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Resumo 

 

Nos últimos 60 anos, as relações de gênero e, principalmente, as práticas de 
exploração e opressão que constituem essas relações, fizeram-se objeto de 
estudos em diversas áreas de pesquisa. Neste trabalho, em filiação à Análise de 
Discurso materialista, propomo-nos a discutir o gênero pela perspectiva discursiva, 
em suas relações sócio-histórico-ideológicas. Realizamos um recorte das relações 
de gênero para trabalhar as relações de opressão entre o gênero hegemônico, o 
homem cisheteronormativo, e as mulheres. Investigamos como a utilização do 
humor no discurso serve à manutenção de pressupostos misóginos, ou, ainda, qual 
o papel do humor na reprodução da violência contra a mulher. O corpus que serve 
de análise à pesquisa foi coletado da plataforma Youtube e consiste em um vídeo 
publicado pelo humorista Danilo Gentili no ano de 2017. Esse vídeo funciona como 
resposta a uma ação extrajudicial movida pela deputada Maria do Rosário junto à 
Procuradoria Parlamentar. Pela publicação do vídeo, o humorista é condenado por 
injúria contra a deputada, em 2019. Entendemos que o vínculo entre violência e 
humor pode produzir a reprodução da violência de gênero porque, sob a evidência 
do discurso humorístico, a violência funciona como se fosse brincadeira, marcando 
um distanciamento entre a produção humorística, a identificação do humorista e 
daquele que ri, e, assim, a violência é suavizada, garantindo-se sua reprodução. O 
dispositivo analítico construído para a análise do corpus é elaborado de modo que 
os elementos não verbais mobilizados na elaboração do vídeo (imagem, voz, 
gestos, prosódia) também possam ser considerados, pois se entende que estes, em 
conjunto com os elementos verbais, constroem os sentidos do discurso analisado. 
O humor é identificado no corpus, principalmente, pelo desencaixe de sentidos entre 
o que é produzido no nível da linearidade da enunciação e o que é introduzido pelos 
gestos, pelas entonações e pela inserção de elementos musicais. 
 

Palavras-chave: Análise de Discurso. Humor. Violência de gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

TEJADA, B. V. Gender, laugh and violence: a discursive look at Danilo Gentili’s 
humour. (Master’s thesis in Languages) Advisor: Luciana lost Vinhas. Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. 
 

Abstract 

 

In the last 60 years, gender relations and, mostly, exploration and oppression that 
constitute such relations, were object of academic studies. In the present master’s 
thesis, related to materialistic Discourse Analysis, we propose to discuss gender 
from the discursive perspective in all its socio-historical-ideological relations. We 
carried out a gender relation cut to work on the oppression between the hegemonic 
gender, heterosexual cisgender man, and women. We have investigated how 
humour in discourse is a tool to perpetrate misogyny and what role humour has in 
the women’s violence. The corpus which is the basis of the research analysis was 
gathered from YouTube and consists in a video published by Danilo Gentili in 2017. 
This video is a response to an extra-judicial action requested by deputy Maria do 
Rosario at the Parliamentary Prosecutor. The humourist is condemned for insult 
against the deputy in 2019. We comprehend that the link between violence and 
humour can produce gender violence propagation because, under humour 
discourse evidence, violence works as a joke, which marks a gap between humour 
production, the humourist identity and the one who laughs, so the violence is soften 
which guarantees its propagation. The analytical tool built for the corpus analysis is 
elaborated in a way that the non-linguistic elements used in the video (images, voice, 
gestures, prosody) could be also considered once those non-linguistic elements in 
use with linguistic elements build sense in the analysed discourse. Humour is 
identified in the corpus mostly by the undock between what is produced in the 
enunciation linearity level and what is introduced by gestures, intonation, and 
musical elements insertion.  
 
Keywords: Discourse Analysis. Humour. Gender violence. 
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1 Introdução 
 

A presente pesquisa surge da necessidade de colocar em debate as práticas 

de opressão e exploração que constituem as relações de gênero em nossa 

sociedade. Neste trabalho, efetuamos um recorte das diversas identificações de 

gênero para focarmos a opressão do gênero hegemônico sobre as mulheres. No 

que concerne às relações de gênero, os séculos XX e XXI caracterizaram-se pelo 

ineditismo da elaboração de movimentos feministas, cuja pauta principal consiste 

na mobilização da sociedade pela eliminação da discriminação de gênero. Tais 

movimentos foram fundamentais na conquista de direitos vitais para as mulheres, 

como a institucionalização do sufrágio universal, o direito a métodos contraceptivos 

e o reconhecimento da violência contra a mulher como uma violação dos direitos 

humanos. Esta, por se dar majoritariamente no âmbito privado, não era entendida 

como um problema do poder público, mas sim um problema doméstico particular e 

familiar. 

