psicologia,

psiquiatria,  a  medicina,  a  linguagem e,  entre  todas  as  suas  ideias,  tomam fundamental

importância  para  nós  e  para  nossa  pesquisa  suas  formulações  sobre  o  discurso.  Seu

objetivo nunca foi criar uma nova teoria nessa área, porém, desde a publicação de sua obra

A Arqueologia do Saber, na década de 1960, seu método é numerosamente utilizado nas

mais  diversas  pesquisas  devido  à  relevância  de  suas  reflexões,  tão  caras  ao

desenvolvimento  desse  campo  de  saber,  para  a  quebra  de  estigmas  dentro  de  nossa

sociedade – já que analisar discursos significa ir além dos limites das coisas, das palavras,

da língua e da linguagem. 

Embora Foucault nunca tenha tido a pretensão de constituir um campo do saber

denominado  “Análise  do  Discurso”  ou  mesmo  elaborar  uma  teoria  como  fez  Michel

Pêcheux5, que elege o discurso como objeto de investigação e análise, afirmando que o

objetivo  primordial  de  suas  obras  era  “analisar  discursos”.  No  texto  Diálogo  sobre  o

Poder, entrevista com estudantes realizada em 1975, Foucault esclarece esse ponto quando

responde ao questionamento:  “O senhor se considera um filósofo ou um historiador?”.

“Nem um nem outro”, responde acrescentando na sequência:

Eu me dei como objeto uma análise do discurso (...) O que me interessa
no problema do discurso é o fato de que alguém disse alguma coisa em um
dado momento. Isto é o que eu chamo de acontecimento. Para mim, trata-
se  de  considerar  o  discurso  como  uma  série  de  acontecimentos,  de

5 A Análise de Discurso (AD) surge na França, com os estudos de Michel Pêcheux, na década de 1960. Ao ler
Saussure, Freud e Marx, Pêcheux bebeu na fonte da Linguística, da Psicanálise e do Materialismo Histórico para
constituir essa nova ciência e, assim, nega os pensamentos e as teorias que predominavam nas universidades na
época, entre elas o estruturalismo, afirmando que as estruturas não criavam revoluções. Então, surge a AD com o
objetivo de pensar os sentidos discursivos.
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estabelecer  e  descrever  as  relações  que  esses  acontecimentos  –  que
podemos  chamar  de  acontecimentos  discursivos  –  mantêm  com  outros
acontecimentos  que  pertencem  ao  sistema  econômico,  ou  ao  campo
político, ou às instituições. (...) O fato de eu considerar o discurso como
uma série de acontecimentos nos situa automaticamente na  dimensão da
história  (...)  Se faço isso é com o objetivo de saber o que somos hoje.
Quero concentrar meu estudo no que nos acontece hoje, no que somos, no
que é nossa sociedade. Penso que há, em nossa sociedade e naquilo que
somos,  uma  dimensão  histórica  profunda  e,  no  interior  desse  espaço
histórico, os acontecimentos discursivos que se produziram há séculos ou
há anos são muito importantes (MICHEL FOUCAULT, 1978, p. 255, grifo
nosso).

A  construção  de  um  campo  de  investigação  denominado  Estudos  Discursivos

Foucaultianos (EDF) ancora-se, fundamentalmente, nessa perspectiva, ou seja, seu legado

teórico e metodológico possibilitou a um grupo de pesquisadores brasileiros a criarem na

ANPOLL – Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Letras e Linguística – o

Grupo de Trabalho (GT) com tal designação que congrega pesquisadores da área de Letras

e Linguística de todo o Brasil. O enfoque, a partir do pensamento de Foucault, dá-se na

relação da língua(gem)  com a exterioridade, constituída por aspectos sociais, históricos,

políticos e culturais. Dentre os inúmeros trabalhos que se desenvolvem nessa linha, vale

sublinhar as contribuições da professora Maria do Rosário Gregolin (2016), na medida em

que ela, à frente do GEADA6  – Grupo de Estudos em Análise do Discurso, da UNESP de

Araraquara/SP –, é a referência que trouxe Foucault para os estudos do discurso no Brasil.

Assim, partimos do princípio de que “as coisas não preexistem às palavras”,  isto é, os

dizeres  constituem  os  objetos.  Sob  essa  proposição,  entende-se  que  os  processos  de

objetivação/subjetivação são práticas – discursivas e não discursivas – ligando o sujeito à

verdade,  como  esclarece  Gregolin  (2016).  A  verdade  é,  portanto,  um  acontecimento

atemporal, podendo ser única ou ser múltipla sobre um mesmo objeto, desde que siga o

mesmo modo de pensar de uma sociedade em uma dada época. Ou seja, para uma verdade

ser considerada uma verdade intrínseca, precisa estar de acordo com o que a sociedade

pensa e a isto Foucault (2014b) chama de vontade de verdade. É a vontade de verdade que

6 Derivaram desse grupo um sem número de pesquisadores reunidos em diferentes grupos de pesquisa, em várias
universidades do Brasil.  Entre eles,  destacam-se o LABEDISCO (Laboratório de Estudos do Discurso e do
Corpo, da UEFS – Feira de Santana/BA), o LEDIF (Laboratório de Estudos Discursivos Foucaultianos, da UFU
– Uberlândia/MG), GEDAI (Grupo de Estudos, Mediações e Discursos com sociedades Amazônicas, da UFPA –
Belém/PA),  GEDUEM  (Grupo  de  Estudos  em  Análise  do  Discurso,  da  UEM  –  Maringá/PR),  LEDUNI
(Laboratório de Estudos do Discurso, da Unicentro – Guarapuava/PR), entre outros.
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liga o sujeito a uma verdade.  Para ser aceito como verdadeiro,  um dado discurso deve

pensar como a sociedade de sua época e, dessa forma, a vontade de verdade não nasce da

divisão daquilo que é verdadeiro e falso, na medida em que, “para que um enunciado seja

aceito em uma época, para que possa ser legitimamente dito, para que esteja no verdadeiro,

precisa  seguir  certas  regras  ditadas  por  um  corpo  social,  histórico  e  anônimo”

(GREGOLIN, 2016, p. 119). 

Ao ler e estudar Foucault, para analisar a língua(gem) que materializa os discursos,

o fazemos de um espaço interdisciplinar: voltamos nosso olhar ao campo da História, da

Filosofia, da Antropologia e da Linguística, considerando sempre o discurso como o ponto

principal  do pensamento Foucaultiano,  para assim refletir  sobre os sentidos discursivos

(re)atualizados  no  campo  da  memória  e,  especialmente,  para  responder  a  questão  de

principal preocupação do filósofo, destacada na citação acima: “Quem somos nós hoje?” e

quem poderíamos ser, ao pensar os processos de subjetivação e constituição dos sujeitos.

Nas palavras de Gregolin,

É importante ressaltar [...] que em Foucault a subjetividade não se refere à
identificação  com  o  sujeito  como  categoria  ontologicamente  invariável,
mas a modos de agir, a processos de subjetivação modificáveis e plurais.
Assim, uma análise do discurso com Michel Foucault convida à construção
de objetos discursivos numa  tríplice tensão entre a sistematicidade da
linguagem,  da  historicidade  e  a  produção  de  subjetividades.  [...]
questionando suas condições de produção e seus objetivos, o que interessa
a Foucault  ‘é o que se passa,  o que somos e o que fazemos hoje’ [...].
Sendo  um  pensador  das  diferenças,  os  estudos  de  Foucault  têm  o
objetivo de diagnosticar sua própria atualidade (GREGOLIN, 2016, p.
120, grifo nosso).

O conjunto da obra foucaultiana compreende a Verdade, o poder e a moral. Com esses

termos, Foucault (2014) define os três grandes domínios genealógicos de seu legado e que vão

ao encontro de seu objetivo destacado na epígrafe deste capítulo: mostrar às pessoas que elas

são muito mais livres do que pensam. Nessa direção, em seu momento arqueológico, estuda a

ontologia histórica de nós mesmos, em nossas relações com a verdade, constituindo-nos como

sujeito de conhecimento. Em sua fase genealógica, ganha destaque uma ontologia histórica de

nós mesmos em nossas relações com o campo de poder, constituindo-nos como sujeitos que

agem sobre os outros. Por fim, em sua  História da Sexualidade,  prevalece uma ontologia

histórica de nossas relações com a moral, constituindo-nos como agentes éticos.
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É importante destacar que essa divisão – a Arqueologia, a Genealogia do Poder e a

Genealogia da Ética – é puramente didática, pois em nenhum desses momentos Foucault

abandona  a  questão  discursiva,  pelo  contrário,  o  discurso  e  a  subjetividade  perpassam

todos os seus escritos. Nesse capítulo, trataremos de conceitos fundamentais do filósofo

que serão mobilizados nas futuras análises acerca do corpo insepulto.

1.1. DO ENUNCIADO À MEMÓRIA DISCURSIVA

As formulações foucaultianas em torno do “enunciado” são fundamentais para o

gesto analítico de quaisquer discursos. Ele emerge no bojo de suas reflexões arqueológicas,

que compreendem a primeira fase da sua obra, iniciada com a publicação de A História da

Loucura  (1961).  Depois  dessa  primeira  obra,  publica  ainda  O Nascimento  da  Clínica

(1962);  As Palavras e as Coisas (1966); a  Arqueologia do Saber  (1969) e  A Ordem do

Discurso (1970), considerada um limiar no qual Foucault, ao ministrar sua aula no Collège

de France, no mesmo ano de sua publicação, já está se encaminhando para os pensamentos

da Genealogia do Poder.

Nessa  fase,  ele  se  inquietou  com  os  diferentes  modos  de  investigação  que

procuraram aceder ao estatuto de ciência, produzindo, com efeito, a objetivação do sujeito.

Se observarmos  suas  publicações  desse período,  notamos seu interesse  por  campos  do

saber que tratavam da vida, do trabalho e da linguagem e, então, estabeleceu um método

investigativo para entender os saberes que embasam a cultura ocidental e a produção dos

sujeitos com a Arqueologia do Saber. 

A análise da Arqueologia tem por objetivo pensar, portanto, as regularidades das

práticas discursivas que criam verdades sobre os sujeitos – sobre o sujeito louco, o doente,

o são etc –, incitando-nos a analisar aquelas voltadas para a produção discursiva do corpo,

descrevendo as regras que regem essas práticas discursivas entrecruzadas com a história e a

subjetividade. 

Ao explicar seu método arqueológico, Foucault diz:

Utilizo a palavra ‘arqueologia’ por duas ou três razões principais. A primeira é que
é uma palavra com a qual se pode jogar. Arché, em grego, significa ‘começo’. Em
francês,  temos  também  a  palavra  ‘arquivo’,  que  designa  a  maneira  como  os
elementos foram registrados e podem ser extraídos. O termo ‘arqueologia’ remete,
então, ao tipo de pesquisa que se dedica a extrair os acontecimentos discursivos
como se eles estivessem registrados em um arquivo (FOUCAULT, 2015, p. 251). 
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Desse método, a considerar os objetivos desta pesquisa, destacamos, juntamente

com conceito  de  enunciado,  as  formulações  a  propósito  do  conceito  do  arquivo  e  da

formação discursiva. A partir deles, importa compreender a memória discursiva constituída

de discursos que apontam para as verdades acerca do sujeito mulher que exige enterrar o

corpo do irmão – no caso de Antígona – e do filho – no caso da Zuzu Angel e da Mães de

Maio – em decorrência da repressão. 

Iniciemos tendo em conta a centralidade do conceito de enunciado na Arqueologia

do Saber.  Descrever  e analisar  arqueologicamente  um enunciado,  articulando-o  com as

relações entre discurso, corpo e poder (FOUCAULT, 2005), implica 

[...] estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua irrupção de
acontecimentos,  nessa  pontualidade  em  que  aparece  e  nessa  dispersão
temporal  que  lhe  permite  ser  repetido,  sabido,  esquecido,  transformado,
apagado até nos menores traços, escondido bem longe de todos os olhares,
nas  poeiras  dos  livros.  Não  é  preciso  remeter  o  discurso  à  longínqua
presença  da  origem;  é  preciso  tratá-lo  no  jogo  de  sua  instância
(FOUCAULT, 2007, p. 28).

Importa-nos  agora  definir  o  que  é  enunciado,  discurso,  arquivo,  formação

discursiva  e  memória  (derivada  do  campo  associado  do  enunciado),  conceitos

fundamentais e fundantes do método arqueológico. 

Já na introdução de sua Arqueologia, Foucault afirma que 

De agora em diante,  o problema é  constituir séries: definir para cada uma seus
elementos, fixar-lhes os limites, descobrir o tipo de relações que lhe é específico,
[...] e além disso, descrever as relações entre as diferentes séries, para constituir,
assim, séries de séries [...]: daí a multiplicação dos estratos,  seu desligamento, a
especificidade  do  tempo  e  das  cronologias  que  lhes  são  próprias;  daí  a
necessidade  de  distinguir  não  mais  apenas  os  acontecimentos  importantes
(com uma longa cadeia de consequências) e acontecimentos mínimos, mas sim,
tipos de acontecimentos de nível inteiramente diferentes  (FOUCAULT, 2007,
p. 9, grifo nosso).

Ou seja, que Análise do Discurso, apesar de se utilizar da história tradicional, tem

sua  metodologia  de  pesquisa  e  análise  antagônicas  a  ela,  pois  a  história  tradicional

transforma  documentos  em  monumentos  memorizados  que  devem  ser  agrupados  e

organizados em conjuntos lineares.  Porém, fazer análise do discurso segundo o método

arqueológico significa realizar uma arqueologia dos saberes e poderes que subjetivam e

subjetivaram os sujeitos  nas descontinuidades  da história – do corpo, das mulheres,  da

loucura, da sexualidade e qualquer outro objeto do discurso. Interessa para ele definir um
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corpus coerente de documentos e níveis de análise para,  nessa dispersão, analisar  suas

descontinuidades,  uma nova história e constituir,  então,  entre  os diferentes níveis,  “um

feixe de relações” (FOUCAULT, 2007, p. 28). 

Esse  feixe  de  relações  trata-se  de  uma  população  de  acontecimentos  que  se

materializam por meio da língua e da linguagem,  isto é,  de enunciados.  Para Foucault

(2007),  um enunciado  é  diferente  de  frase,  preposição  ou  ato  de  fala.  Primeiramente,

porque, segundo o filósofo, sempre que temos uma frase, temos também um enunciado.

Porém, se tratamos essa frase no nível de seus constituintes gramáticos apenas, não temos

um enunciado. Segundo, porque um amontoado de caracteres não constitui um enunciado,

pois,  ainda  conforme  ele,  língua  e  enunciado  não  se  encontram  no  mesmo  nível  de

existência, uma vez que todo enunciado supõe a existência de um sujeito, um campo de

emergência, um jogo de aparecimento, repetição e delimitação, regras de existência – que

lhe dá seu valor de verdade, pressuposto pelo próprio enunciado – para os objetos de que

tratam. Também não é um ato ilocutório, porque esse ato não é o que acontece antes de ser

enunciado, não é o que acontece depois de enunciado, mas é produzido, segundo Foucault

(2007),  pelo  próprio  enunciado,  e  ainda,  certos  atos  ilocutórios  só  acontecem se  cada

enunciado for articulado em seu devido lugar, em justaposição.

Assim, conforme Foucault (2007, p. 105):

O enunciado é, então uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos
signos.  [...]  Não  há  razão  para  espanto  por  não  ter  podido  encontrar  para  o
enunciado  critérios  estruturais  de  unidade;  é  que  ele  não  é  em si  mesmo uma
unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de estruturas e de unidades
possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos no tempo e no
espaço. 

O enunciado está, portanto, no nível do acontecimento. Ele materializa-se por meio

da linguagem, é constituído por um conjunto de signos; não aceita uma correção lógica

gramatical  e  está  em  um  campo  associado  com  outros  enunciados.  É,  portanto,  uma

unidade linguística, segundo o autor, porém superior à palavra, inferior ao texto e que o

ocupa uma função enunciativa em um campo de objetos. O trabalho do analista do discurso

é, então, descrever as regras que controlam essa função, as séries segundo as quais ela se

realiza. 

Para Foucault (2007, p. 39), “os enunciados, diferentes em sua forma, dispersos no

tempo,  formam um conjunto  quando se referem a um único  e  mesmo objeto”,  e  que,

consequentemente, um enunciado é “um átomo do discurso” (FOUCAULT, 2007, p. 15).

Assim, um discurso é formado por um conjunto de enunciados constituído e apoiado sobre
24



um  único  sistema  de  formação.  Arqueologicamente,  sobre  o  conceito  de  formação

discursiva, Foucault afirma:

[...]  no caso em que se puder descrever,  entre um certo número de enunciados,
semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de
enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade
(uma ordem, correlações,  posições  e  funcionamentos,  transformações),  diremos,
por convenção, que se trata de uma formação discursiva (FOUCAULT, 2007, p.
43).

Importante acrescentar que toda Formação Discursiva pressupõe relações de poder

que recaem sobre os sujeitos, pois o discurso:

é um bem – finito, limitado, desejável, útil – que tem suas regras de aparecimento e
também suas condições de apropriação e de utilização; um bem que coloca, por
conseguinte, desde sua existência (e não simplesmente em suas aplicações práticas)
a questão do poder; um bem que é, por natureza, o objeto de uma luta, e de uma
luta política (FOUCAULT, 2007, p. 137)7.

O enunciado ainda tem quatro características fundamentais para o autor: i) sujeito;

ii) referente; iii) materialidade discursiva; e iv) campo associado.

i) A  existência  do  enunciado,  do  discurso  e  da  formação  discursiva  exige  a

existência de um sujeito discursivo, problemática fundamental na obra do autor. O sujeito

do discurso é, para Foucault (2007, p. 141), diferente de um indivíduo da sociedade, de um

ser humano empírico, pois não é “a consciência que fala, [...] o autor da formulação, mas

uma proposição que pode ser ocupada, sob certas condições, por indivíduos indiferentes”.

Do sujeito, ecoam as vozes da sociedade que constituem uma formação discursiva. Um

único  indivíduo  da  sociedade  pode  ocupar  diferentes  posições-sujeito  dentro  de  uma

mesma formação discursiva ou de diferentes formações discursivas ou uma única voz, uma

única posição-sujeito, ser constituída por diferentes indivíduos da sociedade. É, portanto,

uma voz social que emerge de um determinado lugar social. Esse sujeito, a sua voz, os seus

enunciados podem, ainda, ter existência em um determinado tempo e não outro ou emergir

de  vários  períodos  diferentes.  Conforme  Foucault  (2007),  o  sujeito  do  discurso  tem

condições  sócio-históricas  de  emergência  que  lhe  são  próprias.  É  heterogêneo,  o  que

significa  que  pode  ter  seu  discurso  atravessado  por  diferentes  vozes  sociais.  E

fundamentalmente: não é fonte dos seus dizeres. 

ii) O  referente,  ou  seja,  o  “que  não  é  constituído  de  ‘coisas’,  de  ‘fatos’,  de

‘realidades’,  ou de ‘seres’, mas de leis  de possibilidade,  de regras de existência  para os

7 Trataremos especificamente da teoria do poder de Foucault no próximo tópico.
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objetos que aí se encontram nomeados, designados ou descritos” (FOUCAULT, 2007, p.

103).  Tem-se,  assim,  um princípio  de  diferenciação  atrelado  a  critérios  de  emergência,

delimitação e especificação. 

iii) A materialidade enunciativa é o que constitui o próprio enunciado. Não se trata

somente  de  conjuntos  linguísticos  que  formam  uma  frase,  mas  de  algo  ainda  mais

significativo para sua constituição, pois se trata de seu suporte, lugar, data, acontecimento,

de sua substância que permitem sua repetição e reatualização, como nos diz o próprio autor

(FOUCAULT, 2007). Não se trata também do espaço ocupado por esse conjunto de signos

ou frases, “mas por um status de coisa ou de objeto, jamais definitivo” (FOUCAULT, 2007,

p. 120) passível de ser reatualizado. 

iv) O campo associado é formado por uma série de enunciados que se repetem

dentro desse campo, modificam-se e se adaptam, pois “não há enunciado que,  de uma

forma  ou  de  outra,  não  reatualize  outros  enunciados”  (FOUCAULT,  2007,  p.  109),

constituindo  um  conjunto  de  formulações  que  em  ordem  não  linear  se  apagarão,

reformularão em um discurso no futuro. Foucault (2007) afirma que um enunciado só pode

ser  considerado  como  tal  se  estiver  imerso  em  um  campo  associado  com  outros

enunciados.

O campo associado nos leva à memória discursiva, conceito elaborado por Courtine

(2009) para dar conta do fato de que há sempre um já-dito, em outro lugar, anteriormente. Isso

significa que os processos de apreensão e de produção dos sentidos (constituidores de jogos

de verdade por meio de discursos) somente podem ser analisados se for considerado o fato de

que o enunciado (verbal, visual ou verbo-visual) “[...]  abre para si mesmo uma existência

remanescente no campo de uma memória; é único como todo acontecimento, mas está aberto

à repetição,  à transformação,  à reativação”  (FOUCAULT, 2007, p.  32).  Além disso,  “um

enunciado tem sempre margens povoadas de outros enunciados” (p. 110),  sua existência não

se  dá  de  forma livre,  neutra  e  independente,  pois  desde  sua  raiz  ele  se  relaciona  com a

memória e reatualiza outros enunciados formando o campo associado, ou seja, um domínio de

coexistência  em  que  aquilo  que  se  diz/escreve  emerge  como  um  “nó  em  uma  rede”,  o

interdiscurso. 

É nesse campo associado de discursos que podemos encontrar e estabelecer séries e

divisões entre os enunciados, e Foucault o chama de a priori histórico: 

Justapostas,  as  duas  palavras  provocam  um  efeito  um  pouco  gritante;  quero
designar um a priori que não seria condição de validade para juízos, mas condição
de realidade para enunciados. [...] se trata de [...] isolar as condições de emergência
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dos enunciados, a lei de sua coexistência com os outros, [...] os princípios segundo
os quais subsistem, se transformam e desaparecem. [...]  esse  a priori  deve dar
conta dos enunciados em sua dispersão, [...] em sua superposição e substituição
recíproca [...]  em suma tem que dar conta do fato de que o discurso não tem
apenas  um  sentido  ou  uma  verdade,  mas  uma  história  e  uma  história
específica que o conduz às leis de um devir estranho (FOUCAULT, 2007, p.
155, grifos do autor).

O a priori histórico não é somente onde se instala um sistema temporal de discursos

em dispersão,  mas  é  o próprio  sistema.  Ele  é  o  “próprio  [...]  conjunto  transformável”

(FOUCAULT, 2014, p. 156). É empírico,  mas possibilita a compreensão das regras de

surgimento e desaparecimento dos enunciados na memória do discurso.

Se, para Foucault (2007, p. 34), “um enunciado é sempre um acontecimento que

nem a língua e nem o sentido podem esgotar inteiramente”, é no arquivo do discurso que,

conforme o autor, define-se o sistema de enunciabilidade do enunciado-acontecimento, “a

lei  do  que  pode  ser  dito,  o  sistema  que  rege  o  aparecimento  dos  enunciados  como

acontecimentos singulares” (FOUCAULT, 2007, p. 158) e, assim, organiza e o tempo todo

reorganiza  esses  enunciados  de  modo  que  eles  jamais  sejam  esquecidos  no  a  priori

histórico, mas se mantenham sempre em constante circulação. Nesse arquivo, as formações

discursivas não entram em simples linearidade sem nunca se romper, tampouco se apagam

ou  deixam  de  ser  utilizados,  mas  se  retomam  e  se  transformam  e,  assim,  emergem

novamente em um novo acontecimento.

Assim, ao analisar uma população de enunciados, analisamos uma população de

acontecimentos.  Quando  o  enunciado  já  dito  no  decorrer  da  história  é  retomado  e  se

transforma, o “novo” ocorre no acontecimento de sua volta. Esse campo de acontecimentos

discursivos se compõe de um conjunto finito de sequências linguísticas para o qual não

perguntamos qual a intenção do sujeito falante – ou sobre qualquer atividade consciente ou

inconsciente deste –, mas

A análise do campo discursivo é orientada de forma inteiramente diferente; trata-se
de  entender  o  enunciado  na  estreiteza  e  singularidade  de  sua  situação;  de
determinar as condições de sua existência, [...] de estabelecer suas correlações com
outros  enunciados  a  que  pode  estar  ligado,  de  mostrar  que  outras  formas  de
enunciação  excluem.  Não  se  busca,  sob  o  que  está  manifesto,  a  conversa
semissilensiosa  de  um outro  discurso:  deve-se  mostrar  porque  não  poderia  ser
outro, como exclui qualquer outro, como ocupa no meio dos outros, e relacionado a
eles, um lugar que nenhum outro poderia ocupar (FOUCAULT, 2007, p. 34).

O  acontecimento  é,  então,  a  condição  que  torna  o  discurso  possível.  Ele  é

constituído  por  condições  discursivas  e  não  discursivas.  Nosso  objetivo  é  pensar  suas
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regras de aparecimento e desaparecimento nas descontinuidades da história e responder à

questão  fundamental  do  autor  que  embasa  toda  sua  arqueologia  e,  consequentemente,

nossas análises: “como apareceu um determinado enunciado e não outro em seu lugar?”

(FOUCAULT, 2007, p. 33).

Nas análises realizadas mais à frente, importa responder a essa questão no campo

da linguagem, retomando o que é efetivamente dito e considerando que nenhum sujeito é a

própria  origem do discurso,  mas um efeito  discursivo;  todo discurso  é  mais  do  que  a

relação entre o léxico e a experiência ou entre a realidade e a língua, na medida em que os

enunciados estão imersos, necessariamente, em relações de saber-poder, que dão forma aos

objetos  que  enunciam,  criando  verdades  tomadas  como  intrínsecas  em  determinadas

condições  sócio-históricas  de  emergência,  formando,  dessa  forma,  os  sentidos  dos

discursos no decorrer das descontinuidades da história. 

Assim, para responder à pergunta basilar da arqueologia (por que este e não outro

enunciado?) é necessário nos afastarmos dos sentidos literais, pois, do discurso enunciado

“corpo  insepulto”  não  vamos  para  uma  interioridade  escondida  ou  ao  centro  de  um

significado  que  estaria  alojado  no  mito  da  Antígona.  Sob  o  enunciado  não  existem

verdades  escondidas;  o  que  há  são  relações  e  é  a  partir  de  suas  regularidades  que

percebemos as condições externas de sua existência, a heterogeneidade da linguagem e os

interdiscursos  que  lhe  constituem;  dito  de  outro  modo,  os  discursos  não se constroem

somente naquilo que foi dito aqui e agora, no presente, ou novo acontecimento, mas estão

sempre em constante relação com o passado, com o que já foi dito/enunciado. É no retorno

ao velho que o sentido se torna novo. 

É nessa direção que interrogamos a atualidade da memória em torno do enunciado

“corpo insepulto” que habita o imaginário ocidental há vinte e cinco séculos. Propomo-nos

a  revisitá-lo  para  compreender  a  recursividade  dos  sentidos  que  incidem  ora  sobre  a

menina, “filha de Édipo, uma filha selvagem de um pai selvagem, de um rei selvagem,

nascida da transgressão, condenada a transgredir” (OLIVEIRA, 2015, p. 2); ora sobre a

mulher, mãe de Stuart, que entrou para história como uma mulher coragem. Coragem que é

reverberada pelas Mães da Praça de Maio e aponta, como veremos, para a desobediência

em estreita relação com a parresia, “a coragem da verdade” (FOUCAULT, 2010).

1.2. O PODER E SEUS EXCESSOS
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A Genealogia do Poder, segunda fase da analítica foucaultiana, reúne as seguintes

principais  obras:  Vigiar  e  Punir (1975);  A Verdade  e  as  Formas  Jurídicas (1978);  A

Microfísica do Poder (1978);  Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e

meu irmão (1988). Nesse momento da genealogia, Michel Foucault reflete sobre como o

poder recai sobre os corpos dos sujeitos, como acontece a segregação através de práticas

disciplinares e, entre outras questões, também é deste período que desponta a ideia de que

a sociedade se edifica por meio de uma microfísica do poder.

Assim como  a  temática  do  discurso  e  do  sujeito  jamais  saíram do  foco  e  das

preocupações de Foucault, o poder já aparecia em sua primeira fase, sendo esse conceito

mais explorado a partir da aula do dia 02 de dezembro de 1970, no Collège de France, que

deu origem A Ordem do Discurso. Sobre discurso e poder, já no início da obra, o filósofo

afirma: 

suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo
controlada,  selecionada,  organizada  e  redistribuída  por  certo  número  de
procedimentos  que  tem  por  função  conjurar  seus  poderes  e  perigos,
dominar  seu  acontecimento  aleatório,  esquivar  sua  pesada  e  temível
materialidade (FOUCAULT, 2014a, p. 8).

Segundo ele, o discurso sempre revela ligações com o desejo e o poder, pois não

apenas traduz as lutas ou os sistemas que querem dominar, mas também é a própria luta e a

forma de poder da qual desejamos nos apoderar. 

O conceito de poder, para Foucault (2014c), é diferente do conceito de poder de

Karl Marx, pois ele não advém do Estado, das instituições ou das classes, mas sim, das

micro relações da sociedade: há relações de poder entre pais e filhos, professores e alunos,

funcionários e patrões. Em cada microinstância, há relações de poder que são compostas de

peças ou pedaços e constituem uma tecnologia de poder. Segundo o autor, é impossível

encontrar essa tecnologia no aparelho do Estado ou dominada por ele. O Estado recorre a

essas microrrelações de poder, utiliza-as, configura a partir delas as mais diversas formas

de agir, põe-nas em jogo dentro das instituições, porém, seu funcionamento se dá em outro

nível, em um jogo de forças.

Assim, 

Temos em suma que admitir que esse poder se exerce mais do que se possui, que
não é o ‘privilégio’ adquirido ou conservado da classe dominante, mas o efeito de
conjunto de suas  posições  estratégicas.  [...]  Esse  poder,  por  outro lado,  não se
aplica pura e simplesmente como uma obrigação ou uma proibição aos que ‘não
tem’; ele os investe, passa por eles e por meio deles; apoia-se neles, do mesmo
modo que eles, em sua luta contra esse poder, apoiam-se por sua vez nos pontos
em que ele nos alcança (FOUCAULT, 2014b, p. 30, grifo nosso).
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Ou seja, o autor não considera o poder como uma propriedade,  mas como uma

estratégia,  e seus efeitos  de dominação não se devem à apropriação,  mas são táticas  e

técnicas  de  funcionamento,  manobras  que  se  aplicam  aos  corpos,  aos  gestos  e  aos

comportamentos; e não se materializam em um único formato, mas em muitos tipos de

luta, gerando jogos de resistência que jamais cessam, apenas se modificam na memória das

batalhas discursivas. Nesse contexto, o regime militar quer manter o poder centralizado

exclusivamente  no  Estado,  mas  ao  tentar  tomá-lo  para  si  e  aplicá-lo  nos  corpos  dos

sujeitos,  esse  domínio  encontra  as  resistências,  as  diversas  batalhas  discursivas  e  não

discursivas entre dominador e dominado, e as batalhas recomeçam.

Ainda  para  Foucault  (2014c),  toda  relação  de  poder  implica  relações  de  saber.

Sempre que há relações de poder também se constituem campos de saber e não há campo

de saber que não leve a relações de poder. Os sujeitos são efeitos das relações de “saber-

poder”, pois “não é a atividade do sujeito de conhecimento que produziria um saber útil

arredio  ao  poder,  mas  saber-poder,  os  processos  e  as  lutas  que  o  atravessam e  que  o

constituem” (FOUCAULT, 2007, p. 31). 

Dessa forma,  pensar as relações  de saber-poder  que recaem sobre os corpos do

sujeito  – notadamente  os  sujeitos  mortos  e  não sepultados – requer  pensar as  técnicas

punitivas que investiram e até hoje investem os corpos dos sujeitos na sociedade. É em

Vigiar e Punir que Foucault  (2014c) trata dessas técnicas e as divide em três: o poder

soberano, o poder disciplinar e o biopoder. A seguir, explanaremos as três formas de poder

pensadas pelo autor, explorando, especialmente, o poder soberano, haja vista o discurso

com  efeito  fundador das discursividades  que nos interessam e que partem de Creonte.

Porque  rei,  ele  é  saturado  de  poderes  brilhantes,  ilimitados,  pessoais,  irregulares  e

descontínuos (FOUCAULT, 2014b, p. 108); sua soberania, além do direito de vida e morte

sobre os indivíduos, impunha-se sobre o direto de interditar o sepultamento de Polinice,

transformando seu corpo em carniça repugnante, exposta aos olhos de todos os moradores

da cidade. Sem sepultara, sua alma jamais encontraria repouso.

O Poder Soberano funcionava, portanto, através do exercício do poder do Monarca

e recaía sobre o corpo do inimigo. Na Europa, em meados do século XVI, essa forma de

poder era exercida por meio dos rituais de suplício, nos quais o corpo era condenado ao

castigo público: entre algumas práticas era comum, como cita Foucault (2014c), o corpo

ser atenazado de fogo de enxofre, óleo fervente ou piche e desmembrado por cavalos. O
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castigo  era um perfeito  cerimonial,  no qual  o  culpado pelo crime anunciava  em praça

pública a própria sentença, assim atestando a veracidade de seu próprio crime e do ato de

justiça que se realizava. Era obrigado a andar pelas ruas com cartazes anunciando os erros

cometidos  e  as  consequências,  fazer  paradas  para  ler  o  documento  de  condenação  e

declarar o momento do suplício como o momento em que se declara a verdade. Aos olhos

de todos, o corpo era supliciado e mais tarde abandonado no local do crime. 

Era essencial que o ritual acontecesse de forma lenta e agonizante, tanto para o que

sofria quanto para os que assistiam para que, dessa forma, o poder se exercesse por meio

do medo do monarca e, assim, evitasse possíveis tumultos, desordem nas cidades: “o rei

queria mostrar com isso que a ‘força soberana’ de que se origina o direito de punir não

pode em caso algum pertencer à ‘multidão’. Diante da justiça do soberano, todas as vozes

deveriam se calar (FOUCAULT, 2007, p. 39). 

É, portanto, um ritual político, onde se manifesta o poder do soberano, uma vez que

é sempre contra o soberano que o crime foi cometido, pois se considera que ao infringir a

lei, violou-se também o seu caráter. Punir é um direito do soberano de exercer seu poder de

príncipe que pode decidir sobre a vida ou a morte de seus súditos, “direito de espada, desse

poder absoluto de vida ou de morte de que trata o direito romano ao se referir ao merum

imperium”  (FOUCAULT,  2014b,  p.  50,  grifo  do  autor),  muito  além  de  buscar  uma

vingança pessoal.

Há ainda em todo esse cerimonial do século XVII  um aspecto militar, pois a justiça

do  rei  está  armada  no  momento  da  execução:  estão  presentes  o  gládio  que  pune  o

criminoso  e  é  incumbido de  matar  possíveis  inimigos,  policiais,  soldados,  sentinelas  e

arqueiros  para  refrear  qualquer  tipo  de  manifestação  em  defesa  do  condenado  ou  da

tentativa de matá-lo antes do fim do ritual de suplício que, como já dito, precisa ser lento,

agonizante e assistido do início ao fim para causar terror e, por consequência, por meio do

medo, obter a ordem e o respeito nas cidades e o respeito para com o poder que impera.

Nas cerimônias de suplício, o personagem principal é o povo, cuja presença real e
imediata é requerida para a sua realização. Um suplício que tivesse sido conhecido,
mas cujo desenrolar houvesse sido secreto, não teria sentido. Procurava-se dar o
exemplo,  não só suscitando a consciência de que a menor infração corria  sério
risco de punição; mas provocando um efeito de terror pelo espetáculo do poder
tripudiando sobre o culpado. [...]
Mas  nessa  cena  de  terror  o  papel  do  povo  é  ambíguo.  Ele  é  chamado  como
espectador: é convocado para assistir às exposições, às confissões públicas [...]. As
pessoas não só têm que saber, mas também tem que ver com seus próprios olhos.
Porque é necessário que tenham medo [...] (FOUCAULT, 2014b, p. 58).
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A partir  do fim do século XVIII e  início do século XIX, os rituais  de suplício

começam  a  desaparecer.  Foi,  segundo  Foucault  (2014c),  primeiramente,  proibido  na

Inglaterra, no ano de 1789 e, na França, em 1791. As punições tornam-se mais leves, pois

o assassinato começou a ser visto com olhos negativos. Fundamental, agora, não é somente

punir, mas reeducar o criminoso sem tocar fisicamente o seu corpo ao tirar-lhe a liberdade.

O corpo torna-se, então, um instrumento intermediário para a punição: perde a vida ao ser

encarcerado, mas sem dor e vivo. Como resultado, o poder funciona de outra maneira: por

meio da vigília torna os corpos dóceis. É o início da sociedade disciplinar. 

A forma perfeita de como disciplinar os corpos, citado pelo filósofo, é inspirada no

Panóptico  de  Bentham,  metáfora  da  qual  deriva  a  expressão  panoptismo.  Um modelo

carcerário, nascido na Alemanha, composto de uma estrutura completamente diferente dos

modelos de nossa sociedade atual: o Panóptico era formado de uma arquitetura circular

com uma torre ao centro, onde ficava – ou deveria ficar – um vigia e todas as celas eram

construídas ao redor. Da torre era possível ver todos os detentos em qualquer cela – pois

elas possuíam duas janelas, uma para a passagem da luz e outra para a passagem do olhar

do vigia. Porém, cada uma dessas salas possuía um muro ou uma parede que não permitia

que os detentos se comunicassem ou pudessem ver o vigia. Era essencial que cada preso

soubesse que da torre estava sendo ininterruptamente  observado, pois,  dessa forma, ao

saber-se observado, passava a policiar o próprio comportamento. O detento deveria ver a

torre do vigia, e mesmo que essa estivesse vazia, ele deveria ter a certeza de que poderia

estar sendo vigiado. “Daí o efeito mais importante do Panóptico: induzir no detento um

estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático

do poder” (FOUCAULT, 2014b, p. 195) por meio da disciplina.

Assim, baseado no modelo de Bentham, outras instituições passaram a vigiar os

corpos dos sujeitos e sua produção como, por exemplo,  dentro dos hospitais,  escolas e

fábricas,  locais  onde o objeto  do controle  não era a  linguagem dos corpos,  mas a sua

eficácia  no  trabalho  ao  esquadrinhar  sua  atividade  por  meio  do  olhar  vigilante  e  das

anotações  constantes,  onde  os  funcionários,  alunos  e  outros,  sabiam-se  vigiados  e,

portanto,  assim  como  os  detentos  do  panóptico,  passavam  a  vigiar  seu  próprio

comportamento.  O  resultado  era  a  criação  de  corpos  submissos,  treinados  e  úteis  ao

trabalho.

O terceiro momento das formas históricas de poder abordadas por Foucault (2015)

é, como dito, o Biopoder. O formato de poder que quer gerir  a vida por meio de uma
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biopolítica  da  população  a  partir  da  regulação  das  massas,  utilizando-se  de  saberes  e

práticas para regular as taxas de natalidade, fluxos de migração, epidemias, aumento da

longevidade. Trata-se de uma maneira de administrar a população, como dito, em massa e,

consequentemente, de formas de governo.  

As formas de governar explodem e se difundem entre os séculos XVI até o final do

século  XVIII,  constituindo  diferentes  maneiras  de  governar  a  si  e  aos  outros.  A

governamentalidade tem como alvo a população, a economia política, os dispositivos de

segurança e, principalmente, o “governo sobre todos os outros” (Foucault, 2004a, p. 111-

112), gerando, dessa forma, aparelhos característicos de governo, formas de saber, poder e

seus excessos. 

Uma vez repertoriados os três modos, não excludentes entre si, de funcionamento

do poder, é preciso acrescentar que Foucault não entende tais funcionamentos à luz da

ideia de repressão, uma força que proíbe, uma lei que diz “não”. Para o filósofo, “o que faz

com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como

uma força que diz não, mas que de fato permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma

saber, produz discurso” (FOUCAULT, 1979, p. 8). É esse o ponto que incide no nosso

gesto de análise,  face a um objeto  discursivo enredado nas  tramas do poder  soberano,

atualizado em práticas ditatoriais, entendidas aqui como uma eficiente rede produtiva de

discursos.

Precisamente sobre a relação entre o discurso, poder e seus excessos que implicam

a irrupção discursiva de corpos insepultos, a exemplo de Polinice e muitos outros dados

como desaparecidos nos tempos ditatoriais  – trataremos mais especificamente do corpo

insepulto do filho de Zuzu Angel – nos concentrando no fato de que o poder, para Foucault

(1979),  está em toda parte  (FOUCAULT, 2015),  atravessa anátomo e politicamente  os

corpos, definindo seus modos de agir, sentir, pensar, falar. Ninguém detém o poder, como

dissemos, tampouco seu funcionamento se resume às práticas de repressão ou a contratos

jurídicos e políticos.  O poder,  ao ser exercido em rede/cadeia,  implica necessariamente

resistências  e  produz efeitos  de saber  e  verdade,  ambos disseminados  discursivamente.

Para analisá-lo, é necessário: 

captar o poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações, lá onde ele se
torna capilar; captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais,
principalmente no ponto em que ultrapassando as regras de direito que o organizam
e delimitam, ele se prolonga, penetra em instituições, corporifica-se em técnicas e se
mune  de  instrumentos  de  intervenção  material,  eventualmente  violento
(FOUCAULT, 1979, p. 182).
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As  práticas  discursivas  e  não  discursivas,  uma  vez  enredadas  nos  jogos  da

língua(gem), produzem os sujeitos e, consequentemente, seus corpos. Nesse sentido, o corpo

emerge nos estudos discursivos como objeto de discurso, matéria significante (re)produtora de

sentidos e de subjetividades. Trataremos, na sequência, do corpo compreendido como unidade

discursiva  para  que  possamos  nos  debruçar  analiticamente  sobre  o  enunciado  “corpo

insepulto”. 

1.3. O CORPO COMO UNIDADE DISCURSIVA

Tratar do corpo, na perspectiva teórica desta pesquisa, é eleger um fio condutor por

entre as múltiplas frentes abertas por Michel Foucault que apontam, sumariamente, para: (i) O

corpo esquadrinhado pelas experiências do saber-poder; (ii) O corpo utópico; (iii) O corpo e o

sujeito;  (iv)  O  corpo  máquina;  (v)  O  corpo  espécie.  Em  meio  à  complexidade  dessas

abordagens, voltamo-nos, analiticamente, para a história política do corpo, concentrando-nos

na disciplina e na regulamentação, associadas às formas de enunciação, técnicas de poder e

modos de subjetivação que afetam e desenham não apenas o corpo insepulto de um irmão

e/ou filho, mas também o corpo desobediente de uma irmã/mãe. Para além do corpo material

ou o do corpo orgânico, interessa-nos o corpo imerso em relações de saber e poder, produtor

de sentidos, discursos e, especialmente, fabricado por eles.

Foucault  (2015)  define  o  corpo como “superfície  de  inscrição  dos  acontecimentos

(enquanto a linguagem os marca e as ideias os dissolvem), lugar de dissociação do Eu (que

supõe a quimera de unidade substancial), volume em perpétua pulverização” (FOUCAULT,

2015,  p.  15).  É  sobre  esse  “lugar  de  dissociação  do eu”  marcado  pela  linguagem e  pela

inscrição de acontecimentos que queremos e iremos refletir, uma vez que é sobre os corpos,

tanto de Polinice quanto de Stuart, além de todos aqueles cujo sepultamento foi interditado,

que se inscrevem os discursos sobre os acontecimentos da morte, das relações de poder da

soberania  e  do  regime  militar,  dos  dispositivos  que  controlavam esses  corpos,  “lugar  de

dissociação do Eu” e, portanto, de subjetivação desses sujeitos e, diretamente, das mulheres

que infringiram as normas na expectativa de garantir a despedida ou acolhida no mundo dos

mortos.

Desde os tempos mais remotos o corpo foi, como já mencionado, objeto de saber e

alvo do poder. É sobre os corpos dos indivíduos que a história se construiu e se constrói. Em

várias de suas obras, Foucault (2015) nos mostra que é do corpo que nascem os desejos, que é

sobre ele que recai o poder, incidem cicatrizes discursivas de acontecimentos passados, que se
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apagam, se repetem, se transformam “e continuam seu insuperável conflito” (FOUCAULT,

2015, p. 65) e que o corpo é sempre objeto do discurso.

Courtine (2013, p. 47) questiona-se, então: “O que entendemos dizer [...] ao falarmos

em ‘ler’ o corpo humano? O que a percepção que hoje denominamos uma ‘imagem do corpo’

deve à linguagem? Como, pouco a pouco chegou-se a fazer do corpo um signo?” e afirma que

o corpo desponta como objeto de saber na virada do século XX. Antes desse período, ele foi

uma preocupação secundária para as correntes racionalistas e espiritualistas da filosofia até

meados do século XIX, pois, “o corpo, de fato,  é uma invenção teórica recente:  antes da

virada do século XX, ele não exercia senão um papel secundário na cena do teatro filosófico

onde, desde Descartes, a alma parecia exercer o papel principal” (COURTINE, 2013, p. 12), e

o  corpo  era  considerado  somente  um  pedaço  de  carne  com  mecanismos  que  o  faziam

funcionar. 

Mais tarde, ao unir o corpo ao inconsciente, o primeiro foi inserido como parte dos

processos culturais e sociais e começa a entrar em discurso, a partir dos anos 60 e 70, com as

primeiras  revoltas  das  minorias  de  gênero,  ao  afirmar:  “Nosso  corpo  nos  pertence!”

(COURTINE,  2013,  p.  15),  especialmente  por  grupos  feministas,  mas  também  por

homossexuais e transexuais. Foram essas lutas que colocaram o corpo no âmbito das ciências

humanas.

Na modernidade,  a identidade separou-se da alma para aliar-se ao corpo, conforme

Ghiraldelli (1957), fato que o autor chama de “dialética do corpo”. Ao separar-se o corpo da

alma,  assumiu-se que não havia nada de errado em estudar cientificamente  sua anatomia,

acabando,  assim,  com os conflitos entre  as ciências  biológicas e as religiões que exigiam

respeito com este corpo onde se acreditava que morava a alma. Uma vez entendido como

apenas uma máquina separada da alma, o corpo também adentrou a cinesiologia, a bioquímica

e a engenharia genética. 