A partir da responsabilização do Estado frente ao problema da violência 

contra as mulheres, mudanças estruturais foram desencadeadas, resultando em 

leis, delegacias e centros especializados no atendimento às mulheres. Em âmbito 

legal, uma conquista importante na busca pela erradicação desse tipo de violência 

foi o decreto nº 1.973 do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 1996. Este 

tratava da promulgação da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher, ocorrida em Belém do Pará no ano de 1994. 

De acordo com o artigo 1° da Convenção, é considerada violência contra a mulher 

“qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento 

físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera 

privada” (BRASIL, 1996). 

Na busca pela eliminação da violência contra a mulher criaram-se 

instrumentos com vistas à proteção das mulheres e seus dependentes e à punição 

aos perpetradores da violência. Nesse sentido, temos, como marco legal no país, a 

criação da Lei nº 11.340, sancionada em 2006 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva. A Lei 11.340 é nominada como Lei Maria da Penha em homenagem a 

Maria da Penha Maia Fernandes, que, em 1983, sofreu duas tentativas de 

assassinato por parte de seu marido: a primeira resultou em uma paraplegia em 

decorrência de um disparo de espingarda enquanto dormia, e, na segunda tentativa, 
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Maria foi submetida a eletrocussão. Em 1983, fazia apenas cinco anos da 

promulgação da Lei do Divórcio (Lei 6.515/77), e o processo era muito vagaroso; no 

entanto, diante do risco de vida que a mulher sofria, foi-lhe permitido judicialmente 

afastar-se do convívio com o agressor sem caracterizar abandono de lar, isso para 

que Maria pudesse manter a guarda das filhas. Maria da Penha tornou-se um 

símbolo na luta contra a violência doméstica. Além de vítima das agressões do 

marido, Maria foi vítima do Estado e da justiça do país que só condenou o agressor 

em outubro de 2002 mediante sanções externas e iminente prescrição do crime. Da 

pena, o agressor cumpriu apenas dezesseis meses (um terço) em regime fechado. 

Esse caso gerou forte pressão externa sobre o Brasil no que diz respeito à 

criação de instrumentos legais que coibissem essa violência específica que é a 

violência contra a mulher. Junto com o CEJIL (Centro para a Justiça e o Direito 

Internacional) e o CLADEM (Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa 

dos Direitos da Mulher), Maria da Penha denunciou a negligência do país para com 

a violência doméstica na CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos) da 

OEA (Organização dos Estados Americanos). Tal denúncia, registrada na CIDH, 

que consiste no órgão responsável por fiscalizar o cumprimento de acordos 

internacionais referentes aos direitos humanos, resultou na condenação do Brasil 

por não possuir mecanismos de prevenção e punição à violência contra a mulher, 

bem como por sua negligência em relação às políticas de amparo à mulher 

agredida. A publicação da Lei nº 11.340 por Lula foi um efeito dessa condenação. 

Sobre a efetividade da Lei Maria da Penha, dados do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea)1 apontam para a diminuição de cerca de 10% na taxa 

de feminicídios praticados dentro das residências das vítimas no ano de 2015. Ainda 

segundo a instituição, para a investigação da efetividade de uma lei é necessário 

contrapô-la a um cenário de inexistência; referindo à Lei Maria da Penha, o Instituto 

alega que os números de homicídios de mulheres seriam muito maiores em um 

cenário de inexistência desta. 

Mais recentemente, em março de 2015, foi sancionada pela ex-presidenta 

Dilma Rousseff a Lei nº 13.104, conhecida como a Lei do Feminicídio. Esta visa 

distinguir o crime de assassinato de mulheres motivado pela condição de gênero do 

                                                           
1 Informações disponíveis no levantamento realizado em 2015, intitulado Avaliando a efetividade da 
Lei Maria da penha. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2048.pdf. Acesso em: 24 out. 2019. 
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crime de homicídio, visto que este pode se dar por diversas razões. Para qualificar 

feminicídio o crime deve envolver violência doméstica ou familiar, ou deve ser 

motivado pela discriminação de gênero. A Lei do Feminicídio é importante para dar 

visibilidade aos assassinatos de mulheres decorrentes da ideologia dominante 

assentada no modelo patriarcal que subjuga as mulheres, deixando-lhes na 

marginalidade das relações de poder, desenvolvendo ainda um imaginário em que 

a mulher é tida como propriedade do homem. 