Ghiraldelli (1957, p. 13) define o corpo, então, não como “templo da alma”, mas como

“proprietário burguês de todas as terras do universo”, pois a preocupação da sociedade em

nossos tempos não é somente ter saúde, mas preservar esse corpo, o seu corpo, a identidade, o

seu “eu”.

Surgem, então, inúmeras práticas para corrigir problemas econômicos em que todas

elas se centram no sexo, na governamentalidade, e, portanto, nos corpos dos sujeitos:

O domínio e a consciência do próprio corpo só puderam ser adquiridos pelo
efeito  do  investimento  do  corpo  pelo  poder:  a  ginástica,  os  exercícios,  o
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desenvolvimento muscular,  a  nudez,  a  exaltação  do belo corpo,  tudo isso
conduz  ao  desejo  do  próprio  corpo  por  meio  de  um  trabalho  insistente,
obstinado, meticuloso, que o poder exerceu sobre o corpo das crianças, dos
soldados, sobre o corpo sadio. Mas, a partir  do momento em que o poder
produziu esse efeito, como consequência direta de suas conquistas, emerge
inevitavelmente  a  reinvindicação  do  seu  corpo  contra  o  poder,  da  saúde
contra a economia, do prazer contra as normas da sexualidade, do casamento,
do pudor. E assim, o que tornava forte o poder passa a ser aquilo porque ele é
atacado.  O poder  penetrou  o corpo,  encontra-se exposto no próprio corpo
(FOUCAULT, 2015, p. 235). 

O poder investe o corpo e o corpo contra-ataca o poder, gerando infinitas batalhas

discursivas  e  não discursivas.  Se nas  ciências  humanas houve silenciamento,  nas  ciências

biológicas e sociais o corpo torna-se objeto de discurso.

 Também é por meados dos séculos XVIII e XIX que a identidade deixa de ser ligada

à  consciência  e  passa  a  ser  associada  ao  corpo  (CGHIRALDELLI,  1957).  Dessa  forma,

constitui-se  uma rede de saberes sobre o corpo que vão dos  discursos  religiosos,  morais,

medicinais e estéticos ao discurso político. Por esse e outros motivos, então, Foucault (2014c)

afirma que o corpo é/está sempre intrinsecamente ligado às relações de saber e poder – como

os da medicina, sobre o sexo e a sexualidade, formas de controle como os rituais de suplício,

prisões,  do  olhar  dentro  das  fábricas  ou  de  suas  taxas  demográficas  etc  –  é  produtor  de

discursos sobre si mesmo.

 [...] o corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as
relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam,
o dirigem o supliciam, sujeitam-no a  trabalhos,  obrigam-no a  cerimônias,
exigem-lhe sinais. Este investimento político do corpo está ligado segundo
relações complexas e recíprocas; à sua utilização econômica; [...] o corpo é
investido por relações de poder e de dominação; [...] o corpo só se torna força
útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e submisso (FOUCAULT, 2014b,
p. 28). 

Foram corpos  insubmissos  que  desafiaram essas  relações  de  poder  e  seguiram os

passos de Antígona para fora do palácio, aproximando-se dos destinos trágicos eternizados

pelos mitos. Vale ainda destacar que a insurgência da princesa que decide enterrar o irmão

entra  em choque com as  verdades  historicamente  produzidas  sobre  o  ser  mulher  em um

mundo pensado e governado pelo poder excludente e autoritário de homens. Dito de outro

modo,  homens e  mulheres  estão  historicamente  enraizados  no território  de  seus  corpos  e

presos no interior de poderes muito apertados, impondo-lhes condutas, limitações, proibições,

lugares, exclusões e obrigações. 

O corpo está no centro de toda relação de poder. Mas o corpo da mulher é o
centro,  de maneira imediata e específica.  Sua aparência,  sua beleza,  suas
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formas, suas roupas, seus gestos, sua maneira de andar, de olhar, de falar e
de rir são o objeto de uma perpétua suspeita (PERROT, 2007, p. 45).

Em sendo mulher,  seu corpo foi  normatizado e regulado historicamente  tendo em

conta algumas vontades de verdade como estas: (i) a emergência da noção de sexo único,

sendo o corpo da mulher uma mera inversão (sempre imperfeita) do corpo do homem, daí ela

ser hierarquicamente menos importante, menos inteligente, mais submissa, mais dependente;

(ii) a naturalização das diferenças entre homens e mulheres e, consequentemente, a definição

assimétrica  dos papéis sociais  atribuídos  a cada um; (iii)  a sacralização da castidade  e da

fragilidade  de  um  corpo  misterioso,  instável,  cíclico,  cheio  de  humores,  incontrolável  e

ameaçador; (iv)  a maternidade como dispositivo identitário, como um “dado natural”.

Assim fabricado, esse corpo não lhe pertencia e sua suposta fragilidade e dependência

se manifestam na sequência discursiva abaixo, destacada de um dos diálogos entre Antígona e

sua irmã Ismênia. Ao saber dos planos da irmã, Ismênia se curva à vontade de Creonte e

fundamenta sua argumentação naquelas vontades de verdade que sublinhamos, na expectativa

de dissuadi-la. 

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 01: 
ISMÊNIA – Ai de nós! Pensa, minha irmã em nosso pai, como morreu esmagado pelo ódio e pelo
opróbrio, quando inteirado dos crimes que praticara, arrancou os olhos com as próprias mãos! E
também em sua mãe e esposa, visto que foi ambas as coisas, – que pôs termo a seus dias com um
forte  laço.  [...]  E agora que estamos sós,  pensa na morte  ainda mais  terrível  que teremos se
contrariarmos o decreto e o poder de nossos governantes. Convém não esquecer ainda que somos
mulheres, e, como tais, não podemos lutar contra homens; e também que estamos submetidas a
outros mais poderosos e que nos é forçoso obedecer às suas ordens, por muito dolorosas que
sejam.  De minha parte,  pedindo a nossos  mortos  que  me perdoem,  visto  que  sou obrigada,
obedecerei aos que estão no poder. É loucura tentar aquilo que ultrapassa nossas forças! (p. 9).

Com medo das consequências que a desobediência ao poder do rei poderia acarretar à

sua vida,  Ismênia  justifica  a  obediência  à  irmã e tenta  convencê-la  de que “convém não

esquecer ainda que somos mulheres, e, como tais, não podemos lutar contra homens”, pois

o espaço público e, especialmente, a política foram/são “centro da decisão e do poder, [...]

considerado apanágio e negócio dos homens” (PERROT, 2015, p. 151), não eram, portanto,

local de luta feminina, pois, “Para o homem a madeira e o metal. Para a mulher, a família e os

tecidos” (PERROT, 2015, p. 119), uma vez que, na Grécia Antiga, a pólis grega excluía suas

mulheres tal  como excluía seus escravos, pois não eram reconhecidas como indivíduos da

sociedade, eram “apenas mulheres”. 

Na linha das contra-condutas que negam e reinventam a suposta “natureza” que não

teria feito a mulher para desobedecer a vontade dos homens, Zuzu Angel é assim descrita.
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SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA  02: 
[...] Ela se foi como sempre viveu, desde pequena, desafiando todo mundo. Independente e livre,
como aprendeu a ser em casa, na família, na vida. Lutando para realizar tudo o que sonhava. [...]
essa vontade de viver contra tudo e contra todos. Depois do desaparecimento de Stuart, vivendo
diariamente aquele desafio nacional contra as forças mais poderosas do Brasil. Procurando obter
uma resposta aparentemente simples: - Eis aqui o teu filho. Ainda que morto (VALLI, 1986, p.
197).

Essa sequência se instala como um nó em uma rede, coexistindo, como vimos, com

outras sequências articuladas por meio da memória do discurso, que se formou a partir de

verdades e práticas sociais e culturais, saberes e poderes ao longo da história. E é a partir

disso  que  nos  propomos,  no  próximo  capítulo,  dar  visibilidade  à  desobediência  dessas

mulheres – Antígona e Zuzu Angel – considerando os discursos dentro da engrenagem do

poder soberano e poder ditatorial, respectivamente, gerando jogos de poder e resistência que

as subjetivaram como símbolos de coragem, como mulheres desobedientes.

 

Capítulo II

ANTÍGONA E ZUZU ANGEL: MULHERES (DES)OBEDIENTES
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Por  que  Antígona  e  Zuzu  Angel  desobedeceram?  A  força  de  resistência  dessas

mulheres  é  aqui  pensada  segundo as  reflexões  de  Frederic  Gros  (2019),  que  parte  do

princípio de que a desobediência deriva de uma resistência ética ao poder. Obedecer, por

sua vez, garantiria certa ordem, mas, ao mesmo tempo, produziria a cegueira e a aceitação

do mundo. Contudo, elas desobedecem às leis “dos homens”, mas obedecem às leis cuja

legitimidade ultrapassa essas leis por serem da ordem da ética, das crenças e das verdades

que implicam as relações entre irmã e irmão, entre mãe e filho.

Em sua obra, o filósofo francês apresenta uma análise do estatuto da desobediência

política,  tomando como base para a  sua pesquisa possíveis  raízes  da desobediência  no

Ocidente.  Em linhas  gerais,  o  problema (filosófico)  da obediência  tem sua partida  nos

princípios gerais e abstratos constitutivos (histórico e socialmente) da nossa obediência,

precisamente,  no  tocante  a  sua  estruturação  ser  considerada,  por  muitas  vezes,  como

consequência atada a fenômenos como o destino, ou ainda, ao pensamento político. 

A  trajetória  reflexiva  de  Gros  principia  em  pleno  Renascimento,  no  sudoeste  da

França, e a faz evocando um escrito febril da adolescência de Michel de Montaigne (1533-

1592),  então  reimpresso  numa revista  calvinista  em 1835,  primeiramente  sob o  título  de

Contra  Um (Contr’un),  e  posteriormente  mais  conhecido  como  La  Boétie,  obra  de  teor

explosivo  dado  seu  tom de  protesto  político,  uma  vez  engajada  no  discurso  da  servidão

voluntária.  Evidentemente,  trata-se  de  uma  obra  controversa,  considerada  objeto  de

indignação e de escândalo tendo em vista seu direcionamento “contra os tiranos” (GROS,

2018, p. 49).  

A inquietação de Gros assim se aproxima com os fundamentos de La Boétie: “por ora

gostaria apenas de entender como pode ser que tantos homens, tantos burgos, tantas cidades,

tantas nações suportem às vezes um só tirano?” (GROS, 2018, p. 50). Partindo desse ponto,

passando  desde  Howard  Zinn  (1922-2010),  Hannah  Arendt  (1906-1975),  David  Thoreau

(1817-1862),  Michel  Foucault  (1926-1984)  e  vários  outros  autores  até  chegar  aos  atuais

domínios  da  tecnologia,  Gros  sintetiza  sua  reflexão  sobre  a  desobediência  política

convergindo seu pensamento para a questão primordial sobre o porquê de desobedecermos.  

Considerando, então, que nossa desobediência é construída paralelamente através de

nosso envolvimento com a resistência ética e a democracia crítica, torna-se impossível, nesse

sentido, o autor não relacionar a (des)obediência aproximando-a do conceito de poder, o qual

Gros expõe da seguinte forma:
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Todo poder se estrutura da força que os homens atribuem voluntariamente a
ele, o que limita a esfera imediata do pensamento e da ação. O poder cria,
assim, noções e entidades visíveis e invisíveis para impedir que os homens
busquem a liberdade.  A obediência é  a  chave,  a  principal  arma do poder
político (GROS, 2018, p. 56).

Com  isso,  o  estatuto  da  desobediência  nos  conduz  a  pensarmos  que  as  mazelas

(decorrentes do destino, do pensamento político) não estariam nos pretensos erros ou falta de

moralidade  do  indivíduo,  ao  contrário,  elas  estariam  antes  determinadas  em  normas  e

costumes.  É,  portanto,  pela  obediência  que  criamos  os  princípios  de  legitimidade  que

fundamentam nossos sistemas de relacionamento sociais, ou seja, a harmonia do corpo social.

Por isso mesmo, a obediência  é,  para Gros,  origem de permanentes  contradições,  citando

como exemplos, a autoridade e a obediência; o direito de mandar e o dever de obedecer.

Apresentada, brevemente, a trajetória analítica de Frédéric Gros em Desobedecer, este

capítulo objetiva explanar a (in)subordinação de mulheres frente ao direito de resistência por

meio de sua atualização do mito de Antígona. Primeiro, vejamos como se dá a reflexão de

Gros  (2018)  e  Oliveira  (2015)  sobre  “Filha  de  Édipo”  que  se  tornou  a  “heroína  da

desobediência” para,  na  sequência,  articularmos  tais  reflexões  com  os  processos  de

subjetivação da mulher que deixou de ser somente uma grande estilista para se tornar uma

“heroína da pátria”.

2.1 ANTÍGONA: UMA HEROÍNA DA DESOBEDIÊNCIA

Impossível  não  falar  de  Antígona,  não  fazer  surgir  aqui  o  ícone
cultural da revolta, o símbolo da contestação intempestiva, a egéria
rebelde, essa personagem que, para nós, representa a desobediência
altiva, pública, insolente. Antígona – foi muitas vezes dito, escrito,
repetido –, a história de Antígona é uma pura criação de teatro. Os
textos mitológicos [que] evocam a jovem, mas sumariamente, como
filha  de  Édipo,  [não  fornecem]  mais  detalhes.  [Contudo],  serão
Ésquilo (Os sete contra Tebas), Eurípedes e Sófocles, sobretudo, que
lhe  darão  consistência.  Por  meio deles  ela  se  tornou,  para  nós,  a
heroína da desobediência (GROS, 2018, p. 78). 

Iniciamos com essa citação de Gros de modo a traçar um caminho que nos conduza à

atualização dessa personagem desobediente, hoje. Revisitaremos a peça e, ao mesmo tempo,

seguiremos as reflexões do filósofo quando ele analisa a heroína da desobediência, aquela que

não aceita o inaceitável, ou seja, não aceita o corpo insepulto do irmão. Na trama da narrativa,
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Creonte e Antígona se enredarão sem qualquer possibilidade de salvação. Ele a condena à

morte por sua desobediência. 

Quando o Rei se vê diante de uma menina desgrenhada, com a unhas sujas de terra,

arrastada pelos guardas como uma delinquente qualquer, princesa insolente que fugiu de casa

e da vida, na véspera de se tornar a mulher de seu filho Hêmon, e mais tarde, a mãe de seus

netos, ele se descobre encurralado, sob pena de se desautorizar caso revogue a condenação

capital.  Opta,  então,  por  uma execução  paradoxal:  Antígona,  aquela  que  não  quis  que  o

cadáver do irmão perseverasse em sua frieza sob a luz do dia, deverá agonizar debaixo da

terra, pois será enterrada viva. À morte de Antígona seguem a morte do seu filho Hêmon e da

sua esposa Eurídice. Coube a Creonte, rei de autoridade implacável, perecer solitário com sua

lei, seu decreto derrisório, seu poder e desespero.

Ao  analisarmos  a  peça  de  Sófocles,  a  fim  de  esmiuçarmos  melhor  o  estatuto  da

desobediência,  na referida  cena do confronto político  e  público,  Creonte  começa a  arguir

Antígona lhe perguntando “se ela sabia”, se de fato conhecia sua proibição. O rei, ardiloso,

lhe oferece assim uma escolha de salvação. 

O edito foi  proclamado de manhã cedo,  a  jovem poderia não ter  ouvido;
bastaria que ela dissesse que não o tinha ouvido e tudo se arranjaria,  com
boas, sólidas e hipócritas desculpas. Imagino Creonte dizer para si mesmo: a
pequena insensata trazida pela guarda queria se fazer de esperta, mas assim
que ouvir minha voz forte ela avaliará a extensão de seu erro, a gravidade da
ameaça, e se retratará como uma criança culpada: “Não, eu não sabia, querido
tio, sinto muito, se eu soubesse, é claro...” (GROS, 2018, p. 81).

Porém,  a  princesa  tebana  oferece  ao seu rei  uma resposta  contundente,  que choca

fortemente o poder soberano. Ela diz: “Se eu conhecia a proibição? E como a ignorar? Era

público, notório”, responde Antígona. Indignado, o rei reage como um macho ferido em sua

virilidade,  dizendo:  “Ousaste  então  transgredir  minha lei,  meu decreto,  meu interdito!  No

entanto, sabias, e ousaste, pequena insolente inconsciente e arrogante, desafiar-me...”. 

Creonte  está  face  a  face  com filha  de  Édipo,  reconhecida  “como filha  de  um pai

intratável, que não licitou aceder aos golpes do destino” (OLIVEIRA, 2015, p. 5). Diferente

do tio, Antígona entende que ela nasceu para o amor e não para o ódio, e que nada seria mais

importante ou que poderia consolá-la se ela obedecesse ao decreto e deixasse insepulto um

corpo nascido de sua mãe. Sua atitude tem em conta que as leis que desafia valem menos que

as outras, aquelas que vigoram desde o princípio dos tempos. Na sua convicção, valem as leis

que ninguém escreveu, porque foram promulgadas pelos deuses.

É por isso que surge, finalmente, da boca de Antígona, a réplica que, para Gros (2018),

teóricos da desobediência civil citam em coro. Uma resposta dada em dois tempos: primeiro,
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responde Antígona: “teus editos miseráveis, teus decretos pobremente humanos, politiqueiros,

oportunistas, nada os embasa, nada os autoriza, eles não se escoram em nenhuma legitimidade

fundamental” (GROS, 2018, p. 81). E, em segundo lugar, diz ainda “Eles [os decretos] vão ao

encontro dessas leis superiores, as leis não escritas, eternas, das quais faz parte a obrigação de

enterrar um morto [...] para que seu espírito seja acolhido no mundo dos mortos e ali encontre

repouso” (GROS, 2018, p. 81-82). Como se percebe, o discurso acidentado entre Antígona e

Creonte releva o atrito entre legitimidade contra legalidade – ponto crucial da tragédia e da

desobediência. Verifiquemos isso nos próprios versos da peça: 

Logo na primeira  cena  da peça,  ao contar  à irmã sobre a  nova lei  de Creonte,

materializa-se nos enunciados de Ismênia a obediência pura que se dá por meio da coerção:

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA  03: 
ISMÊNIA: De  minha  parte,  pedindo a  nossos  mortos  que  me perdoem,  visto  que  sou  obrigada,
obedecerei aos que estão no poder. É loucura tentar aquilo que ultrapassa nossas forças! (p. 7).

E ainda  age,  como  nos  diz  Gros  (2018),  não  sob  a  sua  responsabilidade,  pois

obedeceu  “aos  que  estão  no  poder”, afinal  não  teve  forças  para  lutar  contra  o  poder

soberano. Ismênia, em sua submissão, materializa em seus discursos que não é o cérebro

que calculou não dar sepultura ao irmão e, portanto, não é a responsável pela ofensa aos

deuses, pois obedeceu às ordens do rei.

Já Antígona é definida por Gros (2018, p. 41) como o “ícone cultural da revolta”,

“símbolo da contestação intempestiva” e “heroína da desobediência”,  pois desestabiliza

verdades  que  foram construídas  historicamente  e  firmaram sobre  as  mulheres  o  quase

completo silêncio (PERROT, 2015) e o dever de obedecer. Dominadas e controladas pelos

discursos  e  pelo  poder  concedido  ao  sexo  masculino,  mesmo  que  resistindo  contra  o

exercício desse poder, seja no meio público ou privado, “correspondiam aos tradicionais

ideais femininos por serem castas, fiéis, obedientes, boas esposas e mães; de outro, aquelas

que provocaram repúdio por serem feiticeiras, lésbicas, rebeldes, anarquistas, prostitutas e

loucas”  (WITZEL;  TEIXEIRA,  2020,  p.  247).   Os  discursos  de  Antígona  (e  de  Zuzu

Angel, como veremos adiante) interagem interdiscursivamente com a desobediência das

últimas, pois elas não aceitaram as “vontades de verdade” (FOUCAULT, 2014, p. 14) já

estabelecidas  que  cravaram  as  mulheres  em  seu  próprios  corpos,  aprisionando-as  em

condutas e obrigações por meio de relações de poder, tal como a personagem enfrenta o

poder  sem temer as consequências,  em favor  de suas crenças,  tomadas como verdades

intrínsecas mesmo diante do poder:
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SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 04: 
ISMÊNIA: A que perigos pensas arriscar-te ainda? Que pretendes fazer? 
ANTÍGONA: Ajudarás estes meus braços a transportar um cadáver? (p. 7).

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 05: 
ANTÍGONA: Ele não tem o direito de me coagir a abandonar os meus! (p. 7).

 Nos  dizeres  de  Ismênia,  como  observamos  na  Sequência  Enunciativa  06,

reverberam  verdades  que  enunciam  que  o  sujeito  mulher  é  hierarquicamente  menos

importante,  menos  inteligente,  mais  submissa,  inferior  ao  sexo  masculino  ao  enunciar

“Convém não esquecer ainda que somos mulheres, e, como tais, não podemos lutar contra

homens”:

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 06:
ISMÊNIA – Ai de nós! Pensa, minha irmã em nosso pai, como morreu esmagado pelo ódio e pelo
opróbio, quando inteirado dos crimes que praticara, arrancou os olhos com as próprias mãos! E
também em sua mãe e esposa, visto que foi ambas as coisas, – que pôs termo a seus dias com um
forte  laço.  [...]  E  agora  que  estamos  sós,  pensa  na  morte  ainda  mais  terrível  que  teremos  se
contrariarmos o decreto e o poder de nossos governantes. Convém não esquecer ainda que somos
mulheres, e, como tais, não podemos lutar contra homens; e também que estamos submetidas a
outros mais poderosos e que nos é forçoso obedecer às suas ordens, por muito dolorosas que sejam.
De minha parte, pedindo a nossos mortos que me perdoem, visto que sou obrigada, obedecerei aos
que estão no poder. É loucura tentar aquilo que ultrapassa nossas forças! (p. 9, grifos nossos).

E que por esse motivo não deveriam se opor às ordens dos homens,  tampouco,

transitar entre questões de espaços públicos como a política, pois, segundo nos conta Perrot

(2015, p. 151), o espaço público sempre foi “centro da decisão e do poder, [...] apanágio e

negócio dos homens.”.

Após enterrar  o  irmão e ser descoberta,  é  levada a  Creonte que a  questiona se

conhecia ou não a nova lei imposta e Gros (2018) afirma que, se Antígona nesse momento

se arrependesse e se submetesse, dissesse não conhecer a lei e pedisse perdão para mostrar-

se obediente, teria sido perdoada. É nesse momento que vem à tona os discursos que lhe

concedem o estatuto da desobediência, pois acontece o confronto político e público e o

choque entre poder e resistência:

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 06: 

CREONTE: [...] Fala agora, por tua vez, mas fala sem demora! Sabias que, por uma proclamação

eu havia proibido o que fizeste?
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O rei oferece à Antígona a chance de negar que conhecia o decreto no momento da

desobediência e, portanto, de sua salvação. Bastando dizer não sabia e “tudo se arranjaria,

com boas, sólidas e hipócritas desculpas”, a partir da quais Creonte poderia simplesmente

dizer para si mesmo: “a pequena insensata trazida pela guarda queria se fazer de esperta,

mas assim que [ouviu] minha voz forte [avaliou] a extensão de seu erro, a gravidade da

ameaça, e se [retratou] como uma criança culpada: ‘Não, eu não sabia, querido tio, sinto

muito, se eu soubesse, é claro...’” (GROS, 2018, p. 81). No entanto, Antígona responde de

forma que sua conduta e voz transpuseram o tempo, atravessando-o e materializando-se em

discursos de outras mulheres ao longo da história como Zuleika Angel.

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 07: 

ANTÍGONA: Sim, sabia! Por acaso poderia eu ignorar, se era uma coisa pública? (p. 30).

Em seguida,  é  considerada  criminosa  e  levada  como  prisioneira  para  sofrer  as

consequências.  Ela  poderia  então,  se  retratar  e  obedecer  ao  tio,  rei  Creonte  e,

consequentemente, ignorar seu deveres familiares e para com os seus ancestrais, além de

correr o risco de sofrer a vingança dos deuses; ou, desobedecer ao rei e transgredir a ordem

pública, levando à sua própria morte. 

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 07: 
CREONTE: E apesar disso, tivesse a audácia de desobedecer a essa determinação?
ANTÍGONA: Sim, porque não foi Júpiter que a promulgou; e a Justiça, a deusa que habita com as
divindades subterrâneas jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos; nem eu creio que o teu
édito tenha força o bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas que
nunca foram escritas, mas são irrevogáveis; não existem a partir de ontem ou hoje, mas são
eternas, sim! E ninguém sabe desde quando vigoram! Tais decretos, eu que não temo o poder de
homem algum posso violar sem que por isso me venham a punir os deuses [...]. Se te parece que
cometi um ato de demência, talvez mais louco seja quem me acusa de loucura (p. 30). 

A princesa deixa claro que ao desobedecer a lei dos homens está obedecendo às leis

eternas. Ela não teme os castigos do mundo dos homens, mas teme os castigos dos deuses,

desobedece  à  lei  imposta  pelo  rei,  “mas  essa  desobediência  é  a  outra  face  de  uma

obediência superior” (GROS, 2018, p. 83). Há atrito então, entre uma mulher e um poder

soberano, um atrito entre legitimidade e legalidade.

A preocupação de Antígona em dar sepultura ao irmão advém do modo como a

cultura grega vê o rito funerário. Segundo Santos (2010), enterrar o corpo era considerado

um ritual de passagem de extrema importância, pois, para essa cultura, a morte significava
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a completa perda da identidade de um indivíduo e seu esquecimento representava, perante

a  sociedade,  sua  verdadeira  morte  e  era  por  meio  dos  rituais  e  de  seus  monumentos

funerários que essa perda era evitada:

Por isso, era importante preservar a memória dos feitos do morto, gravados em
palavras mortais ou em pedra. A inscrição funerária, escultura ou estátua que era
colocada sobre a tumba grega era o produto da convergência de duas diferentes
ideias:  o  sema ou  sinal  que  indicava  o  local  de  sepultamento  –  que  podia  ser
somente um montículo de terra, mas podia também ser algum objeto fixado nela,
que simbolizasse o status da pessoa em vida – e o kolossos, um substituto de pedra
do  morto,  que  também  significava  a  fixidez  da  morte.  [...]  o  que  os  gregos
desejavam com a colocação de monumentos funerários era garantir para o morto
perpétua lembrança por parte dos parentes e estranhos (HUMPHREYS, 1980, 269-
270).

Além disso, acreditava-se que somente após o funeral é que uma parte do morto

poderá deixar seu corpo e partir em direção ao mundo dos mortos. Mas, percorrer todo o

caminho  até  chegar  a  esse  lugar  dependia  da  continuidade  e  finalização  dos  ritos  de

passagem, segundo Santos (2010), e por isso dar sepultura era para os gregos considerado

um processo duplo onde trabalhavam os mortos e os vivos.

Segundo a mesma autora, outro ponto importante é que a negação do funeral ao

morto era considerado um ato de  hybris,  significando um crime contra essa pessoa que

ofenderia aos deuses, podendo até mesmo levar à punição, especialmente se o falecido se

sentisse injustiçado e se queixasse à deusa Pérsofone, pois esta poderia castigar toda a

comunidade com infertilidade da terra e más colheitas.  A correta realização dos rituais

levava dias, até o fim do luto, e após esse final, continuavam por anos para manter sua

memória.  Somente sua correta realização “garantia  que o morto seria bem acolhido no

Hades e que encontraria seu lugar no submundo, mantendo a ordem social e evitando que

este pudesse se vingar dos vivos” (SANTOS, 2010, p. 15). 

Assim, ao enunciar que “nem eu creio que o teu édito tenha força o bastante para

conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas que nunca foram escritas, mas são

irrevogáveis;” e que [...]  “Tais decretos, eu que não temo o poder de homem algum posso

violar”, Antígona enuncia verdades que lhe são intrínsecas diante do poder, sem medo das

consequências que isso poderia acarretar em sua vida. Esse enunciado, e a memória discursiva

que  ele  atualiza,  vai  ao  encontro  da  Parresia  estudada  por  Foucault  (2010).  “Antígona

representa a desobediência altiva, pública, insolente” (GROS, 2018, p. 41).

Como se depreende na peça, o decreto de Creonte, que Antígona refuta, assim o faz

por considerar que o mesmo só possui a forma externa de uma lei. Seria o seu conteúdo que

45



faria com que perdesse o prestígio e legitimidade.  Na sequência da cena do afrontamento,

Antígona é considerada criminosa,  é feita prisioneira.  Nessa posição,  ou Antígona, de um

lado, obedece a Creonte, obrigando-a a trair seus deveres familiares – e por conseguinte, a

macular sua alma e a insultar a memória de seus ancestrais além de se expor às vinganças

divinas –, ou, do outro,  ela  obedece às leis  sagradas,  gesto que significaria  transgredir  as

ordens  do  rei  Creonte,  logo  desprezando  a  ordem  pública  ao  risco  do  sofrimento,  e

claramente, da morte. 

É precisamente nesse ponto que a desobediência de Antígona ganha destaque, visto

que a personagem não cessa de repetir, ciente dos riscos, que obedece apenas às leis eternas

de sua família e às prescrições imemoriais: “O que deve se temer? O castigo dos homens? A

vingança dos deuses? Antígona escolhe desobedecer, mas essa desobediência é a outra face de

uma obediência superior” (GROS, 2018, p. 83). 

Antígona não desobedece por capricho, ou por insolência, nem mesmo por
loucura,  interesse  ou  cálculo  –  e  Creonte  bem que  tenta,  de  quando  em
quando, conduzi-la a essas causas de revolta, para se certificar, e perguntando
com clareza, diante do coro dos cidadãos reunidos: dizei-me, ela está louca
ou está tentando secretamente desestabilizar meu poder? Mas, não, Antígona
está só obedecendo, mas as leis cuja legitimidade eterna ultrapassa as pobres
leis frágeis, transitórias dos homens (GROS, 2018, p. 83).

Creonte,  sempre  encurralado  perante  as  respostas  de  sua  sobrinha,  não  poderia

proceder de outro modo, visto que Antígona fora pega em flagrante no delito, levada pelos

guardas em suspeita de ter cometido um crime e que a mesma confirma, publicamente. Só

resta ao rei condená-la à morte, diante da princesa que não cede; na verdade, daquela que

nunca cede. 

2.2 ZUZU ANGEL: UMA HEROÍNA DA PÁTRIA

Quem é essa mulher / Que canta sempre esse estribilho/ Só queria embalar
meu filho/ Que mora na escuridão do mar/ Quem é essa mulher/ Que canta
sempre esse lamento/ Só queria lembrar o tormento/ Que fez o meu filho
suspirar/  Quem é  essa  mulher/  Que  canta  sempre  o  mesmo arranjo/  Só
queria agasalhar meu anjo/  E deixar seu corpo descansar/  Quem é essa
mulher/Que canta como dobra um sino/ Queria cantar por meu menino/ Que
ele já não pode mais cantar (CHICO BUARQUE, 1981).

“Eu não tenho coragem, coragem tinha meu filho. Eu tenho legitimidade” (VALLI,

1986, p. 25), disse Zuzu Angel em meio a suas insistentes tentativas de encontrar o filho

desaparecido  sob  os  excessos  do  poder  ditatorial  no  Brasil.  Faremos  aqui  uma  breve

apresentação dessa mulher que, no nosso entendimento, segue em muitos sentidos os passos
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de Antígona, notadamente sua desobediência ética, pois ela também entra em choque com o

poder e não aceita o corpo insepulto do filho.

Analisar discursos implica considerar as condições sócio-históricas de existência dos

enunciados.  É nesse sentido que importa retomarmos alguns aportes da biografia  de Zuzu

Angel, sobretudo o acontecimento que evoluiu para uma terrível tragédia da vida real.

Zuzu Angel nasceu em Curvelo,  Minas Gerais, no dia 5 de junho de 1921. Ainda

criança, mudou-se com a família para Belo Horizonte. Em seguida, morou em Salvador, na

Bahia, época em que costurava para a família. Recebeu grande influência da cidade em seu

futuro trabalho. Em 1940, conheceu o americano Norman Angel Jones, com quem se casou

em 1943. No dia 11 de janeiro de 1946, nasceu o primeiro filho, Stuart Edgar Angel Jones. O

casal também teve mais duas filhas, Hildegard – que nos relata a história da mãe (ANGEL,

1986a) – e Ana Cristina Angel. Em 1947, mudou-se para o Rio de Janeiro. Durante os anos

60, Zuzu e Norman separaram-se.

Foi em Belo Horizonte que ela começou a costurar para a obra chamada “Pioneiras

Sociais”, de Sarah Kubitschek8 e, então, surgiu a ideia de vender as roupas produzidas.

Contratou sua primeira  costureira,  começou a fazer saias para venda e ficou conhecida

como “Zuzu Saias”.

Na profissão, Zuzu era ousada e criadora. Os panos de colchão de suas primeiras
saias depois viraram moda, bem como o zuarte,  as fitas de gorgorão.  Tudo ela
usava como recursos imaginativos já que não dispunha de capital  para comprar
tecidos caros.  E, no decorrer  de sua carreira  de figurinista,  ela  sempre inovou.
Misturava estamparias nos vestidos, misturava xadrez com pois,  desfilava noivas
de  calças  compridas  (um sacrilégio  na  época)  [...].  Fazia  coisas  inimagináveis
chegando  a  ser  muito  escarnecida  então  e,  posteriormente,  copiada  por  outros
figurinistas (ANGEL, 1986a, p. 21, grifo do autor).

Até esse momento trabalhava em um ateliê na própria casa. Foi no Rio de Janeiro,

por volta dos anos de 1950, que ela começou a atuar como estilista, abrindo sua primeira

loja de roupas em Ipanema. Destacou-se muito com seu trabalho no Brasil e em vários

países  e,  segundo  Ventura  (1986),  foi  a  primeira  a  exportar  moda  brasileira  com

características brasileiras, pois costurava com rendas e fazia bordados inspirados em nossa

cultura, a estilo “Lampião e Maria Bonita”, sem cópias da moda exterior. 

8 Sarah Luiza Lemos Kubitschek de Oliveira era esposa de Juscelino Kubitschek. Ela foi a primeira-dama do 
Brasil de 1956 a 1961; em Minas Gerais, foi primeira-dama da capital, entre 1940 e 1945, e do estado de 1951 a 
1955. Disponível em: https://agenciabrasilia.df.gov.br/2020/03/19/dona-sarah-kubitschek-o-braco-direito-de-jk/. 
Acesso em: 20 dez 2020.
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Angel (1986a) afirma que Stuart é lembrado pela família como um menino muito

ativo desde a infância. Antes de entrar para a clandestinidade, praticava esportes, estudava

economia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e foi casado com Sônia Maria Lopes

de  Moraes.  Sua  vida  de  militância  política  iniciou  quando  entrou  para  Dissidência

Estudantil  do  PCB da  Guanabara,  que  se  tornou,  mais  tarde,  o  Movimento  Estudantil

Revolucionário 8 de Outubro (MR-8). Sua esposa foi a primeira a ser presa. Ela entregava

panfletos  contra  o  regime  quando  foi  pega.  Sua  bolsa  estava  cheia  de  documentos,

inclusive os de Stuart e foi a partir daí que ele passou a viver de forma oculta. Mais tarde, a

moça saiu da prisão e, com ajuda do pai e de um advogado, foi morar na França. Zuzu

nutria a esperança de que Stuart fizesse o mesmo, mas ele não aceitou.

No ano de 1969, ele tornou-se um dos membros dirigentes desse grupo e, por esse

motivo, um dos grandes alvos dos repressores. Segundo a Comissão Nacional da Verdade-

CNV (2014), Stuart é acusado de participar de operações armadas, como o sequestro do

embaixador  norte-americano  Charles  Burke  Elbrick,  segundo Inquérito  Policial  Militar

(IPM), informação que se encontra no 511/70/S-102-S1-CIE do Centro de Informações do

Exército (CIE), de 2 de março de 1970. 

A Comissão Nacional da Verdade9 (2014) associa o desaparecimento de Stuart à

entrada de Carlos Lamarca10 ao MR-8, em abril  de 1970. O Centro de Informações da

Aeronáutica (CISA) tinha por objetivo capturar Lamarca que foi, anteriormente, integrante

do grupo Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), também de esquerda, e para chegar

até  ele,  capturaram  e  torturam  o  filho  de  Zuzu.  Este,  por  sua  vez,  resistiu  e  jamais

denunciou  o  paradeiro  do  colega.  Outros  integrantes  de  ambos  os  grupos  foram

sequestrados com esse mesmo objetivo, como Alex Polari. Ainda segundo a CNV (2014),

9 A Comissão Nacional da Verdade (CNV), criada pela Lei nº 12528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012, 
foi elaborada com o objetivo fundamental de apurar as graves violações de Direitos Humanos ocorridas de 1946 
a 1988 no Brasil. Nos documentos disponibilizados pela CNV, em 2014, adquirem visibilidade os nomes de 434 
mortos e desaparecidos pela Ditadura Militar Brasileira, mortos estes que não têm, em sua grande maioria, seus 
nomes nos livros didáticos de História.
10 Conforme  afirma  a  CNV (2014),  Carlos  Lamarca  foi  o  terceiro  dos  seis  filhos  de  Gertrudes  e  Antônio
Lamarca, nascido no Rio de Janeiro, em 1937. Em 1955, ingressou para a Escola Preparatória de Cadetes e, a
partir daí, cresceu dentro da carreira militar. Formado como aspirante a oficial militar, seu primeiro posto foi
assumido no 4º Regimento de Infantaria, em Osasco (SP). No ano de 1962, foi enviado para Gaza, na Palestina,
como integrante do Batalhão de Suez, para uma missão de paz organizada pela Organização das Nações Unidas
(ONU). Estava lotado na 6ª Companhia de Polícia do Exército quando foi instalado o regime militar no Brasil.
Tentou aliar-se ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), porém a inscrição não chegou a ser formalizada. Em
dezembro de 1964, permitiu a fuga do capitão da Aeronáutica, Alfredo Ribeiro Daudt, que se encontrava sob a
sua guarda.  Ainda no mesmo ano, liderou a fuga de um grupo de militares  do 4º Regimento de Infantaria,
levando juntamente deles sessenta e três fuzis FAL, três metralhadoras e munição. Desse momento em diante,
passou a liderar diversos grupos de resistência ao regime vigente, ainda segundo afirma o relatório de mortos e
desaparecidos.
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está registrado no livro de ocorrências no 19 do DOPS/RJ que Polari forneceu, sob tortura,

informações sob o encontro que estava marcado com Stuart e foi utilizado como “isca”

para capturá-lo. Ele ainda tentou mentir o horário marcado, mas Stuart chegou mais cedo e

caiu no cerco dos militares:

Na manhã do dia 14 de maio de 1971, tinha sido levado, após dois dias de tortura, a
uma região no Grajaú, próximo à avenida 28 de Setembro, onde tinha um encontro.
Nos interrogatórios pude despistar o horário do encontro (que seria às 10h) como
sendo às 8h e num local  um pouco mais afastado.  Porém às 9h, quando já me
retiravam do local (carregado praticamente, pois não podia na época andar sozinho,
devido  a  um  problema  nas  pernas),  Stuart  entrou  inadvertidamente  nas
proximidades  do  cerco,  sendo  detectado  pelo  esquema  militar  que  tinha  sido
montado em muitos quarteirões à volta. Tinha passado de carro (um VW verde),
estacionando, tendo sido reconhecido e preso pelos agentes quando passava perto
de  onde  me  encontrava,  apesar  de  que  o  esquema  e  o  cerco  estivessem  se
desmobilizando naquele  momento.  Dessa  maneira,  presenciei  sua  prisão (CNV,
2014, p. 600-601).

Stuart – que usava o codinome “Paulo” – foi preso e torturado por agentes do CISA

na base aérea do Galeão e, apesar de nunca ter sido visto no local por nenhum dos outros

reféns, há relatos de que um dos agentes apresentou um documento falso a Polari e a Maria

Cristina de Oliveira Ferreira com o nome de “Paulo” e a foto de Stuart e lhes perguntaram

se aquele era  Stuart  Angel.  Relataram à Comissão Nacional  da Verdade que,  ainda na

mesma noite, ouviram o chefe do CISA dizer em um dos corredores: “‘Paulo, não fica aí

reclamando, não. Vou te dar um Melhoral, uma injeção. Você vai ficar bom’” (CNV, 2014,

p. 599).

Nesse mesmo período, conforme Ventura (1985), Zuzu já fazia sucesso com suas

criações,  sem imaginar que o filho havia sido capturado. Foi por meio de uma ligação

anônima que a mãe soube de seu desaparecimento e, desesperada, passou a procurá-lo em

cada base militar onde fosse possível encontrar um refém ainda vivo, sem ter certeza se

informação era verídica, na esperança de que a ligação não passasse de uma brincadeira de

mal gosto. Então, a mãe se questionou na carta deixada e publicada no terceiro capítulo de

nosso material  de análise:  “Como posso suportar  isso? Meu filho  arrastado no Galeão

durante dois dias, agora sendo torturado num quartel da PE. Foi onde disseram que ele

estava naquele telefonema para a casa de minha mãe, no dia 14 de maio à noite. ‘Paulo

caiu. Procurem’” (ANGEL, 1986b, p. 39).

 A ânsia  por respostas tornou-se incessável,  até  receber  a  carta  de Alex Polari,

escrita no dia 23 de março de 1972:
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A Sra. Zuleika Angel.
Venho por  meio  desta  reafirmar  e  o  testemunho prestado  à  várias  auditorias  e
órgãos destes fiscalizadores dos direitos da pessoa humana e que diz respeito ao
destino de Stuart Edgar Angel Jones. [...]
Senhora,  dentro  desse  quadro,  todos  nós  que  estamos  presos  [...]  conhecemos,
vimos ou fomos testemunhas, diretas ou indiretas desses assassinatos sob tortura,
de  diversos  companheiros.  [...]  Porém,  dentre  todos  esses  assassinatos,  por
condições  específicas,  pude  tomar  conhecimento  e  acompanhar  quase  que
integralmente um deles, de Stuart Edgard Angel Jones, seu filho, conforme posso
narrar.
A senhora tem direito de esperar,  de ter esperança, de exigir que seu filho seja
restituído. [...]
[...]  Minha senhora,  os  mortos  sempre  retornam.  A lembrança  sempre  presente
deles tornará viável um dia nossos testemunhos sobre eles.

Sobre o corpo de Stuart, o relatório da CNV (2014) afirma: 

[...] foram pesquisadas as ocorrências de alterações nas pistas de pouso [...] que
indicassem  práticas  relacionadas  à  possível  ocultação  de  cadáveres.  A  CNV
constatou a realização de obras de ampliação das referidas pistas, entre os anos de
1976 e 1978. [...] Em pesquisa efetuada junto ao acervo fotográfico da Polícia Civil
do  Rio  de  Janeiro,  foi  localizada  em um dos  canteiros  de  obra  da  construtora
Cetenco, [...] a foto de um crânio [...] cujas características do crânio e de outros
elementos  circunstanciais  levaram  a  CNV a  encaminhar  o  material  fotográfico
localizado para análise comparativa craniofacial no Centro de Ciências Forenses da
Universidade de Northumbria, em Newcastle, Inglaterra. 
A  conclusão  da  análise  pericial  indicou  que  há,  de  modo  geral,  clara
correspondência morfológica craniofacial entre as imagens ante mortem de Stuart
Angel e  post mortem da ossada cuja fotografia foi localizada pela CNV. Embora
não tenha sido possível uma identificação definitiva, o perito Martin Paul Evison
não encontrou elementos que excluíssem a possibilidade da fotografia do crânio
examinada ser de Stuart Edgard Angel Jones. 
No momento de fechamento desse Relatório, a CNV segue realizando pesquisas
em arquivos  policiais  com vistas  ao  esclarecimento  do  destino  final  de  Stuart
Angel e à localização e identificação de seus restos mortais (CNV, 2014, p. 602-
603).

Segundo o texto que a própria Zuzu nos deixou, publicado em Valli (1986), sua

primeira preocupação, sem dúvida, foi com a tortura que o filho poderia estar sofrendo.

Queria encontrá-lo para evitá-la. Pensar nessa possibilidade era, para ela, agoniante, uma

tortura igual. Ela nos descreve que o primeiro lugar onde procurou Stuart foi na casa do

Comandante Frota, e com ele e as duas filhas seguiram ao quartel, onde este mostrou-lhe

as celas todas organizadas e limpas. Ainda na mesma noite, segundo a própria Zuzu Angel

(1986),  ela  posicionou-se  desesperada  em  frente  ao  portão  do  quartel  da  Polícia  do

Exército  com uma foto de Stuart  nas  mãos e  perguntava a cada um que passava se o

haviam visto por ali. Relata que ninguém o tinha visto e ninguém o conhecia.

A  certa  altura,  não  me  lembro  mais  o  dia,  dr.  Palmeira,  meu  advogado,  me
informou que soubera, por intermédio de um major Flores que Stuart ainda estava
vivo. E que eu ia poder vê-lo dentro de uma semana. O mais estranho de tudo é que
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tanto o dr.  Palmeira como esse tal de Flores  morreram pouco tempo depois. O
Flores logo em seguida a essas conversas (ANGEL, 1986b, p. 41).

Depois de morto, Stuart foi julgado no ano de 1973 e declarado inocente pelo ato de

da acusação de contravenção ao Ato de Segurança Nacional, para a revolta de sua mãe.

Ela,  então,  travou  guerra  contra  o  regime  militar,  pois  queria  fazer  valer  o  direito  de

enterrá-lo e dar-lhe as devidas honras. 

Zuzu  passou  a  protestar  e  denunciar  estes  acontecimentos.  Obteve  ajuda  dos

familiares  do  marido,  que  moravam  nos  Estados  Unidos,  pois  o  rapaz  também  tinha

nacionalidade estadunidense, o que lhe dava o direito de ser defendido por autoridades fora

daqui. Ela chegou a traduzir a carta de Alex Polari  para a língua inglesa e enviar para

autoridades  nacionais  e  estrangeiras,  entre  elas,  o  general  Ernesto  Geisel,  para  Sylvio

Frota, ministro do exército, Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo e para o

senador estadunidense Edward Kennedy, segundo o relatório da Comissão Nacional da

Verdade (2014).