Lembramos dessas significativas e recentes conquistas, pois consistem em 

marcos legais brasileiros no que diz respeito à proteção da integridade da mulher. 

Essas leis sancionadas são efeitos da resistência feminina, principalmente, na luta 

pelo cumprimento dos direitos humanos, e nos permitem pensar como os 

movimentos de resistência, como os movimentos das minorias podem romper com 

o ciclo da reprodução para emergir um ciclo de transformação das relações de 

opressão que subjazem às diferenças sexuais e de gênero. Mesmo diante da 

mobilização da resistência, a ideologia dominante que assegura a reprodução das 

relações de gênero ainda é modelada por configurações históricas determinadas 

que asseguram a dominação do homem e a subjugação da mulher. Daí advém 

nosso interesse em pesquisar a violência contra as mulheres. 

Nesta pesquisa investigamos especificamente a violência de gênero em seu 

vínculo com o humor. Entendemos que o humor empregado nos gestos de violência 

pode reproduzir a violência contra a mulher por funcionar como um discurso sem 

efeito de verdade2. Como um discurso que “somente visa provocar o riso”, o humor 

pode não ser identificado como reprodutor de violência. Esta, assim, continua sendo 

reproduzida e produzindo efeitos nas mulheres. Com base na proposta, 

apresentamos nos próximos parágrafos dados que justificam este objeto de 

reflexão. 

Em pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

sobre a percepção da violência contra a mulher, o Instituto Datafolha levantou os 

seguintes dados3: em 2018, 27,4% das mulheres sofreram algum tipo de violência 

e 42% desses casos correspondem à violência sofrida no ambiente doméstico. Das 

                                                           
2 O funcionamento do humor como um discurso sem efeito de verdade será trabalhado no capítulo 
quatro. 
3 Informações disponíveis no levantamento intitulado Visível e Invisível: a vitimização de mulheres 
no Brasil. Disponível em: http://www.forumseguranca.org.br/publicacões/visivel-e-invisivel-a-
vitimizacao-de-mulheres-no-brasil-2-edicao/. Acesso em: 14 jul. 2019. 
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vítimas, apenas 22,2% relatam ter prestado queixa aos órgãos competentes. 

Quando questionadas sobre a violência por assédio, 37,1% das mulheres 

entrevistadas afirmaram ter sofrido algum tipo de assédio no último ano. Um ponto 

que se faz necessário destacar é o recorte racial das vítimas: a pesquisa aponta 

que mulheres negras estão mais expostas à violência do que as mulheres brancas, 

28,4% e 24,7% respectivamente e, enquanto 39,7% das mulheres declaradas 

pretas relatam ter sofrido violência na rua, 23,2% das mulheres brancas relatam 

esse tipo de violência.  Destacamos a necessidade de a reflexão sobre o gênero 

não ser destacada das relações de raça e classe, embora não seja esse o objetivo 

do presente trabalho. Esse levantamento de dados faz parte da segunda edição da 

pesquisa “Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”. Segundo os 

organizadores, o Estado brasileiro precisa avançar em políticas de prevenção à 

violência contra as mulheres, atuando na desnaturalização das normas sociais que 

corroboram para a perpetuação da desigualdade de gênero. 

De acordo com o “Mapa da violência contra a mulher 2018"4, organizado pela 

Comissão de defesa dos direitos da mulher da Câmara dos Deputados, de 140.191 

notícias sobre casos de violência veiculadas na mídia, 68.811 são casos de 

violência contra a mulher, números referentes ao período de janeiro a novembro de 

2018. Conforme a Comissão, como o Brasil não tem um banco de dados 

sistematizado para medir a ocorrência da violência contra a mulher, faz-se 

necessário buscá-los em fontes secundárias, e a mídia auxilia nessa tarefa. A base 

de dados utilizada foi o banco de matérias da Linear Clipping, empresa de 

monitoramento de notícias. Eis alguns dados levantados pela Comissão: a cada 

dezessete minutos, uma mulher sofre violência física; a cada trinta minutos, uma 

mulher sofre violência psicológica ou moral; e, a cada três horas, há um caso de 

cárcere privado. Descobrem-se ainda oito casos de violência sexual por dia e trinta 

e três casos de feminicídio a cada semana, geralmente executado por parceiros 

antigos ou atuais. E, de forma estarrecedora, a mídia apresentou 32.916 casos de 

estupro durante esse período de análise. 