Mas  não  só  não  conseguia  informações  sobre  o  paradeiro  do  filho,  como  os

documentos apresentados pelos militares modificavam o seu nome para que não pudessem

encontrá-lo, segundo ela relata em sua carta:

Além de  historiar  todo  o  acontecido,  anexou  os  ofícios  dos  comandantes  do  I
Exército,  do  1º  Distrito  Naval  e  da  3ª  Zona  Aérea.  Todos  assinados  pelos
respectivos, afirmando de pés juntos que Stuart nunca esteve preso com eles. [...]
João Paulo Moreira Burnier informa e assina em baixo:
“... O civil Stuart Edgar Gomes nunca esteve preso em unidade da 3ª Zona aérea.”.
Mentem e ainda assinam.
[...]
Está  tudo  tão  claro!  São  esses  os  nomes  que  correm  em  processos  na  2ª
Auditoria da Aeronáutica, com Jones trocado por Gomes. Está tudo tão claro,
meu Deus! (ANGEL, 1986b, p. 56, grifo nosso).

 
 Quando nada funcionou e ela não conseguiu obter informações, a moda tornou-se

sua arma. Criou coleções de roupas com enredo político e as levou para o exterior. Chegou

a  entregar  uma  série  de  documentos  que  denunciavam  o  assassinato  dele  para  Henry

Kissinger, secretário de Estado dos Estados Unidos, para tentar obter ajuda do país em suas

investigações.  “Todas  as  iniciativas  de  Zuzu  contribuíram para  o  desgaste  da  imagem

internacional da ditadura brasileira, o que causava incômodo nos meios governamentais.

Suas viagens eram detidamente monitoradas pelos órgãos de informações” (CNV, 2014, p.

1837).

Foi quando, então, começou a receber ameaças de morte. Na tentativa de denunciá-

las, escreveu uma carta que deixou para as pessoas mais próximas, inclusive para o cantor
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Chico Buarque.  Foi morta,  como mencionado,  no dia 14 de abril  de 1976, após sofrer

muitas ameaças, em um acidente de carro forjado pelos militares, às 3h, na saída do túnel

Dois Irmãos, na Estrada da Gávea, no Rio de Janeiro, aos cinquenta e três anos de idade,

ainda conforme o relatório Mortos e Desaparecidos Políticos da CNV (2014). 

Figura 1: Fotografia do dia do acidente que resultou na morte de Zuzu Angel.

FONTE: Acervo Digital Zuzu Angel. Disponível em: <https://www.zuzuangel.com.br/documental/conjunto-
de-quatro-fotografias-do-dia-do-acidente-que-resultou-na-morte-de-zuzu-angel>. Acesso em: 29 set 2020.

Naquele ano, foi divulgado que Zuleika havia sofrido um acidente e que devido ao

cansaço ou a problemas de funcionamento do carro, ela haveria saído da pista, entrado em

colisão com a proteção do viaduto e capotado no barranco. Chegaram a acusá-la de ter

ingerido bebida alcóolica antes de dirigir e a certidão de óbito atestou como causa da morte

a “fratura do crânio com hemorragia subdural e laceração cervical” (CNV, 2014, p. 1839),

assinada pelo médico Higino de Carvalho Hércules. Porém, na mesma noite, Zuzu havia

jantado como convidada especial na casa de Lucinha de Andrade Vieira, uma mulher da

alta sociedade e amiga da estilista/ativista, a qual, dias mais tarde, disse em uma entrevista
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que Zuzu não havia tomado nenhum tipo de bebida alcóolica antes de sair de sua casa, que

estava contente por lançar sua última coleção de roupas e ter gravado um vídeo-taipe de

propaganda para a Rede Globo e, ainda, que não aparentava sonolência. 

[...]  o  carro  desgovernou-se  à  saída  do  túnel  Dois  Irmãos,  raspou o pára-lama
esquerdo na mureta do viaduto sobre a avenida Niemeyer,  lado direito da pista,
voou por uma ribanceira de 5 metros e só parou na Rua Projetada, que margeia a
favela da Rocinha.  A expressão voou é da própria polícia, que constatou não
haver  marcas  de  pneus  sobre  o  capim  de  cobre  na  ribanceira.  Não  se
esclareceu, entretanto, como poderia voar um carro, que, também segundo o
laudo técnico vinha a menos de 80 por hora (VALLI, 1986, p. 115, grifo nosso).

Em suas investigações,  então,  a Comissão Nacional da Verdade (2014, p. 1839)

revelou “inúmeros documentos sobre o intenso monitoramento de Zuzu Angel e de suas

atividades, por parte dos órgãos de informações e repressão” e suas viagens eram, então,

constantemente vigiadas. E, ainda, identificou a partir do depoimento do ex-delegado do

Departamento de Ordem Política e Social do Espírito Santo (DOPS-ES), Cláudio Guerra, a

presença do coronel do Exército, Freddie Perdigão Pereira, na foto do acidente de Zuleika

e disse que o próprio coronel havia lhe garantido que teve parte no acidente da estilista.

Para concluir  esta breve explanação de cunho histórico e biográfico,  retomamos

nossa epígrafe que dá a ler os versos dedicados a Zuzu Angel. Trata-se da letra da música

“Angélica”, de Chico Buarque, reverberando o clamor de mãe dessa mulher ao tempo em

que repete nossa pergunta:  quem é esta mulher? Interessa-nos compreender esse sujeito

enquanto singularidade histórica, forjada na e pela produção e circulação de discursos que

a  definiram  como  uma  mulher  de  coragem,  na  mesma  linha  de  raciocínio  da  mulher

desobediente destacada acerca de Antígona. 

O próprio Buarque, em entrevista11 para a rádio Atividade, no ano de 1985, afirma que

após a morte de Stuart, Zuzu 

não fez outra coisa senão se dedicar a denunciar os assassinos do filho, a reivindicar
o direito de saber aonde é que estava o corpo dele. Ela ia de porta em porta mesmo.
[...]  Ela  sabia,  inclusive,  das  ameaças  que  pairavam sobre  ela  e  dizia  que  tinha
certeza  que  se  alguma  coisa  acontecesse  com  ela  a  culpa  seria  dos  mesmos
assassinos do filho, que ela citava nominalmente.

Sobre o legado de Zuzu Angel, vejamos o que diz Nelson Werneck Sodré:

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 08: 
[os] textos, os papéis que ela guardou, e que testemunham, sinalizam, marcam suas ações, a sua
peregrinação desesperada, constituem um libelo. Ela nos deixa o seu testemunho sobre os anos

11 NOTAS  SOBRE  ANGÉLICA.  Disponível  em:
<http://www.chicobuarque.com.br/letras/notas/n_angelica.htm>. Acesso em: 06 out. 2020.
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mais amargos que o povo brasileiro já viveu. E nos deixa ainda, uma lição: começando por lutar
em defesa do seu filho, cedo compreendeu que deveria lutar pelo povo brasileiro. E assim passou
a agir (SODRÉ, 1986, p. 16).

Zuzu foi, portanto, uma mulher que lutou não só pelo seu filho, mas por filhos,

mães e pais e pelo povo brasileiro,  porque ao enunciar que “começando por lutar em

defesa do seu filho, cedo compreendeu que deveria lutar pelo povo brasileiro. E assim

passou a agir”,  ela é subjetivada,  nesse discurso,  metaforicamente,  como uma heroína

brasileira;  para  muito  além  da  metáfora,  e  das  relações  interdiscursivas  que

apresentaremos, em 2018, ela teve seu nome adicionado ao “Livro dos Heróis e Heroínas

da Pátria”, um monumento feito de aço com apenas dez páginas, mantido no Panteão da

Pátria,  em Brasília,  cujo  objetivo  é  preservar  a  memória  nacional.  Entre  vários  nomes

masculinos, como Dom Pedro I, Tiradentes e Euclides da Cunha, havia somente três nomes

femininos até a colocação do nome de Zuleika:  Anita Garibaldi, heroína da Guerra dos

Farrapos,  Bárbara  Pereira  de Alencar, heroína  da Revolução Pernambucana de  1817,  e

Anna Nery, enfermeira que atuou na Guerra do Paraguai. 

Figura 2: Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

Fonte: <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/12/12/livro-de-herois-e-heroinas-da-patria-mantido-
em-brasilia-ganha-21-novos-nomes.ghtml>. Acesso em: 18. jan. 2021.

Capítulo III

EU, ZUZU ANGEL, PROCURO MEU FILHO
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Repetimos neste capítulo o título do livro organizado por Virgínia Valli  (1986).

Trata-se  de  uma  obra  do  gênero  iconográfico,  reunindo  oito  textos  de  autores  que

conviveram com Zuzu e até mesmo viveram seus dramas e dores junto dela. São eles:

Nelson Werneck Sodré (ex-militar, historiador, professor e escritor), autor da apresentação

do livro e do capítulo “Os Fatos e as Palavras”; Hildegard Angel (atriz, jornalista e filha de

Zuleika),  autora  do  capítulo  “Seu  objetivo  se  sobrepunha  a  tudo”;  Zuenir  Ventura

(jornalista, ex-professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Escola Superior de

Desenho Industrial, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Colunista do jornal O

Globo), para quem Zuzu entregou uma de suas cartas avisando que estava sendo ameaçada;

Antonina Murat Vasconcellos (mãe da militante também torturada Lúcia Murat), que se

tornou amiga e companheira de Zuzu em suas manifestações em busca dos corpos de seus

filhos  e  escreveu  o  capítulo  “Como  conheci  Zuzu  Angel”;  Nilo  Baptista  (advogado,

professor de Direito Penal e um dos responsáveis pela reconstituição da tortura e morte de

Stuart), autor do capítulo “Sabia que estava defendendo um morto”; Ana Cristina Angel

Jones (também filha de Zuzu), que redigiu o capítulo “Carta à minha mãe”; Vergínia Valli

(irmã de Zuleika e organizadora da obra em questão) e de Zuleika, que inicia a própria

biografia e a tem publicada no capítulo “Minha forma de morrer”. 

Eis a capa da obra: 

Figura 3: Capa do Livro, Eu Zuzu Angel, procuro meu filho.
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É possível observar que a imagem retrata a foto de Stuart e que o sangue representa

a tortura sofrida pelo rapaz.  Mas,  na intericonicidade  (COURTINE, 2013) da imagem,

emerge  a  memória  de  centenas  de  estudantes,  jovens,  mães  e  pais  que  foram mortos.

Emergem, sobretudo, memórias de resistência contra dispositivos de controle que queriam

dominar e neutralizar os corpos dos sujeitos da época e seus discursos. 

Neste  capítulo,  portanto,  descreveremos  e  analisaremos  discursos  materializados

nessa obra, elegendo como fio condutor os embates travados entre a mãe e o poder com

vistas a procurar o filho, sempre atentos ao fato de que no acontecimento discursivo de

clamar pelo corpo insepulto pulsa o mito de Antígona.

3.1 – DOS DISPOSITIVOS DE CONTROLE AO CORPO INSEPULTO

Canção para “Paulo” (A Stuart Angel)

Eles costuraram tua boca/ com o silêncio /e trespassaram teu corpo [...]
Um sentido totalmente diferente de existir /se descobre ali, / naquela sala.

Um sentido totalmente diferente de morrer/ se morre ali, / naquela vala.
[...] e eu testemunhei quando levaram teu corpo [...]

Alex Polari12

Na esteira foucaultiana,  olhando para aquilo que foi efetivamente dito em nosso

material  de  análise  e  para  a  sua  questão  teórica  fundamental,  “como  apareceu  um

determinado  enunciado  e  não  outro  em seu  lugar?”  (FOUCAULT,  2007,  p.  33)  e  ao

retornarmos à história da ditadura militar brasileira, vemos que, não por acaso, Zuzu Angel

enuncia reiteradamente “Eu quero o corpo do meu filho”, pois, segundo o filósofo, como

já vimos, o corpo está profunda e rigorosamente ligado ao campo da política, pois ele só é

útil à sociedade e às relações que querem dominá-lo se for dócil (FOUCAULT, 2014b) e,

portanto, submisso às vontades e aos desejos desse poder. Assim, essa sujeição pode ser

alcançada  tanto  por  elementos  materiais  sem  violência  ou  armas  de  terror,  sendo

tecnicamente  pensada,  organizada  e  estruturada  para  alcançar  determinado  objetivo  ou

“pode muito bem ser direta, física, usar a força contra a força” (FOUCAULT, 2014b, p.

29).

Dessa forma, todos os dispositivos que foram empregados na época serviam para o

controle dos corpos daqueles que eram considerados “inimigos internos” – para controle

dos  corpos  dos  sujeitos,  de  seus  discursos  e  de  suas  ações.  Foucault  (2015)  define  o

dispositivo como: 

12 POLARI, Alex. Canção para “Paulo” (A Stuart Angel). Disponível em: 
<https://www.recantodasletras.com.br/poesias-de-esperanca/6485615>. Acesso em: 21 fev. 2021.
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um  conjunto  decididamente  heterogêneo  que  engloba  discursos,
instituições,  organizações  arquitetônicas,  decisões  regulamentares,  leis,
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas,
morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes
elementos (FOUCAULT, 2015, p. 364, grifo nosso).

O dispositivo é formado, portanto, por linhas de diferentes naturezas (DELEUZE,

1996), com diferentes curvas de visibilidade ou enunciação. Entre todos esses elementos

do dispositivo, há um jogo de estratégias que mudam suas posições e alteram suas funções,

justificando e mascarando práticas. Portanto, ele o considera “como um tipo de formação

que, em um determinado momento histórico, teve como função principal responder a uma

urgência” por meio de uma “função estratégica dominante” (FOUCAULT, 2015, p. 365). 

Refletindo sobre esse conceito foucaultiano e sobre a história da ditadura militar

brasileira,  observamos  que  o  governo  de  João  Goulart  (1961-1964)  foi  marcado  pela

instabilidade política,  pois já no fim dos anos 50 e início dos anos 60, os setores mais

marginalizados  da  sociedade  –  tais  como,  sindicatos  rurais,  ligas  camponesas  e

trabalhadores  urbanos  –  começaram  a  se  mobilizar  exigindo  melhores  condições

trabalhistas.  A organização da classe trabalhadora foi rápida e assustou as classes mais

altas que nunca haviam sido obrigadas a outorgar direitos mínimos relacionados a salários,

condições de trabalho e organização de sindicatos, o que resultou no grande medo de uma

revolução que derrubasse o sistema capitalista  por parte  dessa classe.  A partir  disso,  a

democracia  passa  a  sofrer  graves  crises  estruturais,  as  quais  o  governo cada  vez mais

mostrava-se incapaz de resolver,  tal  como nos conta Alves (1989). Temos, então,  uma

urgência  histórica:  faz-se  necessário  resolver  uma  crise  dentro  da  sociedade,  controlar

corpos,  sujeitos  e  seus  dizeres.  “Foi  em  reação  a  este  tipo  de  crise  que  as  classes

clientelísticas  brasileiras  vieram  a  desempenhar  um  papel  decisivo  na  criação  e

desenvolvimento de uma forma autoritária de capitalismo de Estado” (ALVES, 1989, p.

23) e ela emerge, então, com uma rede de dispositivos para esse controle, seja por meio de

discursos nacionalistas e de defesa do país, seja por meio de novas leis (como os Atos

Institucionais que foram aplicados), seja por meio da demonstração do poder do Estado

sobre  os  corpos desses  sujeitos  através  da censura,  dos  interrogatórios  e,  não raro,  da

violência, como nos mostra Zuzu nas seguintes sequências enunciativas:

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 09: 
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Agora, toca a procurar o fio da meada, parar todo o meu trabalho para descobrir o porquê deste
horror que está me acontecendo. Se estão fazendo isso com um inocente (e meu filho é inocente),
aqueles  todos  que  li,  que  estão  sendo torturados  e  mortos  desde  64  são  também inocentes.
Patriotas que lutam contra este Brasil potência militar (ANGEL, 1986b, p. 38).

Podemos observar que ao dizer “se estão fazendo isso com um inocente (e meu

filho  é  inocente)  aqueles  que  li –  refere-se  aos  nomes  de  possíveis  torturados  e

desaparecidos que foram emergindo ao longo de sua investigação e procura pelo corpo de

Stuart  –  que  estão  sendo  torturados  e  mortos  desde  64  são  também  inocentes”,  ela

demonstra  desconhecer  antes  do  acontecimento  do  filho  o  real  motivo  das  torturas,

justificadas até então por “um incentivo moral, já que a rigorosa manutenção da Segurança

Interna é missão comparável a defesa do país” [...] (ALVES, 1989, p. 40). Nesse momento,

os discursos associavam o desenvolvimento econômico brasileiro aos dispositivos de poder

do regime ditatorial de forma positiva e, como resultado disso, as formas de repressão que

eram aplicadas sobre os corpos dos sujeitos eram justificadas (quando conhecidas) como

medidas de segurança contra agentes subversivos que queriam o não desenvolvimento do

país:

O  slogan governamental  ‘segurança  com  desenvolvimento’  associa  o
desenvolvimento  capitalista  associado-dependente  à  defesa  da  segurança
interna contra o ‘inimigo interno’. Por sua vez, esta ênfase na constante ameaça
à nação por parte de ‘inimigos internos’ produz, no seio da população, um clima de
suspeita;  medo  e  divisão  que  permite  ao  regime  levar  a  cabo  campanhas
repressivas que de outro modo não seriam toleradas (ALVES, 1989, p. 39).

Fazendo  o  dispositivo  funcionar,  respondendo  à  urgência  histórica  que,  em

consequência,  estabeleciam verdades  para  a  população  crédula  de  que  vivia  em plena

liberdade:

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 10: 
Isto  acontecendo  no  Brasil  desde  1964?  Eu,  na  minha  santa  ignorância.  Fazendo  moda,
vestidinho com flor e passarinho. Moda alegre, descontraída. Moda e liberdade (ANGEL, 1986b,
p. 34).

Estimada  de  poder  pelo  Estado  abarcou,  segundo  a  autora,  corporações

multinacionais, o governo dos Estados Unidos e os militares brasileiros, especialmente os

oficiais  da Escola Superior de Guerra (ESG) que estabeleceu a ideologia de segurança

nacional,  um instrumento  que  as  classes  dominadoras  usaram para  defender  e  validar

meios não democráticos de exploração e desenvolvimento de capital.  Essa ideologia,  a

chamada  “Doutrina  de  Segurança  Nacional  e  Desenvolvimento”,  foi  um dos primeiros

58



dispositivos para esse controle, pois a ESG foi criada em 1949, na França e nos Estados

Unidos, com objetivo de treinar e capacitar pessoas para dirigir  e planejar  a segurança

nacional, além da analisar e interpretar fatores políticos, econômicos e militares, visando

estratégias para estabelecer essa “segurança”. 

Nesse momento, 

 
A Doutrina  de  Segurança  Nacional  e  Desenvolvimento  tem sido  utilizada  para
justificar a imposição de um sistema de controle e dominação. Ela não pressupõe
o apoio das massas, para a legitimação do Estado, nem precisa obter esse apoio;
[...] Todavia a Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento efetivamente
prevê que o Estado conquistará certo grau de legitimidade graças a um constante
desenvolvimento capitalista e a seu desempenho como defensor da nação contra a
ameaça dos ‘inimigos internos’ [...]. A legitimação é vinculada aos conceitos de
desenvolvimento  econômico  e  segurança  interna.  O  slogan  governamental
‘segurança  com  desenvolvimento’  associa  o  desenvolvimento  capitalista
associado-dependente à defesa de segurança contra o ‘inimigo interno’.  Trata-se
por isso mesmo de uma ideologia de dominação de classe que tem servido para
justificar as mais diversas formas de opressão classista (ALVES, 1989, p. 27,
grifo nosso).

E ainda,

Salienta-se  também  que  a  teoria  do  ‘inimigo  interno’  induz  o  governo  ao
desenvolvimento de dois tipos de estruturas defensivas. Primeiro, o Estado deve
criar um Aparato Repressivo de controle armado capaz de impor sua vontade
e, se necessário, coagir a população. Depois ele montará uma formidável rede
de  informações  políticas  para  detectar  os  ‘inimigos’,  aqueles  setores  da
oposição que possam estar  infiltrados pela ação comunista ‘indireta’.  Tudo
isso implica ainda a centralização do poder de Estado no Executivo federal, que
poderá então operar o vasto aparato de segurança interna.  Segue-se também que
os setores mais intimamente vinculados à coordenação das forças repressivas e
de informação vêm a ser os detentores de facto do poder no interior do Estado
de Segurança Nacional (ALVES, 1989, p. 41, grifo nosso).

Tal era o nível  de ensino e eficiência  da ESG que ela  ficou conhecida como a

“‘Sorbonne’ do establishment militar”, conforme nos conta Alves (1989, p. 24). Muitos

dos graduados por esse centro de treinamento vieram ocupar cargos militares de extrema

importância nas instituições do Brasil e, assim, implantaram uma rede de informações para

a centralização do poder nas mãos do Estado. 

Foucault  (2015) considera os dispositivos como “máquinas  de fazer  ver e  fazer

falar” (DELEUZE, 1996, p. 6), com diferentes regimes de luz que distribuem o visível e o

invisível, linhas de força e subjetividade – que aqui nos interessam – que se entrecruzam,

se misturam e podem dar origem a novos dispositivos.
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Então, todo o governo deveria organizar-se de modo a fazer as estratégias – ou seus

dispositivos – funcionarem não importando quais obstáculos, ou óbices, como nos diz a

autora, deveriam ser transponíveis. Qualquer obstáculo que impedisse esse objetivo deveria

ser superado, fosse ele de ordem natural ou não. Portanto, antagonismos políticos eram

considerados atividades contestatórias e intencionais que iam contra os objetivos do Estado

e precisavam ser  interrompidas.  A ESG elaborava  técnicas  para  transpor  os  diferentes

níveis de oposição que iam desde pequenas medidas de segurança, como a verificação de

documentos, a vigia do indivíduo, até a “mobilização total do poderio de Forças Armadas

para  verificar  situações  de  ‘pressão’,  ou  seja,  de situação de  contestação  organizada  e

efetiva à autoridade do governo” (ALVES, 1989, p. 44, grifo nosso).

Todas  essas  medidas  para  controlar  os  diferentes  níveis  de  oposição  eram

estratégias que se impunham de forma despótica e absolutista, mas não eram realizadas

somente  para atender  aos  desejos de um poder  que não sabia ser  contestado,  mas são

estratégias que se formam a partir de relações de saber e poder por um poder que não

poderia ser contestado para, somente assim, ter garantia total de sua instalação e perfeito

funcionamento, pois Foucault (2015, p. 367, grifo nosso) diz que

o dispositivo era de natureza essencialmente estratégica,  o que supõe
que se trata no caso de uma certa manipulação das relações de força, de
uma intervenção racional e organizada dessas relações de força, seja para
desenvolvê-las  em  determinada  direção,  seja  para  bloqueá-las,  para
estabilizá-las, para utilizá-las etc...  O dispositivo, portanto, está sempre
inscrito em um jogo de poder, estando sempre,  no entanto,  ligado a
uma ou a configurações de saber que dele nascem mas que igualmente
o condicionam. É isto o dispositivo: estratégias  de relações  de força
sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por ele. 

Ou  seja,  para  fazer  os  dispositivos  funcionarem,  a  ESG,  aliada  ao  poder  do

governo, constituiu todo um aparato teórico para instituir esse dispositivo e colocá-lo em

funcionamento:  os  discursos  de  nacionalidade  e  as  leis  estabelecidas  constituíram-se  a

partir de relações de saber-poder que nasciam delas e era condicionados por ela, como nos

mostra a sequência enunciativa.

Assim, para ter garantia dessa autoridade do qual Alves (1989) nos fala, o 1º Ato

Institucional foi escrito no dia 09 de abril de 64 pelos chefes do Exército, da Marinha e da

Aeronáutica  e  já  no  preâmbulo  deixa  claro  seus  objetivos  que  são  assegurar  ao  novo

governo  que  se  estabelecia  todos  os  direitos  de  exercer  as  atividades  necessárias  à

reconstrução da economia, da moral e da política brasileira, tudo em nome da revolução
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que, segundo o documento, foi apoiada pelo povo. E, ainda, afirmava que a autoridade, a

partir daquele momento, saía das mãos do povo para as mãos do “factor do poder”, ou seja,

do governo.  Assim,  o AI de número 1 tinha  por  objetivo  amparar  por  meio  da lei  as

atrocidades  que  aconteceram  em  nome  da  reconstrução  do  nosso  país.  Foi  esse  ato

institucional que deu origem ao “Estado-oposição” (ALVES, 1989).

O AI-1 também autorizou colocar em prática a “Operação Limpeza”, que buscava

aniquilar qualquer ato ou cidadão que se opusesse organizadamente ao novo governo e

suas medidas. Suas estratégias, segundo a historiadora, dividiam a sociedade em diferentes

compartimentos para que o controle se exercesse de forma completa e, dessa forma, a força

de repressão fixou-se. Nos enunciados de Zuzu, notamos a dor da mãe que teve o corpo do

filho  tomado  pelas  ações  desse  dispositivo  de  poder  que  agiam  em  nome  do

desenvolvimento do país:

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 11: 
Agora eles vão saber que país do futuro é este, que está nos slogans.  Ame-o ou deixe-o! Que
futuro? Um futuro sem meu filho, sem os filhos das outras brasileiras como eu. Sem aqueles que já
foram assassinados ou que estão sendo caçados como feras por aí. Estou lendo tudo, coleciono
tudo.  Anoto  nomes  dessas  centenas  de  jovens  (pelo  tamanho  do  Brasil  devem  ser  milhares)
intimidados,  laçados  nas  ruas,  nas  casas  onde  se  encontram  para  serem  mortos  em
interrogatórios[...]. Que futuro é este? Sem juventude? (ANGEL, 1986b, p. 38).

Ainda antes da morte de Zuzu, o corpo de Stuart foi alvo dos dispositivos do poder

soberano: o rapaz não teve o corpo queimado na fogueira como nos rituais de suplício do

século XVII, mas levou choques na tortura no século XX, teve seu corpo como alvo de

extorsão da verdade, pois os militares queriam saber onde estava seu colega de guerrilha,

Carlos Lamarca, e uma vez que Stuart venceu a tortura e, portanto, os torturados não se

deixando confessar, foi alvo da aplicação do castigo até chegar à morte. O corpo de Stuart

foi,  dentro  da  engrenagem  do  poder  soberano  exercido  pelo  Estado,  parte  do  jogo

judiciário,  no  qual  a  tortura  calculada  foi  “medida  para  punir  e  um ato  de  instrução”

(FOUCAULT,  2014b,  p.  45),  alvo  de  uma  estratégia  que  respondia  à  uma  urgência

histórica  e  foi  sustentada  por  jogos de saber  e,  especialmente,  de poder  que  precisava

garantir seu próprio funcionamento.

No Governo de Castello  Branco, foram criados os Inquéritos Policiais  Militares

(IPMs) – mais precisamente no dia 27 de abril de 1964 –, que se tratavam, conforme nos

conta Alves (1989), de Comissões de Inquéritos que foram dispostas em todos os níveis do

governo  federal  e  suas  organizações  (ministérios,  empresas  estatais,  órgãos
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governamentais, universidades federais e outras) para investigar atividades subversivas de

“inimigos  internos”.  Uma  vez  realizado  o  inquérito  com  o  cidadão  acusado,  ele  era

examinado pelo chefe do departamento a que pertencia  a instituição  e  mais  tarde pelo

responsável pela decisão da punição, que poderia ser, ainda segundo a autora, o presidente,

o governador do Estado ou o prefeito da cidade. Essa decisão deveria ir a público por meio

do Diário Oficial da União, dos Estados ou dos Municípios. 

Porém,  os  IPMs  “configuraram  o  primeiro  núcleo  de  Aparato  Repressivo  [...].

Estabeleceu-se  assim,  um  confronto  crescente  entre  a  estrutura  legal  tradicional  e  a

estrutura  paralela  extralegal  ‘revolucionária’”  (ALVES,1989,  p.  57),  e  esses  inquéritos

passaram a  ser  utilizados  de  acordo  com interesses  pessoais  e  locais  de  determinados

políticos que perdiam suas eleições e acusavam seus adversários de trabalhos e atividades

subversivas  para  assim  eliminá-los  e  acabar  com  a  concorrência.  E  rapidamente  essa

prática foi tornando-se cada vez mais comum, pois

Carentes de qualquer fundamentação jurídica formal, os IPMs não se submetiam a
regras fixas de comprovação. [...] O testemunho da ‘opinião pública’ era suficiente,
em  certos  casos  para  provas  as  atividades  subversivas  ou  revolucionárias  que
justificavam punição. [...] Isto explica certas conclusões dos IPMs mais conhecidos
na  época.  O  professor  Rodolfo  da  Costa  e  Silva,  de  Goiás,  por  exemplo,  foi
condenado  porque  ‘participou  de  várias  palestras  promovidas  pelo  centro
acadêmico,  onde,  com  a  palavra,  abordava  os  mais  diversos  temas  políticos,
notadamente subversivos [...]. [...] Outra pessoa acusada, Maristela Duarte Mendes,
dona-de-casa,  negou qualquer  atividade política,  mas foi  ainda sim considerada
culpada porque ‘a negativa dessa indiciada não exprime a realidade dos fatos. Sua
visita  à  Rússia,  suas  ligações  com  elementos  altamente  comunistas,  seu
procedimento  e  boatos  propalados  em  Anápolis  são  provas  irredutíveis  que  a
qualificam como comunista’.
A culpabilidade por laços de família era comum: [...] o funcionário público Mauro
Campos Neto foi  considerado ‘comunista  de nascimento, pois que aprendeu os
rudimentos do próprio partido com o pai, Jacy Neto, que sempre militou nas hostes
do PC (ALVES, 1989, p. 58).

Assim, qualquer acusação em um IPM tinha por consequência perseguições, prisão

e  tortura,  pois  não  eram  necessárias  provas  documentais  para  que  o  alguém  fosse

condenado, bastava que de alguma maneira fosse acusado de ameaçar o poder do Estado, e

o dispositivo funcionaria.

O Ato Institucional nº 2 foi assinado no dia 17 de outubro de 1965 e seu 9º artigo

estabeleceu que,  a partir  daquele momento,  todo novo presidente e vice-presidente não

mais seria eleito por voto direto, mas por um Colégio Eleitoral composto por Membros do

Congresso Nacional,  em sua maioria.  Já o 16º artigo ficou conhecido, conforme Alves

(1989, p. 93), como o “Estatuto dos Cassados”, pois este delimitou gravemente os direitos

daqueles que foram por algum motivo cassados como “inimigos internos”, proibindo-lhes
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não só de manifestar-se sobre temas políticos, como também de votar e ser votado – em

eleições indicadas – e de frequentar determinados locais.

Ainda segundo Alves (1989), os anos de 1967 e 1968 foram marcados por alianças

informais entre vários setores da oposição que se uniram em passeatas e protestos, entre

eles  estava  o  movimento  estudantil,  o  dos  trabalhadores  e  a  Frente  Ampla,  e  juntos

afetaram  fortemente  as  estruturas  do  país.  A  autora  cita  que  em  uma  das  pequenas

manifestações,  no  dia  28  de  março  de  1968,  no  Rio  de  Janeiro,  estudantes  exigiam

melhorias  na  qualidade  da  alimentação  fornecida  pelo  restaurante  Calabouço  em uma

universidade  (pois  o  governo  havia  retirado  subsídios  que  serviam para  a  alimentação

destes e o restaurante foi obrigado a baixar a qualidade dos alimentos e subir os preços das

refeições) quando um batalhão da polícia militar disparou tiros de metralhadora sobre eles

com o objetivo de causar pânico e parar não somente esta manifestação, mas fazê-la servir

de exemplo para outras e, então, matou o estudante Edson Luiz, de dezesseis anos. Porém,

a morte do rapaz teve efeito contrário e somente agravou as manifestações que tomaram

uma proporção muito maior que refletiu nos movimentos de outras classes. 

As armas usadas no protesto e em outros momentos eram símbolo do poder militar,

do terror e das consequências que as manifestações poderiam acarretar na vida daqueles

que por ventura fossem acusados como inimigos internos, mais uma estratégia das relações

de poder, pois,

A parada militar do Dia da Independência era importante componente psicológico
da estratégia da intimidação. Uma vez por ano, a população pode ver em exibição
todo o equipamento militar pesado. Em 1968, a população sabia que todo aquele
impressionante aparato de força podia mais provavelmente voltar-se contra ela do
que contra um agressor estrangeiro; a parada teria assim um efeito ‘dissuasivo’,
levando  a  população  a  temer  eventuais  consequências  da  passagem  à  ação
(ALVES, 1989, p. 129).

Então, no dia 13 de janeiro de 1968, foi instituído o AI-5 que inaugurou o período

mais sombrio da ditadura militar brasileira, pois era uma ferramenta de intimidação por

meio do terrorismo, “alguns setores da oposição empunharam armas julgando não haver

outra maneira de combater o Leviatã. [...] os demais setores da oposição e grande parte da

população não envolvida foram esmagados por brutal ofensiva das forças de segurança”

(ALVES, 1989, p. 137) e, assim, iniciaram os verdadeiros anos de chumbo desse período,

os  quais  a  população  seguiu  controlada,  segundo  a  historiadora,  pelo  medo  e  pelo

desânimo.

Nesse momento, segundo Alves (1989), a violência foi usada contra os cidadãos de

forma indiscriminada, pois o governo já se sentia pressionado por todas as camadas da
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sociedade. O Congresso Nacional foi fechado, o controle executivo permaneceu nas mãos

de grupos que priorizavam a segurança interna, ou seja, a repressão, e foram elaborados,

ainda  conforme a  autora,  treze  atos  institucionais  e  quarenta  atos  complementares  que

estabeleciam a censura prévia e direta da imprensa, para as universidades e para as artes.

Iniciaram-se, então, grandes protestos de luta armada a partir do ano de 1969. Entre eles,

destacam-se o roubo de armas comandado por Carlos Lamarca do regimento militar em

São Paulo, juntamente de outros membros da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) e

o  sequestro  de  Charles  Burke  Elbrick,  embaixador  dos  Estados  Unidos,  realizado  por

membros do Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), nos quais Stuart  esteve

envolvido, pois, segundo a CNV (2014, p. 598):

Stuart Angel iniciou sua militância política na Dissidência Estudantil do PCB da
Guanabara, depois denominada MR-8, do qual se tornou dirigente em meados de
1969. Documentos da repressão política o apontam como participante de operações
armadas. O relatório do Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar o sequestro
do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, contido na informação no
511/70/S-102-S1-CIE do Centro de Informações do Exército (CIE), de 2 de março
de  1970,  acusa  Stuart  de  participar  do  sequestro.  Os  agentes  de  informação
identificam o estudante como “parte da Frente de Trabalho Armado responsável
pelo sequestro do embaixador norte-americano”.

Até o momento do sequestro, Stuart teve sua vigência do MR-8 acompanhada pelo

olhar soberano do poder ditatorial, conforme nos conta a CNV (2014).

Ainda  segundo  Alves  (1989),  após  negociar  com  os  guerrilheiros,  o  governo

deliberou o AI-13 e o AI-14 para, assim, ter apoio para aumentar ainda mais a repressão. 

O Ato Institucional Nº 13 estabelecia que todos os presos políticos trocados por
dignatários sequestrados seriam banidos do território brasileiro; na realidade, ele
dava ao Executivo o poder de banir do país ‘o brasileiro que, comprovadamente, se
tornar  inconveniente,  nocivo  ou  perigoso  à  Segurança  Nacional”.  O  Ato
Institucional Nº 14 era uma emenda à Constituição de 1967, tornando as penas de
morte,  prisão  perpétua  e  banimento  aplicáveis  em  casos  de  ‘guerra
psicológica, guerra adversa revolucionária ou subversiva’ [...] (ALVES, 1989,
p. 157, grifo nosso).

Porém, assim como não havia definição exata para inimigo interno, a autora destaca

que não havia nenhuma definição exata para as guerras citadas, abrindo para qualquer tipo

de interpretação e podendo ser aplicada a qualquer tipo de manifestação que considerassem

subversiva.

Entre 1969 e 1974, segundo Alves (1989), havia cerca de doze mil presos políticos

no Brasil e surgiram nesse mesmo período as primeiras provas de que em nosso país havia

centros  secretos  de  tortura,  onde  desapareciam  esses  presos.  A  autora  cita  que  há
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depoimentos de vítimas dessas torturas na Organização dos Estados Americanos (OEA),

no Conselho Mundial das Igrejas, no Conselho Mundial de Igreja dos Estados Unidos e

também no Vaticano. 

No Brasil, esses depoimentos encontram-se nos arquivos da Ordem dos Advogados

(OAB) e na Conferência Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB), além do próprio relatório

da  Comissão Nacional  da  Verdade.  Nesses  relatórios,  os  métodos  de  tortura  que  mais

aparecem são o “pau-de-arara”, o “telefone”, a “cadeira do dragão” e a palmatória, que

eram utilizados para arrancar informações dos presos políticos durante os interrogatórios.

Tudo isso acontecia, segundo o que ela nos conta ainda, dentro de uma sala completamente

a prova de som, onde a temperatura varia entre zero e temperaturas muito quentes, além da

alteração de cores que vão de tonalidades muito escuras ao preto contribuindo para ainda

maiores efeitos de perturbação psicológica do torturado. E, assim, a opressão, as armas e a

tortura  tornaram-se  métodos  institucionalizados  de  controle  político  dos  corpos  dos

sujeitos.  Controle que é percebido na indignação de Zuzu Angel na seguinte sequência

enunciativa:  

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 12: 
Moços e moças, às centenas, presos e torturados com requinte. Também operários, até padres,
mulheres grávidas. Alguns para sempre enlouquecidos como essa Dulce, uma atriz.  Quase todos
mortos. Seus corpos nunca mais serão encontrados.  Como o do meu filho. Como devolvê-los à
família com essas marcas de sofrimento? [...] (ANGEL, 1986b, p. 56).

Destacamos o enunciado “Moços e moças, às centenas [...]  Quase todos mortos.

Seus corpos nunca mais serão encontrados.  Como o do meu filho:”, porque são essas

centenas de corpos que atacaram o poder, foram insubmissos e desobedientes, repetindo as

transgressões  do  mito,  conduzindo  Zuzu  Angel  a  atualizar  interdiscursivamente  a

desobediência trágica da obra-prima de Sófocles.

3.2 CORPOS (DES)OBEDIENTES E (IN)SUBMISSOS 

É  fato  que,  para  qualquer  regime  de  poder  permanecer  em  funcionamento,

especialmente um regime ditatorial, durante determinado período de tempo, é necessário

aos sujeitos permanecerem alienados nos discursos que são distribuídos para o controle de

seus  corpos.  No caso brasileiro,  foi  preciso  que os  ideais  de  nacionalidade  estivessem

muito bem fortalecidos e que os discursos da ESG fossem fundamentados nesses ideais
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para que a “Doutrina de Segurança e Desenvolvimento Nacional”,  a teoria  do inimigo

interno e os Atos Institucionais funcionassem mantendo essa alienação. 

Retomamos as reflexões de Gros (2018) cujo escrito inicia falando da submissão e

cita o momento em que o Diabo tenta a fé de Jesus Cristo no deserto, oferecendo-lhe três

diferentes formas de poder. Entre elas, oferece o reinado do povo. Porém, Cristo recusa

dizendo que precisa de um povo unido para reinar e não escravos revoltados contra o seu

poder  e  diante  disso,  afirma:  “é  só  na  obediência  que  nos  agrupamos,  que  nos

assemelhamos [...]. A obediência faz comunidade” (GROS, 2018, p. 14). 

Ao voltar nossos olhos para o regime vivido, percebemos que o poder ditatorial

também não precisava de corpos revoltados contra o exercício de seu poder, mas queria

constituir, portanto, a partir dessa alienação, uma comunidade obediente. Um grupo que a

partir da alienação se tornasse submisso e, por consequência, facilmente controlável. 

Porém, como afirma Foucault (2015), o poder não é passível de posse, pois, onde

há relações de poder, há também disputa por ele, gerando jogos de poder e resistência.

Resistir  é,  em certa  medida,  desobedecer  e,  para Gros (2018),  este  é  um dos instintos

humanos. Para alguém ser considerado “normal” dentro da sociedade é preciso obedecer às

leis e às exigências de um superior para que a organização da comunidade seja possível: 

Aceitar a mediação das leis, resistir à inclinação de nosso instinto, fazer o que o
outro  exige  que  façamos  é  aceder  ao  patamar  da  humanidade  ‘normal’.
Desobedecer  é  se  deixar  escorregar  ladeira  abaixo  na  selvageria,  ceder  às
facilidades do instinto anárquico. Se é o animal em nós que nos faz desobedecer,
então  obedecer  é  afirmar  nossa  humanidade (GROS,  2018,  p.  15-16,  grifo
nosso).

Ou seja, entre esses jogos de poder e resistência que se estabelecem na ordem do

discurso da obediência,  o ato de obedecer coloca-nos lado a lado com a humanidade e

desobedecer nos torna selvagens, pois é a desobediência que mostra nosso lado animalesco

e nos tira da ordem do “normal”. Ser independente e contrariar leis é ligado à selvageria e

somente a obediência nos humaniza, conforme nos diz o autor. Humanos são os corpos

dóceis (FOUCAULT, 2014b) e perfeitamente submissos.

Por  submissão,  Gros  (2018,  p.  22)  entende  “uma  obediência  de  pura  coerção:

obedecemos àquele que tem nas mãos a arma ou o chicote,  a força de decisão sobre a

carreira e mesmo sobre a vida e a morte”. E ainda ao se questionar por quais motivos o

submisso obedece, afirma: obedece “porque não pode fazer de outro modo, porque para ele

é  impossível  desobedecer:  a  sanção  seria  imediata  e  demasiado  pesada.  Humilhado,

demitido, espancado, excluído, rebaixado… Pagaria um preço alto demais” (GROS, 2018,
66



p. 23).  Em outras palavras,  o submisso permanece alheio às próprias  vontades,  agindo

sempre sob os desejos e decisões do outro, de um superior que sobre o submisso possa

fazer recair seu poder. Desobedecer é arriscado, segundo Gros (2018), para o trabalho, para

o bem-estar e até mesmo para a vida que pode ser retirada do submisso. O preço a pagar

pela insubmissão é, para ele, perigoso e muito caro. 

A relação de forças entre  o que impõe e o submisso é sempre desiquilibrada e

hierárquica, como nos diz o autor. Dá-se entre escravo e amo, servo e senhor, operário e

superior. Em nossas análises, – na insubmissão – entre a cidadã Zuleika e o poder militar

vigente; entre a princesa grega Antígona e o rei. A relação é sempre política e hierárquica. 

O escravo executa silenciosamente as ordens de seu amo, o servo se mata para
cultivar  as  terras  de seu senhor,  o operário deixa que lhe imponham cadências
insanas,  o empregado ouve, serrando os dentes,  as críticas depreciativas  de seu
superior. Como fazer de outro modo? (GROS, 2018, p. 22).

Por  isso,  a  submissão  política  é  veementemente  ensinada.  Ensina-se  que  todo

cidadão se submeta às leis por adesão livre e voluntária para organização da sociedade,

sendo completamente errado desobedecer.

Porém, para Foucault (2014), os pontos de resistências de todo discurso são móveis

e transitam entre as instituições da sociedade e seus sujeitos, “é certamente a codificação

estratégica desses pontos de resistência que torna possível uma revolução” (FOUCAULT,

2014, p. 105) e aí se iniciam revoltas contra essa hierarquia da qual nos fala Gros (2018):

Ao mesmo tempo,  a  submissão  pode  trazer  como seu  reverso  futuro  uma
promessa de revolta, de rebelião.  O submisso espera sua hora. Ele  espreita as
fraquezas do senhor, está atento às fragilidades, às brechas, pronto para dar o
golpe, virar o jogo. Delimito aqui o conceito de “submissão”. Se digo que essa
relação de forças é histórica, contingente, transitória, reversível – um puro estado
de fato –, então a submissão, obediência refratária,  contém em si a insubmissão
como revanche. A partir do momento em que os submissos conseguem se unir
para conspirar contra os senhores, assim que sentem e constroem sua força
coletiva, a guerra pode ser retomada. Rebelião, Re-bellum: a guerra recomeça, o
antigo vencido se recompõe (GROS, 2018, p. 22, grifo nosso).

Mais uma vez, aqui se encaixam as mulheres desobedientes Antígona, Zuzu,  e,

somemos, as Mães da Praça de Maio.  Diante daquilo que lhes foi imposto,  elas foram

insubmissas, procuraram por pontos de fragilidade, cada qual, no formato de poder que

lhes exigiam e diante dele adesão e silêncio. Diante deles, gritaram suas próprias vontades,

exerceram suas próprias vontades e desejos. Podemos considerar, então,  a insubmissão,

“nesse sentido [...] um vetor de desmistificação política, pois trata-se de mostrar, por trás
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das construções esfumaçadas,  o grão de realidade  da injustiça e da violência” (GROS,

2018, p. 23). Antes vencidas, elas se recompõem, tentam virar o jogo e a guerra recomeça.

3.3 REGULARIDADES DISCURSIVAS: VERDADE E PARRESIA 

A desgraça dos filhos inicia-se, na obra aqui analisada, quando Polinice enfrenta

Eteócles, que havia assumido o trono do rei, para tentar assumir o comando da cidade. Em

batalha,  um irmão mata ao outro. Após isso, sobe ao poder Creonte, tio dos rapazes, e

decreta seu primeiro édito:

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 13: 
CREONTE: Eteócles que, lutando em prol da cidade, morreu com igualável bravura, seja por
minha ordem expressa, devidamente sepultado; e que se lhe consagrem todas as oferendas que se
depositam sobre a terra, para os mortos mais ilustres! Quanto a seu irmão, – quero dizer Polinice
– que só retornou do exílio com o propósito de destruir totalmente pelo fogo o país natal, e os
deuses de sua família, [...] declaro que fica terminantemente proibido honrá-lo com um túmulo ou
lamentar sua morte; que seu corpo fique insepulto, para que seja devorado por aves e cães , e se
transforme em objeto de horror (p. 16).