Percebe-se, por meio dos dados levantados, a presença de forte misoginia 

no país, que submete as mulheres a atrocidades num país dito civilizado. 

Curiosamente, o levantamento apontou para um número de feminicídios superior 

                                                           
4 Disponível em: https://pt.org.br/wp-content/uploads/2019/02/mapa-da-violencia_pagina-cmulher-
compactado.pdf. Acesso em: 15 jul. 2019. 
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ao número registrado pelos órgãos de Segurança Pública. Tal fenômeno é 

decorrente da invisibilização dos assassinatos de mulheres, que muitas vezes são 

caracterizados apenas como homicídio pelos agentes de segurança. Essa 

discrepância é entendida como um efeito da naturalização da violência de gênero 

promovida pela ideologia dominante.  

Diante da violência crescente exercida contra as mulheres, violência exercida 

no nível físico, psicológico, patrimonial, sexual, com base no dispositivo teórico 

analítico da Análise de Discurso materialista (AD), nos propomos a analisar um 

vídeo produzido pelo humorista Danilo Gentili em resposta à deputada Maria do 

Rosário referente a uma notificação extrajudicial para apagamento de uma 

publicação sua no Twitter5. Inconformado com o que acredita ser uma tentativa de 

censura à sua liberdade de expressão, ele investe de forma agressiva contra Maria 

do Rosário. Um aspecto interessante é que Gentili, em sua resposta, se vale do 

humor em um gesto de agressão à deputada, o que nos faz questionar que papel 

tem o humor na reprodução da violência.  

A violência, segundo nosso entendimento, pode ser reproduzida com o 

atravessamento do humor por este não ser considerado algo "sério", "verdadeiro", 

"real". Da perspectiva da Análise de Discurso materialista, concebemos a ideologia 

como uma “estrutura-funcionamento” (PÊCHEUX, 1997) que produz as evidências 

para os sujeitos, de modo que é pela ideologia que o humor é naturalizado e 

evidenciado como um discurso de brincadeira, produzido somente para o 

divertimento dos sujeitos. Ou seja, sob o modo humorístico do discurso, o efeito de 

brincadeira funciona como uma evidência aos sujeitos, o que produz, por 

consequência, o efeito de não reproduzir violência, isto é, por constituir uma 

evidência, o efeito humorístico se sobrepõe à violência presente no discurso; esta, 

no entanto, não cessa de produzir efeitos nos sujeitos.  Assim sendo, o vínculo entre 

violência e humor é capaz de produzir a reprodução da violência de gênero. 

Curiosamente, essa reprodução dá-se inclusive pelas próprias mulheres que, 

não percebendo sua submissão ao discurso hegemônico, disseminam seus 

pressupostos, contribuindo para o seu espraiamento na sociedade. Antecipamos 

que, conforme as análises desenvolvidas demonstrarão, o humor não é ingênuo 

nem inconsequente, ele trabalha em função de uma determinada posição política, 

                                                           
5 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kaLZaRRvxtE&feature=youtu.be. Acesso 
em: 16 jun. 2019. 
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ideológica e de classe; no caso, a ideologia machista, que pode apresentar-se de 

forma explícita ou velada. Perante esse cenário, julgamos necessário pesquisar 

esses processos discursivos a fim de identificar os mecanismos constituintes do 

humor e as estratégias discursivas referentes à violência contra a mulher. 

Em filiação à Análise de Discurso, entendemos as relações de gênero a partir 

do processo de interpelação-identificação ideológica. Pensar as relações de força e 

os processos de identificação de gênero constituídos via interpelação é um 

processo promissor para a teoria pêcheuxtiana que, estabelecida no entremeio da 

linguística, da psicanálise e do materialismo histórico, propõe-se a analisar os 

processos discursivos que organizam as relações sociais, relações de opressão e 

exploração afetadas por sujeitos constituídos via interpelação ideológica e 

inconsciente, assim sujeitos à falha e à falta. Conforme Toledo (2003, p. 14): “a 

primeira [opressão] é cultural e social; gera uma situação de discriminação, atinge 

mulheres de diversas classes sociais e pode ter efeitos econômicos de maior ou 

menor peso. A exploração é um fato econômico e dá origem à divisão da sociedade 

em classes”. 

Ao abordar o gênero pela perspectiva discursiva, ambiciosamente, 

pretendemos contribuir para com a teoria iniciada por Pêcheux, cujo leque de 

trabalhos referentes à temática ainda é restrito. Trabalhamos também com uma 

materialidade bastante complexa, uma vez que esta é constituída pela língua, pela 

prosódia, pelo gesto e também por elementos musicais que, ao nosso ver, são 

fundamentais na constituição dos sentidos do corpus: o vídeo elaborado por Danilo 

Gentili em resposta à notificação extrajudicial movida por Maria do Rosário junto à 

Procuradoria Parlamentar, na qual a deputada solicitava o apagamento de algumas 

publicações de caráter agressivo realizadas pelo humorista em sua conta na 

plataforma do Twitter. 

Todos esses elementos constituem o discurso humorístico que se relaciona 

de modo especial com o processo de interpelação-identificação ideológica. 

Usualmente o humor é empregado pelos sujeitos-falantes como um modo de 

subversão às relações de opressão e exploração. Alguns trabalhos na AD apontam 

para o funcionamento do humor como um mecanismo que possibilita ao sujeito 

burlar as barreiras forjadas pela ideologia dominante e assim denunciar e resistir 

aos seus pressupostos. No entanto, no que concerne ao gênero, via de regra não é 

sob esse modo que ele se apresenta. Em nosso corpus identificamos o humor a 
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partir de mecanismos técnicos como a mobilização de incongruências e alusões, 

bem como a utilização de ironia e deboche que constroem o riso na humilhação do 

alvo de sua enunciação; o humor, entretanto, no texto analisado, não é construído 

com vistas a modificar as relações de dominância, mas sim à afirmação dos 

pressupostos da ideologia dominante do patriarcado. 

Ao fim da discussão, cientes de que ela de forma alguma se esgota com este 

trabalho, produzimos um efeito de fechamento no qual pretendemos responder aos 

questionamentos que deram origem a esta pesquisa, a saber: 

● A violência contra a mulher pode se manifestar no discurso humorístico? 

Como? 

● Que diferença tem o humor com relação a outros tipos de funcionamento 

discursivo que autoriza a circulação de discursos sobre mulheres não permitidos 

sob o “modo sério”? 

● Como funciona o processo de interpelação ideológica no discurso 

humorístico sobre a mulher? 

Na tentativa de responder a essas questões, mobilizamos os conceitos 

teórico-analítico da Análise de Discurso materialista para verificar as estratégias 

discursivas empregadas na constituição do humor dos enunciados, bem como os 

mecanismos discursivos utilizados em vista das posições-sujeito apresentadas, 

relacionando essas posições às formações discursivas correspondentes. Propomo-

nos a examinar de que modo os mecanismos constituintes do discurso humorístico 

podem auxiliar na reprodução da ideologia dominante, que atualiza saberes 

vinculados ao cisheteropatriarcalismo. 

O trabalho está dividido em seis partes: 

A presente introdução compreende a apresentação de nosso problema de 

pesquisa, que consiste na utilização dos mecanismos do humor na reprodução da 

violência contra a mulher. 

No segundo capítulo, apresentamos o corpus e a forma de análise do corpus; 

esclarecemos que optamos por começar deste modo, partindo da Análise de 

Discurso, para que a análise se faça ao longo dos capítulos num movimento 

contínuo e dialético. Assim, construímos nosso referencial teórico juntamente à 

análise em vez de dedicarmos uma seção exclusivamente para sua execução. 

No terceiro capítulo, efetuamos um levantamento das teorias de gênero para 

compreender como esse conceito surgiu e se consolidou em diversas áreas do 
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saber e para ressignificá-lo no campo da Análise de Discurso; pensar o 

funcionamento do gênero em outros campos nos auxilia a refletir sobre o seu 

espaço na teoria de Pêcheux, uma vez que o autor não teorizou diretamente sobre 

as questões de gênero, mas era defensor de alianças entre teorias por meio da 

problematização destas. Destacamos a relação entre gênero e Análise de Discurso 

explorando pela via da ideologia os processos discursivos que mantém as relações 

de opressão pelo gênero. 

Durante o capítulo quatro, elaboramos um breve recorte de pesquisas sobre 

o humor a fim de desvencilharmo-nos do senso comum que o representa como 

estado de espírito ou piada. Em seguida, buscamos para discussão pesquisas que 

investigam o humor na perspectiva pêcheuxtiana, ou seja, produzido entre o 

simbólico, a história e a ideologia. Nos interessa discutir a articulação entre violência 

e humor, assim como a possibilidade de um funcionamento do humor como 

facilitador da reprodução da violência contra as mulheres. Encerramos o capítulo 

com um gesto de interpretação sobre o vídeo e o humor analisando elementos como 

a língua, o gesto, a entonação e a sugestão que constituem nossa materialidade 

analítica. 