 Creonte  não só decide sobre a morte  de Antígona quando ela  o desobedece  e

enterra o corpo do irmão, como também deseja que o corpo de Polinice se transforme em

objeto de horror e,  consequentemente,  exemplo para o restante  de seus súditos do que

aconteceria aos que desafiassem o seu poder. 

Na interdiscursividade  da memória  discursiva  que  entrelaçam os  enunciados  de

Zuleika e Antígona, observamos regularidades e, entre elas, especialmente chamam nossa

atenção i) o funcionamento do poder soberano que punirá aquele que tentar desobedecer a

suas ordens materializado no personagem de Creonte,  ii) as verdades que se estabelecem

em torno da prática de dar sepultura; iii) a desobediência de ambas as mulheres diante do

exercício desse poder.

Porém, de acordo com Foucault (2014c, p. 94),  

O protesto contra os suplícios é encontrado em toda parte na segunda metade do
século XVIII: entre os filósofos e teóricos do direito; entre juristas, magistrados,
parlamentares; [...] e entre os legisladores das assembleias. [...] O suplício tornou-
se  rapidamente  intolerável.  Revoltante,  visto  da  perspectiva  do  povo,  onde  ele
revela  a  tirania,  o  excesso,  a  sede  de  vingança  e  o  “cruel  prazer  de  punir”
(FOUCAULT, 2014b, p. 94).

Com efeito, uma vez que o poder não é algo que se possui, mas sim que se exerce e

que está nas micro instâncias (FOUCAULT, 2015), os rituais  que eram utilizados para
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gerar medo, coagir por meio dele e manter a ordem passaram a provocar batalhas e jogos

de poder entre aqueles que queriam dominar e aqueles que não queriam ser dominados,

originando, dessa forma, corpos desobedientes.

A Parresia é, segundo o autor, o enunciado da verdade. Porém, como já dito, esse

enunciado possui características que o diferenciam da vontade da verdade, pois ela não

ocorre  somente  no  ato  da  enunciação,  tal  como no ato  performativo,  tampouco  só  no

enunciado sustentado sobre os saberes das instituições, mas em dois níveis:  i) o ato de

enunciar a verdade, o momento da enunciação;  ii) “a afirmação de que essa verdade, [...]

nós  a  consideramos  efetivamente,  como [...]  verdadeira.  Eu penso a  verdade,  e  penso

verdadeiramente que é verdade, e penso verdadeiramente que digo a verdade no momento

em que a digo” (FOUCAULT, 2010, p. 62). Pensar a verdade, enunciar a verdade e crer

que se disse a verdade absoluta é essencial à parresia.

Ao contrário do ato performativo que ao ser dito executa uma ação já esperada –

como no caso de um juiz que ao enunciar “Está aberta a sessão” a abre efetivamente – ela

abre  para o parresiasta  não  um efeito  já  esperado,  habitual  ou institucionalizado,  mas,

conforme o filósofo, ao enunciar a verdade o parresiasta abre, para si mesmo, vários riscos

nem sempre pré-determinados. Dessa forma, para que haja parresia, não basta que haja

uma verdade; porém, se a verdade fez irromper um risco juntamente da enunciação, há

parresia. É um ato irruptivo, conforme o pensador.

Foucault (2010) afirma, também, a existência de atos performativos que, por mais

que verdadeiros, não são sinceros e exemplifica a partir da situação de “pedir desculpas”.

Quem pede desculpas a alguém, ocupa o lugar da pessoa que ofendeu e, assim, não só

enuncia, como também executa um ato performativo. Esse pedido pode não ser sincero e o

enunciador pode carregar a intenção de vingar-se mais tarde, como exemplifica o autor.

Todavia, na parresia a sinceridade sobre aquilo que se enuncia é um fator crucial,  pois

como já  mencionado  acima,  o  parresiasta  precisa  acreditar  fielmente  em sua  verdade.

Foucault (2010) chama esse fenômeno de pacto, pois trata-se de um pacto do sujeito para

com o enunciado, para o ato de enunciar e para consigo mesmo:

E é nisso que o pacto é duplo. Por um lado, o sujeito diz na parresia: eis a verdade.
Ele diz que pensa efetivamente essa verdade, e nisso se liga ao enunciado e ao
conteúdo  do  enunciado.  Mas,  ele  pactua  também na  medida  em que  diz:  sou
aquele que diz essa verdade, eu me ligo, portanto, à enunciação e assumo o
risco por todas as consequências (FOUCAULT, 2010, p. 62, grifo nosso).
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Esse pacto é,  portanto,  um elemento implícito  da parresia,  um compromisso do

sujeito consigo e com a verdade que ele considera absoluta. 

Além disso, novamente em contraposição ao ato performativo, para que aconteça

parresia não é necessário que o enunciador seja uma pessoa com o estatuto autorizado para

enunciar, como um juiz em uma audiência ou o padre em um batizado, independentemente

do status, do lugar em que ocupa na sociedade ou no ritual que acontece no momento da

enunciação. O importante é que o parresiasta use da liberdade para enunciar a verdade e

“nessa medida, não encontramos no cerne da  parresia o estatuto social, institucional do

sujeito, encontramos sua coragem” (FOUCAULT, 2010, p. 63), pois 

não é porque de fato [Dionísio] quis matar Platão, por ter dito o que ele disse que
houve parresia. Há parresia a partir do momento em que Platão aceita de fato o
risco de ser exilado, morto, vendido, etc., por dizer a verdade. Logo a parresia
é aquilo porque o sujeito se liga ao enunciado, [à] enunciação e às consequências
desse enunciado e dessa enunciação (FOUCAULT, 2010, p. 63, grifo nosso).

Dessa forma, o ato da parresia pressupõe coragem, porque a verdade enunciada

poderá, de alguma maneira, ferir as verdades, a conduta ou as convicções pessoais do(s)

outro(s) e esse destinatário reagir, por sua vez, de forma violenta e acarretar riscos para a

vida do parresiasta que põe sua própria vida à prova em defesa de seus enunciados.

De igual modo, segundo Baptista (1986), Zuzu Angel desafiava o poder ditatorial e

ligava-se às suas convicções, denunciando a tortura e a morte do filho por meio de práticas

discursivas e não discursivas:

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 14: 
A figura admirável de Zuzu Angel dominava as audiências de julgamento. Vestida de preto, com
uma mantilha  também preta  sobre  os  ombros  pequenos,  suas  feições  mantinham uma serena
obstinação,  uma firmeza desafiante que a convertiam num autêntico órgão acusador daquelas
sessões judiciárias. Ela sim, formulava em seu silêncio, uma formidável acusação de tortura e de
morte que remarcava toda a discussão do processo (BAPTISTA, 1986, p. 68).

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 15: 
Onde quer que esteja, junto a seu filho querido, Zuzu Angel nos inspira a não nos determos jamais 
diante do arbítrio e do autoritarismo, e a tentar construir uma Justiça para a liberdade, a vida e a 
felicidade (BAPTISTA, 1986, p. 68).

Dessa maneira, na atualidade da memória discursiva em torno do acontecimento de

enterrar o corpo, ambas as personagens se ligam às suas enunciações: a) de forma pública,

frente ao tirano;  b) ambas acreditam fiel e sinceramente dizer a verdade no momento em

que dizem a verdade;  c) irrompem para  si  mesmas  o  risco da  morte  e  assumem essa
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consequência no ato de dizer a verdade, compactuando com seus enunciados e o discurso

da verdade presente neles. Ambas revelam, então, “os jogos subversivos, os embates entre

a vida e a morte, a luz e a noite, a mulher e o homem” (GROS, 2010, p. 47) e, então, como

afirma o autor,  cada qual na sua desobediência abalam a possibilidade de ordem desse

poder. 

Nesse capítulo, Gros (2018) questiona-se: será que as hierarquias são naturais? E

afirma que, se são naturais, requerem um tipo de obediência chamado subordinação, que

requer não só a obediência, mas que se reconheça a autoridade de quem manda.

A obediência do povo ao sujeito político é grata,  uma vez que entende que está
sendo  protegido  por  ele,  pois  “obedecer,  então,  não  é  mais  sujeitar-se  a  uma
oposição que obriga a suportar o insuportável, mas a conformar-se docemente a essa
ordem que põe cada um em seu lugar, é situar-se na vertical de uma harmonia que
traz felicidade (GROS, 2018, p. 35). 

Gros (2018) aponta que essa obediência é a utopia política e a chama de “concordia
ordinata”. Nas palavras do autor: 

sonho com empregados obedecendo sem discutir às instruções de um superior o qual
imagina que faz a ‘máquina funcionar’, e que, graças aos benefícios colossais desta
última  receberão  recompensas  consequentes.  E,  porque  não,  sonho  com  súditos
obedecendo  a  um  monarca  impregnado  de  virtudes,  amante  da  justiça,  sábio,
sabendo com sua ação assegurar concórdia social; sonho com cidadãos respeitando
as leis promulgadas por dirigentes competentes, [...] trabalhando sem descanso para
a construção da utilidade comum e a proteção de todos.
[...]  Governar  é  proteger,  cuidar.  Os  sujeitos  políticos  constituem  um  povo  de
crianças gratas e medrosas que o Estado protetor e ralhador carrega sob sua asa, sua
copa, sua tutela. (GROS, 2018, p. 35)

Desobedecer é, portanto, e conforme o autor, algo completamente irracional, fora

da normalidade. Obediência é a ordem natural e a desobediência ele considera loucura, um

ato  monstruoso.  Porém,  para  que  essa  obediência  dócil  aconteça,  é  necessário  que  o

dirigente tenha três características: competência, virtude (integridade moral) e solicitude

(cuidado  com  o  outro).  O  subordinado  reconhece  cada  uma  dessas  características.

Reconhece a autoridade do chefe, sua competência, sua ciência, pois este chefe está sempre

a serviço do bem.

Uma  vez  que  o  governante  não  tem  essas  características,  estaria  o  governado

autorizado a desobedecer? De acordo com Gros (2018), desde Tomás de Aquino (1225–

1274) se afirmava que a lei pode ser desobedecida se ela deixar de ser estabelecida para o

bem de todos e para construir  concórdia.  Ainda segundo o autor,  Lutero,  por sua vez,

ensinava que a desobediência deveria prosseguir para que houvesse “salvação” da alma do

sujeito, caso a lei e governo fossem tirânicos.
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3.4. ZUZU ANGEL E OUTRAS MÃES QUE FORAM À PROCURA DE SEUS FILHOS

A ditadura  militar  argentina  aconteceu  entre  os  anos 1976 e 1983 e,  apesar  do

regime  manter  as  mesmas  características  autoritárias,  se  compararmos  historicamente

ambos os momentos, veremos que Brasil e Argentina organizaram seu formato de controle

de formas diferentes. Segundo Pilar Calveiro (2013), no formato brasileiro, a preocupação

foi  dar  ar  de  legitimação  legal  às  atrocidades  que  aconteciam,  ainda  que  todas  as

informações fossem quase totalmente manipuladas. Em nosso país, buscava-se selecionar

os inimigos internos para retirar deles informações e desestruturar a oposição ao regime

que  era  baseado  no  método  carcereiro.  Porém,  a  Argentina  partia  de  um  mecanismo

desaparecedor  para  conseguir  as  informações  que  julgava  necessárias.  Então,  ainda

segundo a autora, o Brasil teve um regime “torturador” e a Argentina um “desaparecedor”.

Essa modalidade repressiva de poder se exercia  em campos de extermínio,  de onde os

capturados só poderiam sair mortos (salvo os casos raros que conseguiam fugir), que é

característico  no formato  de poder  soberano explanado por  Foucault  (2014c),  no qual,

como já mencionamos acima, a principal forma de exercício do poder sobre o corpo era a

morte. O poder soberano é aquele que possui o direito de decidir sobre a vida e a morte dos

sujeitos, pois: 

A justiça do rei se mostra como justiça armada.  O gládio que pune o culpado
também é  aquele  que destrói  os  inimigos [...].  Pois,  importa,  evidentemente,
impedir qualquer evasão ou ato de violência; importa prevenir também, da parte
do povo, um movimento de simpatia para salvar os condenados, ou uma onda
de indignação [...]” (FOUCAULT, 2014b, p. 51, grifo nosso). 

A ditadura militar argentina teve seu próprio meio de punir seus “culpados” e tentar

prevenir  movimentos  contrários  ao  formato  de  poder  instalado  e  aos  acontecimentos.

Contudo, com o aumento dos desaparecidos, a busca de mães que procuravam pelos filhos

aumentava a cada dia. Segundo Adriana das Graças de Paula (2014), essas mães e outros

familiares  passaram  a  procurar  o  Ministério  do  Interior  e  os  organismos  de  Direitos

Humanos para tentar saber algo sobre o desaparecimento ou o paradeiro dos filhos. Foi

Azucena Villaflor de Vicenti que reuniu, ainda segundo a autora, o primeiro grupo de mães

para um encontro na Praça de Maio, em Buenos Aires, no dia 30 de abril de 1977. Juntas,

elas escreveram um abaixo-assinado em que exigiam saber a verdade: se os filhos estavam

vivos ou mortos  e,  se vivos,  onde estavam.  Pouco a pouco,  reuniram indícios  sobre o
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aparato repressor e pistas sobre o paradeiro de seus procurados. Do governo, obtiveram

somente  o  silêncio,  conforme  Paula  (2014)  nos  conta,  de  onde  retiraram  forças  para

continuar buscando.

Maria  Adela  Gard  de  Antokoletz,  María  Ponce  de  Bianco,  Beatriz  Aicardi  de
Neuhaus  e  María  del  Rosario  Carballeda  Cerruti  compunham  o  grupo  de  14
mulheres que elegeram o dia 30 de abril de 1977, um sábado, para realizar na Praça
de Maio o reclamo pelos filhos desaparecidos.  A partir  dessa data,  seguida por
mudanças do dia dos encontros, para às quintas-feiras, mais mulheres se aderiram
ao  grupo.  Dentre  elas,  estavam  mães  que  se  tornariam  fundamentais  para  a
constituição e a consolidação do movimento, como Hebe Pastor de Bonafini, Nora
de Cortiñas, María Esther de Careaga, Juana Meller de Pargament e Angélica Sosa
Mignone (PAULA, 2014, p. 5).

Essas mulheres lutaram para encontrar respostas sobre o paradeiro de seus filhos,

contra a violação dos Direitos Humanos e em oposição aos órgãos de repressão. Paula

(2014) aponta que elas criaram uma identidade para seu grupo que as orientou durante essa

luta, pois tinham dentro dessa coletividade uma política organizada para alcançar objetivos

comuns  e,  ao  intervir  na  esfera  pública,  queriam  conquistar  mudanças  sociais.

Identificavam-se em uma mesma causa, que representa resistência à dominação, e por igual

e fundamental característica: a maternidade. 

Todas  essas  mulheres  eram donas  de  casa,  professoras  e  secretárias,  casadas  e

pertencentes à classe média e viveram durante a supremacia da igreja católica. No entanto,

os  próprios  membros  da  igreja,  ainda  segundo  a  estudiosa,  validavam  as  ações  dos

militares, não denunciavam os desaparecimentos e mortes e, em alguns casos, até mesmo

participavam das sessões de tortura. Assim, o grupo não obteve cooperação e participação

de entidades importantes em sua luta, como as do clero católico, para embasar a causa do

movimento. Tampouco de outros membros da sociedade, pois a repressão causava terror e

pânico nos demais cidadãos.

Mesmo sem apoio,  as mães do movimento utilizavam-se da influência da igreja

para  tentar  se  reunir  disfarçadamente,  “imperceptível”  aos  olhos  da  repressão.  Elas  se

agrupavam durante cerimônias para passar dados e novas descobertas de umas às outras.

Usavam o “prego de Cristo” para se identificarem durante as cerimônias, como nos afirma

Paula  (2014)  em seus  estudos.  Também  utilizavam  lenços  brancos  nos  cabelos  como

símbolo de sua identidade, forma que elas elegeram para demonstrar como queriam ser

vistas e reconhecidas, definindo essa identidade e negando o regime autoritário.  

A autora também nos conta que elas usavam a “solidariedade” e o “amor” para

legitimar seu movimento, pois são concepções ligadas ao mundo feminino. Uma de suas
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principais  formas de protesto foram caminhar  ao redor da Pirâmide da Praça de Maio,

empunhando cartazes com as fotos dos filhos desaparecidos:

Figura 4: A marcha da Madres na Praça de Maio 1981.

Disponível em:<https://www.politize.com.br/ditadura-argentina-maes-praca-maio/>. Acesso em: 19 jan.
2021.

Figura 5: A marcha da Madres na Praça de Maio 1981.

Disponível em:<https://www.politize.com.br/ditadura-argentina-maes-praca-maio/>. Acesso em: 19. jan.
2021.

Essa praça onde se reuniam é um local público da Argentina, protegido pelas forças

militares  e  ditatoriais,  ou  seja,  nesse  espaço  deveriam  ser  impedidas  quaisquer

manifestações contra o sistema instalado, porém, foi onde ficou marcado como epicentro

de seus protestos. Conforme Foucault (2014c, p. 50), importa para o poder soberano que

em todo crime há uma espécie de sublevação, pois “o criminoso é um inimigo do príncipe”

e, ainda, para o formato de poder vigente, todo aquele que ia contra sua autoridade era
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considerado um inimigo. Logo, o movimento das Mães da Praça de Maio começou a ser

visto como subversivo. Essas mulheres, que buscavam pelos filhos (e muitas buscam por

informações até os dias atuais sem nunca ter encontrado, sendo chamadas hoje de “Avós

da Praça de Maio”), começaram a ser conhecidas como “mães de terroristas”:

Para as Mães da Praça de Maio, a maternidade era um dos pontos fundamentais
que  unia  suas  componentes.  Afirmar-se  como mães  que  buscavam  seus  filhos
desaparecidos correspondia a travar uma luta contra a  representação construída
pela  ditadura:  “as  mães  de  terroristas”, de  pessoas  pertencentes  à  esquerda
armada e de grupos taxados como subversivos (PAULA, 2014, p 6, grifo nosso).

Assim,  naqueles  anos,  ao  olhar  daqueles  que  ainda  não  compreendiam  os

acontecimentos, tampouco os objetivos desse movimento, as mães realizavam atividades

subversivas  contra  o governo,  tal  como seus  filhos  e,  muitas  vezes,  eram vistas  como

criminosas  ou  como  aquelas  que  defendiam  criminosos,  pois,  segundo  Gros  (2018),

considera-se  que  as  leis  dentro  de  toda  sociedade  servem  para  que  a  organização  da

comunidade seja possível e, por isso, a obediência é fundamental! A autoridade política só

funciona por conformismo, adesão voluntária e por “Superobediência”, pois essa inércia

passiva de cada cidadão que leva à servidão voluntária é um hábito social, ainda segundo o

autor. Seguimos às leis por conformismo e alinhamos nosso comportamento ao dos outros.

Por isso, desobedecer pode ser considerado um ato irracional, criminoso, louco. Se

obedecer é a ordem natural, desobedecer é um ato monstruoso como afirma o autor, por

isso, ao desobedecer àquilo que foi imposto durante a ditadura as mães passaram a ser

vistas como terroristas. Unidas em uma só voz, eram tidas como aquelas que estavam indo

contra a hierarquia, não reconheciam a autoridade do poder que queria governar.

Todavia, notamos que os processos de subjetivação do sujeito discursivo “Mãe da

Praça de Maio” se modificaram na música “As Mães da Praça de Maio”, publicada pela

primeira vez no ano de 2017, pelo intérprete brasileiro Ivo Fraga, quando a tomamos aqui

como acontecimento discursivo:

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 16: MÃES DA PRAÇA DE MAIO (Ivo Fraga)

Elas chegam e pedem por seus filhos
Que sumiram num tempo desumano 
Quando espadas forjaram soberanos 
E o expresso da morte ganhou trilhos

Quando aportam na praça dos lamentos
Como barcos perdidos na neblina
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A esperança navega clandestina
[...]

Nessas madres locas, o vazio recanta
A semente morte das esperas tantas
Suas vozes duras quase em desatino
Clamam por justiça
Choram seus meninos

Elas rezam e renovam suas sinas
Num protesto refeito a cada instante
Onde a crença já quase agonizante
Nas vigílias constantes se remenda

O poder aninhado em mãos tiranas
Inseriu dentro delas [...]
E nas dores que guardam se resumem
A história latino americana

Essas madres locas a erguer retratos
São do povo triste
Um espelho exato
E seus lenços brancos
Aves peregrinas 
A voar imóveis
Pela Argentina

Conforme Paula (2014), ao explorar os conceitos de altruísmo e proteção, que estão

implícitos na palavra mãe, essas mulheres surgiram no cenário argentino como mães de

todas as pessoas desaparecidas,  vitimadas pela violência de um Estado autoritário.  Elas

foram autorizadas a desobedecer, pois:  i) “governar é proteger, cuidar” (GROS, 2018, p.

35) para o bem da sociedade e que ii) o poder que governa (ou aquele que o possui) precisa

ter  competência,  virtude  (integridade  moral)  e  solicitude  (cuidado  com  o  outro).  No

entanto,  como afirma a sequência  enunciativa  26,  o  poder  estava  “aninhado em mãos

tiranas”, ou seja, em mãos que não possuíam competência, virtude e solicitude, tampouco

se preocupavam em proteger e cuidar de seu povo, mas, pelo contrário, eram espadas que

“forjaram soberanas” que faziam com o que o “expresso da morte  ganh[asse] trilhos”.

Essas mães deixaram de ser subjetivadas como subversivas e defensoras de criminosos,

como foram durante o regime, para serem subjetivadas como um espelho do povo e da

história  da argentina:  “Essas madres  locas a erguer retratos/  São do povo triste/  Um

espelho  exato.”  “[...]  E  nas  dores  que  guardam  se  resumem/  A  história  latino

americana”.
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Na dispersão do arquivo da memória discursiva da música “As Mães da Praça de

Maio”, encontramos a música “Angélica”, de Chico Buarque, publicada no ano de 1977,

em homenagem póstuma à Zuzu Angel. Buarque e Zuzu eram amigos e, muitas vezes, ela

esteve com o cantor compartilhando suas dores e suas lutas:

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 17:  ANGÉLICA (Chico Buarque)

“Quem é essa mulher
Que canta sempre esse estribilho
Só queria embalar meu filho
Que mora na escuridão do mar
Quem é essa mulher
Que canta sempre esse lamento
Só queria lembrar o tormento
Que fez o meu filho suspirar
Quem é essa mulher
Que canta sempre o mesmo arranjo
Só queria agasalhar meu anjo
E deixar seu corpo descansar
Quem é essa mulher
Que canta como dobra um sino
Queria cantar por meu menino
Que ele já não pode mais cantar”

Se o arquivo é constituído por um sistema de enunciados que se organizam em uma

estrutura atemporal,  definido por um conjunto de regras “exterior aos elementos que se

relacionam”  (FOUCAULT,  2007,  p.  156,)  formando  “um  conjunto  transformável”

(FOUCAULT, 2007, p. 156), os enunciados não têm, portanto, apenas um sentido, mas

uma história. Ao olhar para a sequência enunciativa 16 devemos nos perguntar quais são as

regras que unem à sequência enunciativa 16 e 17. Como a história produz sentidos nas

músicas  “As  Mães  da  Praça  de  Maio”  e  “Angélica”?  Como  se  dá  o  processo  de

subjetivação de ambas as mães na história?

Buarque, ao se referir à Zuleika Angel, afirma que ela “canta sempre” e de verso

em verso, pergunta-se “Quem é essa mulher/Que canta sempre:

i) esse estribilho/ Só queria embalar meu filho/ Que mora na escuridão do mar;

ii) esse lamento/ Só queria lembrar o tormento/ Que fez o meu filho suspirar;

iii) o mesmo arranjo/ Só queria agasalhar meu anjo/ E deixar seu corpo 

descansar;”
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Ao procurar o conjunto de elementos externos que produzem sentido na sequência

enunciativa, percebemos que o eu-lírico refere-se à luta de Zuzu e afronta ao poder vigente,

reiteradamente,  ao  afirmar  que  a  mãe  “canta  sempre”,  construindo  sentidos  de  forma

poética: i) ela canta que quer embalar o filho morto; ii) lamenta os tormentos que ele viveu

durante as sessões de tortura até chegar à morte; iii) só queria agasalhar “seu anjo” e deixar

seu corpo descansar! Mas não são somente desejos de uma mãe desesperada e, sim, a luta

materializada no termo “cantar”, em sentido poético devido à repressão ainda vivida na

época. E, assim, ao lado das Mães da Praça de Maio, Zuzu Angel não só é autorizada a

desobedecer, porque as leis já não governam, não cuidam, não protegem; tampouco seus

governantes na época possuem as características de um governo preocupado com seu povo,

mas, atualmente, é também – ela e sua luta – valorizada por desobedecer, ou ainda, por

enfrentar o regime sem se calar diante das injustiças.  E, então,  inicia-se o processo de

subjetivação dessa mãe quando os sujeitos do discurso enunciaram que ela tinha razões

para ser assassinada e que havia razões para o silêncio dos demais.

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 18: 
Todos sabem como Stuart Angel Jones foi assassinado; todos sabem quem foram os assassinos;
todos sabem onde e quando foi cometido o crime. Mas tudo continua como se ninguém soubesse.
Assim,  também  a  morte  de  Zuzu  Angel:  há  fortíssimas  razões  para  admitir  que  ela  foi
assassinada. Mas há fortíssimas razões para que isso permaneça em mistério (SODRÉ, 1986, p.
15).

Zuzu  Angel  foi  aquela  que  “cantava”,  como  afirma  o  eu-lírico  da  música  na

sequência enunciativa 27, que o filho estava morto “na escuridão do mar”, que cantava os

“tormentos” que fizeram seu filho suspirar, ou seja, a tortura vivida pelo rapaz e todas as

atrocidades que aconteceram com ele e os demais jovens no país, apesar de saber os riscos

que  corria,  inclusive  de  morte  por  enunciar  a  verdade  em  atos  de  parresia,  tal  qual

Antígona. 

E continua:

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 19: 
O seu último serviço a essa causa sagrada é este livro,  um retrato do “modelo brasileiro de
desenvolvimento”, uma autópsia do regime nefando em que o sequestro, a tortura, o assassinato
foram elevados à categoria de feitos e serviços, em que a infâmia foi consagrada como mérito,
em que todos os  valores  humanos foram atirados no lixo. Um regime em que todos,  agora,
denunciam como algo que não deve acontecer “nunca mais” (SODRÉ, 1986, p. 16).
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Ao afirmar  que  todos  os  documentos  e  relatos  reunidos  em seus  escritos,  que

resultaram no livro “Eu,  Zuzu Angel,  procuro meu filho”,  tornaram-se um retrato  dos

abusos de poder  vividos  para que sejam lembrados.  Dos abusos  e  suas consequências.

Mesmo que criar essa obra não tenha sido intencional,  ela fez um serviço à história da

nação.

3.5 DA MODA À POLÍTICA

Após receber a ligação anônima avisando que “Paulo caiu”, na noite de quatorze de

maio, Zuzu procurou pelo filho em todos os quartéis que teve acesso. Ela mesma conta na

carta deixada – capítulo “Minha maneira de morrer” do livro aqui analisado –, que na

mesma noite foi ao Galeão da Polícia do Exército, conversou com então General Sylvio

Frota, chegou a caminhar por entre as celas procurando pelo filho juntamente ao general e

tudo que conseguiu foi ver celas limpas e receber a seguinte resposta:

Ele me mostrou as celas e disse: ‘Pode ver, seu filho não está aqui. Aqui não se
tortura. Os presos estão aí, respeitados. Nem há presos.’
Tudo bonitinho, limpo. Lembro-me bem que o general até me disse, assim, como
de brincadeira: “Acho até que a senhora gostaria de passar um tempo aqui (JONES,
1986, p. 39).

Tentou usar o serviço de advogados, inutilmente. Um deles, citado por ela, foi Dr.

Palmeira  que conseguiu informações sobre Stuart,  segundo Jones (1986, p. 41), com o

Major Flores. Porém, ambos morreram poucos dias depois e ainda antes de ela conseguir

receber tais informações. Também procurou ajuda na igreja, como conta em sua carta, mas

do  padre  procurado  por  ela,  chamado  Trevisan,  ouviu  que  “não  devia  me  preocupar,

porque meu filho estava vivo, com a graça de Deus. Insisti nas torturas. D. Trevisan me

disse que essas torturas eram exagero das pessoas. ‘Os tais choques são levezinhos, não

dão para matar ninguém. Uma maquininha atoa não mata ninguém’” (JONES, 1986, p. 44).

Foi  calada,  ignorada,  satirizada  a  cada  tentativa,  chegando a falar  com o secretário  de

Estado dos EUA, Henry Kissinger, como também já mencionamos. 

Não  obtendo  informações  ou  resultados,  Zuzu  apela  para  o  seu  trabalho  e  o

reconhecimento que já possuía na época para realizar suas denúncias.  Conforme Angel

(1986), se antes do desaparecimento de Stuart, Zuzu já era distinguida pela ousadia em

suas  criações,  após  o  desaparecimento  ela  abusou  ainda  mais  dessa  característica  na

tentativa de chamar atenção para a realidade que ela e o país estavam vivendo:
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O drama motivou-a a criar cada vez mais. [...] os anjinhos (nasceram da morte do
meu irmão) se tornaram um símbolo que veio a ser cada vez mais presente e forte
em sua moda. Fez a linha de protesto (anjos amordaçados, meninos aprisionados,
sol atrás de grades,  jeeps e quépis)  a primeira que aconteceu num desfile de
modas (ANGEL, 1986, p. 22).

Foi então que Zuzu realizou o primeiro desfile político da história da moda, em

1971, chamado “Internacional Dateline Collection III”, na residência do Consul do Brasil

em Nova York, com o objetivo de denunciar não somente a morte de Stuart, mas toda a

violência que acontecia no território brasileiro. Nessa época, já se exportava para a Europa

e para os Estados Unidos. Como nos conta sua filha Angel (1986), as estampas de pássaros

e borboletas foram trocadas por anjos, armamentos bélicos, uniformes militares, militares

armados e pássaros engaiolados. 

Figura 6: Exemplos de bordados nas peças de Zuzu Angel.

Disponível em: <http://www.coloquiomoda.com.br/anais/Coloquio%20de%20Moda%20-%202006/artigos/
94.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2021.

Tal  foi  o  sucesso  da  estilista  que  o  evento  foi  comentado  nas  colunas  Inside

Fashion,  do New York Post  (17/11/1970),  e  “Design With  Touch of  Carmen Miranda

Flair”, no New York Times (15 /11/1970), conforme o Acervo Digital Zuzu Angel. 

Tomemos, novamente, então, o conceito de interconidade de Courtine (2013), para

compreender funcionamento discursivo das imagens das roupas produzidas por Zuzu para

o desfile, nas próximas sequências enunciativas sob a perspectiva da memória.

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 20: 
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Figura 7: vestido preto ornamento com crucifixos utilizado por Zuleika em seu 1º desfile político.

Disponível em: <http://aquimequedo.com.br/2014/09/24/zuzu-angel-moda-e-os-50-anos-da-ditadura-
brasil/>.  Acesso em: 19 jan. 2021.

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 21:
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Figura 8: vestidos com estampas de enredo político.

Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/111604896990715043/>. Acesso em: 19 jan. 2021.

Quando  nosso  olhar  se  volta  para  a  memória  do  acontecimento  discursivo  das

imagens, elas retomam as cruzes e o vestido preto usados por Zuleika durante o luto da

mãe que não pode ser  vivido  a  partir  do ritual  funerário.  Os canhões  estampados  nos

vestidos brancos reproduzem o abuso de poder que era realidade brasileira na época, mas

não para os demais países. 

A partir de seu 1º desfile político, o anjo foi adotado por Zuzu como novo símbolo

de sua marca:

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 22:
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Figura 9: Vestido protesto político [anjo bordado em paetês].

Disponível: <http://www.zuzuangel.com.br/vestuario/vestido-protesto-politico-anjo-bordado-em-paetes>.
Acesso em: 19. jan. 2021.

Segundo Paula (2014),  as mães da Praça de Maio escolheram utilizar  um lenço

branco nas cabeças porque 

era por meio desse objeto que as mães simbolizavam o elo entre elas e seus filhos.
[...] a utilização da fralda como um lenço remetia à infância dos filhos, à tentativa
de regressar no tempo para proporcionar a eles toda a proteção e vigilância que
tiveram de suas mães naquele período. E, também, para mostrar que elas, mães,
continuariam zelando por eles do mesmo modo que fizeram quando eram crianças
(PAULA, 2014, p. 7).

Da mesma maneira, o significante imagético anjo, utilizado por Zuzu que vemos no

vestido da Sequência Enunciativa 22,  remete  a “Angel” que significa “anjo” na língua

inglesa. Para o cristianismo e para outras religiões o anjo carrega sentidos que o afirmam

como um ser espiritual, mensageiro do Senhor e dos homens e aquele que serve a Deus. O

anjo estampado, evoca sentidos que dizem que a pessoa que faleceu, deixo a terra e foi
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para o céu, tornou-se, então, um anjo. O anjo além de evocar o sentido angelical, simboliza

os excessos de poder do regime ditatorial que Zuzu lutava contra e tornou-se mais tarde

símbolo da marca de Zuleika. 

Da mesma maneira, o anjo bordado na gola do vestido da Sequência Enunciativa 20

e  os  tanques  de guerra  da Sequência  21 de forma muito  sutil  expõe o funcionamento

antidemocrático do Estado Brasileiro. No desfile político, a própria Zuleika entra em cena

utilizando um vestido preto, tal como os utilizados em velórios, decorado com crucifixos,

dando ainda mais força e clareza às suas denúncias. Todos esses elementos construíram

sentidos  que  traziam  o  luto  de  Zuzu  para  além  do  funeral  e  para  fora  das  capelas

mortuárias,  acusando a falta  do corpo físico que deveria  ser velado e sepultado,  como

também às dúvidas e a dor que sentia essa mãe. As roupas materializaram a estratégia

política de denúncia utilizada por ela e enunciavam a revolta de um corpo desobediente

conforme as próximas sequências enunciativas.

É  claro  que  as  denúncias  de  Zuzu  no  exterior  (além  do  sucesso  alcançado)

incomodaram os militares no Brasil:
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Figura 10: Documento arquivado pela Comissão Nacional da Verdade (2014).

Disponível em:<cnv.memoriasreveladas.gov.br>. Acesso em: 04 fev. 2021.

Zuleika sabia que sua vida corria riscos ao realizar as denúncias. A própria frase do

general Frota, acima citada,  já denotava isso, mas, em prol de seu objetivo,  ela apenas

ignorava  o  que  poderia  acontecer,  tendo  ela  própria  subido  ao  desfile, desfilando  um

vestido  preto  ornamentado  com  crucifixos,  incitando  naqueles  que  a  assistiam

questionamentos que iam para além das roupas apresentadas. 

Para Gros (2018), os cidadãos de uma sociedade obedecem a seus governantes por

meio de uma inércia passiva que leva à servidão voluntária, tornando-se assim um hábito

social. Durante o regime militar não foi diferente: uma parcela da sociedade se mantinha

“cega”  diante  das  torturas  e  desaparecimentos,  alinhando  seu  comportamento  ao  dos

outros, mantido em movimento – portanto, em inercia – por medo e por desconhecimento.

Assim, conforme Gros, a autoridade política funciona por conformismo. Porém, no caso de

Zuleika, retirada dessa inércia passiva, desobedecia e colocava-se como objetivo tirar mais
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pessoas do conformismo ao gerar indignação, pressionando o poder militar que geria o país

para, então, conseguir informações sobre o paradeiro de seu filho, como nos mostram as

sequências enunciativas 23, 24 e 25:

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 22: 
No  dia  seguinte,  os  jornais  falaram do  meu  desfile,  destacando  aquilo  que  eu  mais  queria:
Designer de moda pede pelo filho desaparecido. [...] (JONES, 1986b, p. 53).

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 23: 
Deram destaque às minhas declarações, quando disse que, apesar do meu filho estar envolvido em
atividades  underground  contra  o  governo  brasileiro,  isto  não  impedirá  que  nossos  parentes
americanos lutem para descobrir se ele está vivo e, se estiver morto onde seu corpo foi enterrado
(JONES, 1986b, p. 53).

SEQUÊNCIA ENUNCIATIVA 24: 
Ainda mais: continuarei a bater em todas as portas e anunciarei ao mundo, através da minha
moda, o que está acontecendo no Brasil. Se for necessário. Esta é minha arma (JONES, 1986b, p.
53). 

Voltando  ao  que  nos  diz  Gros  (2018),  sobre  desobedecer,  o  autor  classifica  a

desobediência em duas formas de resistência: a ironia cética e a provocação cínica. 

A ironia cética acontece, segundo ele, ao aceitar as leis injustas de um país sem

indignação alguma e sem manifestação pública. Já a provocação cínica “ataca de modo

mais  frontal,  mais violenta,  as convenções sociais:  desobedece-lhes publicamente  e em

ato” (GROS, 2018, p. 52), ou seja, “a provocação cínica é denunciar a grande equação

conformista, a grande mentira, o embuste imenso, a fraude monumental” (GROS, 2018, p.

53). Trata-se do que tanto Antígona fez diante do tio, rei de Tebas, quanto do que Zuzu fez

diante do regime militar, pois, quando o sujeito do discurso enuncia que apesar de saber

que Stuart estava “envolvido em atividades underground contra o governo brasileiro isto

não impedirá que nossos parentes americanos lutem para descobrir se ele  está vivo”

afirmando que os jornais deram destaque para “aquilo que eu mais queria”, ela demonstra

que não tinha medo de enfrentar o aparato repressor, provocá-lo de forma cínica, como

afirma o autor. E ainda deixa claro que não desistirá e fará disso a sua “arma”.
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ÚLTIMAS PALAVRAS

No decorrer da pesquisa, refletimos sobre a atualidade da memória de “Antígona”,

escrita em 442 a.C., por Sófocles. O mito relata a história dos filhos de Édipo, Antígona,

Ismênia,  Polinice  e  Eteócles  que perpetuaram a maldição que o pai  carregou,  em suas

vidas: uma vez morto o rei de Tebas, Édipo, seu filho Eteócles deveria subir ao trono da

cidade  como  novo  governante.  Porém,  Polinice,  ao  sentir-se  injustiçado,  trava  batalha

contra  o irmão e um mata o outro em combate.  Após o acontecimento,  sobe ao trono

Creonte que proíbe, como forma de punição pelo crime cometido contra a terra, os demais

de  dar  sepultura  a  Polinice.  Como  já  mencionamos  em  outros  capítulos,  Antígona

desobedece ao édito do rei para obedecer aos seus dogmas religiosos e enterra o irmão.

Mais tarde, ao ser condenada à morte por desobediência ao poder soberano, tira sua própria

vida.  Entra  em questão,  então,  o  acontecimento  que enreda nossos questionamentos:  o

corpo insepulto. 

Tendo  em  conta  que,  na  esteira  Foucaultiana,  o  discurso  é  diferente  de  frase,

preposição ou ato de fala, que também não é um conjunto de signos, mas que está no nível

do acontecimento e que possui uma função enunciativa (que somente a questão linguística

não dá conta de explicar) e ainda, considerando o corpo como superfície de inscrição dos

acontecimentos  (FOUCAULT,  2015),  guiamos  nossas  reflexões  por  meio  dos  Estudos

Discursivos Foucaultianos e analisamos práticas discursivas e não discursivas em torno do

acontecimento  de  enterrar  o  corpo,  observando quais  são  as  relações  de poder  que  as

enredam, seus regimes de verdade para assim compreender “a lei, a repartição, a circulação

e o funcionamento dos enunciados.” (FOUCAULT, 2015, p. 11). 

Foi, então, nas memórias dessa rede discursiva que encontramos outras mulheres

que também enfrentaram regimes de poder, buscaram enterrar corpos de entes queridos,

como Zuleika Angel Jones e As Mães da Praça de Maio. Tomam luz em nossas análises

regimes de verdade que sustentam essas práticas e os discursos que emergem a partir delas,

tanto nos enunciados de nossos materiais de análise – os enunciados de “Antígona”, na

peça  de  Sófocles  –,  quanto  nas  sequências  enunciativas  de  Zuleika  e  aqueles  que

conviveram com ela e materializaram seus enunciados no livro “Eu, Zuzu Angel, procuro

meu filho” e nos vestidos da estilista, bem como na letra das canções referentes às mães da

Praça de Maio, em especial, a de Ivo Fraga, para a qual voltamos nossa leitura.
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As perguntas e reflexões levantadas a partir do mito de Antígona vão ao encontro

dass pesquisas do LEDUNI (Laboratório de Estudos do Discurso da Unicentro) e, a partir

dos pressupostos teóricos do filósofo Michel Foucault, destacam que o poder não é algo se

concentra nas mãos de um indivíduo da sociedade, nem algo que se domina, mas consiste

em uma microfísica de poderes que se dissipa nas mais diversas relações e que dessas

relações de poder emergem a partir de relações de saber. E, ainda, que toda relação de

poder produz formas de resistência. São dessas relações de saber, poder e resistência sobre

o direito de enterrar o corpo que tratamos em nossas análises, totalizando vinte e quatro

sequências enunciativas, em três capítulos.

Organizamos,  no  primeiro  capítulo,  “Discurso,  poder  e  corpo,  sob  a  ótica  dos

estudos  discursivos  Foucaultianos”,  o  alicerce  da  teoria  de  Michel  Foucault  como

arcabouço teórico que deu sustento às então análises e explanamos conceitos fundamentais

e fundantes da teoria do filósofo como enunciado, memória discursiva, poder e corpo como

unidade do discurso, fazendo ainda um breve resumo da arquegenealogia construída pelo

autor. 

No  segundo  capítulo,  “Antígona  e  Zuzu  Angel:  Mulheres  (Des)Obedientes”,

falamos  sobre a  insubordinação de Antígona a  partir  do conceito  de “desobedecer” de

Fréderic Gros (2018) e traçamos um caminho analítico entre as reflexões do autor sobre

Antígona subjetivada como a i) “heroína da desobediência” e os processos de subjetivação

da estilista, Zuzu Angel, que ficou conhecida como uma ii) “heroína da pátria”, até chegar

a entrar para o livro de Heróis e Heroínas da Pátria, que se encontra no Panteão da Pátria,

em Brasília, no ano de 2018. 

Para isso,  além de passar pelo aporte teórico e pelas  reflexões  de Gros (2018),

também realizamos uma breve explanação da vida histórica de Zuleika. As análises nos

permitiram observar  i) as verdades no sentindo Foucaultiano do termo que sustentaram a

desobediência diante do poder e a insubordinação, ii) os saberes que sustentaram também

as relações de poder  iii) e ainda a reatualização do mito de Antígona no caso de Zuzu

Angel;  além de entender,  como mencionamos  no parágrafo  acima,  iv) os processos  de

subjetivação dessas mulheres  em seus discursos que se retomam e se transformam nas

descontinuidades da história do corpo insepulto.

Na terceira parte, “Eu, Zuzu Angel, Procuro meu filho”, primeiramente, i) tomamos

como título o nome do livro organizado por Valli (1986), pois trata-se das análises das

sequências enunciativas e discursos materializados nessa obra, caminhando sempre pelos

88



sentidos que emergem dos discursos de luta da mãe contra o poder vigente para enterrar o

corpo do filho, discursos nos quais ecoam as vozes do sujeito discursivo de Antígona e

outras mães que buscaram o mesmo objetivo, a exemplo as Mães da Praça de Maio.

Como vimos, segundo Foucault (2014d), o corpo está quase sempre conectado ao

campo da política e, para ser útil para a sociedade, precisa ser, necessariamente, um corpo

dócil. Ao olharmos, então, para os enunciados de/sobre Zuzu no livro, observamos que por

esse motivo, em meio à ditadura militar, fez-se necessário utilizar dispositivos de forma

estratégica para tornar dóceis os corpos dos sujeitos com o objetivo de controlar não só os

corpos daqueles que, assim como ela, eram considerados “inimigos internos”, mas aquilo

que era dito por eles, o seus discursos. 

E mais do que isso, ii) objetivava construir uma comunidade obediente, pois, como

apontamos nas discussões de Gros (2018), no decorrer do presente trabalho, a obediência

política é ensinada às sociedades para que aconteça de forma livre e voluntária. Todavia,

observamos nos enunciados de Antígona, reatualizados nos de Zuleika e das Mães da Praça

de Maio, que, como nos diz Foucault (2015), onde há relações de poder há sempre jogos de

resistência, e que essas mulheres buscaram por pontos frágeis nos formatos de poder que

queria  dominá-las,  criando,  assim,  verdadeiros  embates  e  jogos  de  força  dentro  das

relações de poder, mostrando, mais uma vez, que o poder não é algo que se possui, mas

que está, como nos ensina o filósofo, nas microrrelações.

Também explanamos o conceito de Poder Soberano de Vigiar e Punir do autor, a

partir do mito de Antígona e da forma de exercício do poder do rei Creonte durante as

cenas da peça e a partir dele nos discursos da jovem personagem. Por isso, analisamos: iii)

o funcionamento desse poder,  iv) as verdades que regem a prática de dar supultura;  v) a

desobediência de mulheres frente ao poder,  vi) a parresia presente nos discursos dessas

mulheres, como um nó (FOUCAULT, 2014a) que enreda seus dizeres.

Analisamos os discursos de denúncia materializados no desfile político de Zuzu

Angel e em práticas utilizadas pelas Mães da Praça de Maio. Ademais, nesse capítulo vii)

encontramos na memória discursiva da música “Angélica”, de Chicho Buarque, composta

em  homenagem  à  Zuzu  Angel,  a  música  “Mães  da  Praça  de  Maio”,  de  Ivo  Fraga,

subjetivando novamente ambas as mães como heroínas da pátria e aquelas que fizeram um

serviço à nação brasileira, onde ecoam sempre nas memórias desses discursos, os ditos de

Antígona.

89



Concluímos  que  na  Ordem  desses  discursos  de  Antígona  e  Zuzu  Angel,  há

regularidades que aproximam as narrativas em torno do acontecimento de enterrar o corpo,

pois ambas as personagens se ligam às enunciações  de forma pública,  frente  ao tirano

assumindo para si o risco da morte e notadamente, mais tarde, tornaram-se símbolos de

desobediência e heroísmo. 
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