No quinto capítulo, pesquisamos a relação entre violência e gênero 

recorrendo a autores que investigaram a violência como um instrumento 

historicamente construído, bem como o seu funcionamento nas relações de poder. 

Articulamos ainda o vínculo entre violência de gênero e humor compreendendo-o 

como uma das estratégias elaboradas pelo discurso dominante patriarcal para 

garantir sua reprodução. 

Por último, chegamos ao sexto capítulo, que se propõe à discussão dos 

questionamentos que originaram essa pesquisa, bem como às reflexões sobre a 

contribuição do trabalho à teoria da Análise de Discurso.  
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2 Bases da pesquisa: apresentação do corpus e dos conceitos 

norteadores 

 

Delimitado o nosso problema de pesquisa, neste capítulo remontamos às 

condições de produção do corpus de análise. Primeiramente, desenvolvemos uma 

breve caracterização referente ao estilo humorístico de Danilo Gentili. Isso se faz 

necessário para a problematização do nosso objeto de pesquisa, pois também se 

configura como condições de produção; afinal, de que humor falamos ao referirmo-

nos ao humor de Danilo Gentili e que sentidos saltam à memória quando nos 

referimos à relação entre o humorista e a violência de gênero? No segundo 

momento, dispomos a construção do corpus de pesquisa, no qual situamos em quê 

consiste o vídeo selecionado para análise. Após, estabelecemos as condições 

anteriores ao vídeo, remontando aos acontecimentos que desencadearam a 

gravação realizada pelo humorista. Na seção posterior, desenvolvemos a 

transcrição e descrição do vídeo, com base nas orientações propostas por 

Marcuschi (1998), sob o entendimento de que o modelo proposto pelo autor nos 

permite contemplar elementos paralinguísticos necessários na interpretação do 

corpus selecionado. Por fim, na seção construção da pesquisa: o corpus e os 

principais conceitos, apontamos conceitos fundamentais que serão mobilizados nas 

análises do vídeo, entre eles o conceito de imagem e secção discursiva proposto 

por Quevedo (2012). 

 

2.1 Sobre o humor de Danilo Gentili 

 

Danilo Gentili é conhecido nacionalmente como um humorista polêmico e 

reprodutor de um “humor ácido”. Seus simpatizantes o caracterizam como um 

humorista provocativo que não se cala diante da “censura” do politicamente 

correto6, suposta razão dos processos judiciais recebidos durante sua carreira. 

Desde 2008 está na rede de televisão aberta do país de modo constante. Fez parte 

do quadro de humoristas do extinto CQC (Custe o que custar) e conduziu o também 

extinto Agora é tarde, ambos na Rede Bandeirantes de televisão. Além disso, já 

produziu e participou de diversos filmes, escreveu livros, e, desde 2014, apresenta 

                                                           
6 Sobre o Politicamente correto ver Gruda (2015) e Souza (2017). 
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o programa The noite com Danilo Gentili, produzido pelo Sistema Brasileiro de 

Televisão. O comediante é um dos iniciadores do tipo de apresentação humorística 

stand-up comedy no país; nesse formato de apresentação, geralmente realizada em 

clubes e teatros, um único humorista sobe ao palco e se apresenta em pé sem a 

utilização de acessórios, pois o que deve ser destaque no stand-up não é o cenário 

da produção nem o figurino do comediante e, sim, o roteiro criado pelo humorista, 

que deve ser original e tratar de temas cotidianos. 

Em depoimento ao documentário O Riso dos Outros (2012)7, Gentili defende 

uma espécie de “vale tudo” no humor e assemelha o papel do humorista ao da 

prostituta: “o comediante tem que ser uma prostituta. O que eu quero é riso. Eu me 

vendo por riso”. O interessante, no entanto, é nos questionarmos sobre quem ri do 

humor de Danilo Gentili, pois suas produções nos parecem voltadas para um público 

bastante específico e identificado com o estado atual de reprodução das relações 

sociais, conforme veremos. No mesmo documentário são exibidos trechos de 

algumas apresentações de diversos humoristas. Um desses trechos traz Gentili 

enunciando uma piada ofensiva à cantora Preta Gil; o humorista, contudo, exime-

se da responsabilidade pela piada alegando que só a reproduz porque a plateia ri e 

questiona: “Quem é filho da puta? Eu não, vocês”. O humorista procura a 

legitimação de sua piada no riso da plateia defendendo-se de eventuais críticas pelo 

argumento de que, se não houvesse o riso, este não reproduziria tal piada; logo, 

quem pode ser objeto de julgamento é a própria plateia (e não ele). 

Identificamos a violência de gênero como uma constante no humor de Danilo, 

ora apresentada de forma explícita, ora de forma velada. Para embasar e 

exemplificar o que acabamos de enunciar, recorremos a três episódios específicos 

para além do vídeo que constitui nosso objeto de análise. Em outubro de 2013, no 

comando do Agora é Tarde, Danilo inicia seu programa, como de costume, 

atualizando a plateia com algumas notícias nacionais e internacionais comentadas 

por ele. Vejamos como o humorista, junto a seu companheiro de palco, Marcelo 

Mansfield, noticia uma expressiva doação de leite materno: 

Danilo Gentili: Mais um recorde brasileiro no Guinness Book. Uma 
pernambucana doou mais de 300, eu disse 300 litros de leite! [Mansfield 
que bebia um copo de leite na bancada o larga e produz um som 
representativo da sensação de nojo, a plateia ri] 300 litros! Em termos de 
doação de leite ela já tá quase alcançando o Kid bengala. [risos] 

                                                           
7 Documentário disponível em: https://www.camara.leg.br/tv/388944-o-riso-dos-outros. Acesso em: 
20 fev. 2020. 
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Marcelo Mansfield: Qual o tamanho das teta? 
Danilo Gentili: Tem foto dela aqui. 
Marcelo Mansfield: Tem foto? [é exibida foto da mulher em seu momento 
de preparação para doação] UAU! Gente, isso não é uma espanhola. É 
uma América Latina inteira! [referindo-se ao tamanho dos seios da mulher. 
A plateia ri] 
Danilo Gentili: Não sei se ela é boa na cozinha, mas dá pra ver que ela 
sabe [um integrante da banda do programa o interrompe para dizer que a 
Espanha fica na Europa, e o enunciado de Danilo fica incompleto] 
Marcelo Mansfield: Você entendeu o que eu falei, né? Babaca. Ele não 
sabe o que é uma espanhola. É que agora não pode falar palavrão... é 
quando você se masturba entre os orifícios dos seios. 
Danilo Gentili: Marcelo, temos um termo de cavalheiros pra usar nesse 
programa, se chama bater masturbação. [risos] Põe a foto dela de novo. 
Olha aí ó: Terra em cima, Platão e Saturno logo abaixo. [risos] Depois dela 
ver que não ia ganhar nada doando leite ela resolveu vender, olha! [é 
exibida uma montagem em que a foto da mulher está sobreposta a uma 
caixa de leite condensado intitulada ‘leite da moça’. A plateia ri]8 

 

Em março de 2020 os dois humoristas e a rede bandeirantes foram 

sentenciados9 a indenizar a mulher por danos à sua imagem e honra. Ela até mesmo 

afirmou desejar encerrar as doações devido à humilhação sofrida em rede nacional. 

A defesa alegou que as piadas realizadas não tinham outro objetivo além de levar 

informação de forma engraçada e criativa ao público, pois não se referiam à mulher 

especificamente e, sim, ao recorde estabelecido. Na realidade, a mulher sequer 

estava nos recordes do Guinness book: tratava-se somente o recuso do exagero 

sendo empregado para promoção do humor. 

Ainda em O Riso dos Outros (2012), Danilo demonstra preocupação em 

relação à temática dos limites do discurso humorístico e uma eventual 

“criminalização do humor”. O humorista diz respeitar o direito do outro de não o 

achar engraçado ou discordar de seu posicionamento, mas defende: “a pessoa não 

pode querer que eu pare de falar o que eu quero falar”. O humorista parece ignorar 

que, como discurso, o humor produz efeitos na sociedade, reproduz pressupostos, 

preconceitos, estereótipos que sustentam práticas discriminatórias, e, desse modo, 

também deve estar sujeito a sanções. O sujeito pode falar o que quiser, mas, 

justamente, deve responder pelo que diz. Existem estudos como o de Menezes e 

Ernst (2016) que caracterizam o humor de Danilo como um humor cínico que 

aparenta subverter a ideologia dominante justamente para reproduzi-la e, quando 

                                                           
8 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6P0_Ls2LIeM. Acesso em: 15 abr. 2020. 
9 Processo disponível em:  

https://ww2.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra
&documento_sequencial=107957609&registro_numero=201902486442&peticao_numero=2019007
07108&publicacao_data=20200326&formato=PDF. Acesso em: 15 abr. 2020. 
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criticado, se defende sob o argumento da liberdade de expressão sabendo que esta 

não é ilimitada.  

Diante de um suposto confronto entre a liberdade de expressão e imprensa 

e o direito à dignidade e honra, na sentença que estabeleceu a indenização da 

lactante prevaleceu o entendimento de que nenhuma liberdade é absoluta, havendo 

os humoristas excedido o direito de livre expressão. A princípio estava estabelecido 

reparação no valor de duzentos mil reais; porém, como Danilo utiliza-se do direito 

de liberdade de expressão aliado à eficácia dos recursos humorísticos para suavizar 

a violência contra a mulher, evidenciando-a como brincadeira ou piada, a sentença 

foi reduzida para oitenta mil reais. No ano de 2019, em entrevista ao Jornal do 

Comércio10 por novas doações em razão de outra gravidez, a mulher declarou que, 

na época dos comentários de Danilo, precisou desativar as redes sociais, pois 

passou a receber uma série de ofensas e materiais pornográficos de fãs do 

humorista. 

O segundo episódio que trazemos para falar sobre o humor produzido por 

Danilo Gentili diz respeito a uma publicação na qual ele associa uma mulher negra 

a um ovo de chocolate. Danilo é uma figura pública que utiliza seus perfis nas mídias 

sociais e seu programa em uma rede de televisão aberta para reproduzir os 

pressupostos da ideologia dominante que é cisheteropatriarcal, e tem suas práticas 

legitimadas por seu papel de humorista, pois, quando acusado de qualquer crime 

contra as minorias, recorre à sua profissão como arte e ao direito de livre expressão 

assegurado pela Constituição, alegando que só produz humor. Ele caracteriza as 

punições que recebe como censura, como é possível perceber em sua publicação 

abaixo: 

Figura 111 

 

                                                           
10 Entrevista disponível em: https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2019/08/08/maior-
doadora-de-leite-do-brasil-vai-repetir-ato-de-amor-385156.php. Acesso em: 10 jul. 2020. 
11 Imagem disponível na conta do humorista na plataforma do Twitter. Disponível em: 
https://twitter.com/danilogentili/status/1121487773050056710. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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Nessa publicação, Danilo faz uma crítica à plataforma do Facebook que, em 

2019, baniu sua conta por sete dias por uma publicação feita em 2016, um ano 

antes da publicação do vídeo que é nosso objeto de análise. A publicação era a 

seguinte: 

Figura 212 

 

A imagem é composta por Danilo, ao centro, acompanhado de uma mulher 

negra, de um lado, e de um ovo de Páscoa no qual consta seu nome, de outro lado. 

A legenda da imagem diz: “De um lado esse maravilhoso chocolate de primeira que 

comerei o dia todo durante esse domingo tão especial. Do outro lado um ovo de 

Páscoa escrito meu nome”. 

É necessário lembrar que a mulher negra na foto é funcionária da mesma 

emissora em que Danilo trabalha; ao fundo, inclusive, é possível visualizar parte do 

logotipo da emissora, o que provavelmente significa que o registro da imagem se 

deu no ambiente de trabalho de ambos. Na emissora, conforme já mencionado, 

Danilo é apresentador de um programa do gênero Talk Show que, a propósito, tem 

seu nome no título “The Noite com Danilo Gentili”, o que o coloca em uma posição 

de destaque. A mulher em questão trabalha no programa protagonizado por ele, 

desempenhando a função de assistente de palco. Desse modo, entre o 

apresentador e a assistente de palco existe uma relação dissimétrica de poder, na 

qual ela é subordinada a ele. O homem branco é conduzido à posição de 

apresentador e a mulher negra à assistente de palco. Na Análise de Discurso, o 

                                                           
12 A imagem ainda é encontrada na conta do humorista no Twitter. Disponível em 
https://twitter.com/danilogentili/status/853648863680507904. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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gênero não é uma categoria dissociada das outras determinações do sujeito, isto é, 

o sujeito sofre os efeitos das identificações de gênero, e, também, de raça e classe, 

o que pode conduzi-lo a uma posição de privilégio ou de opressão. 

Segundo o apresentador, a ideia para tal “brincadeira” veio da própria mulher. 

No entanto, sabemos por denúncias recentes de mulheres no mundo todo 

desencadeadas pelo movimento Me too que, quando mulheres subordinadas a 

homens dentro do ambiente de trabalho denunciam situações de assédio moral, 

sexual ou psicológico, geralmente são estas que perdem seus empregos, e não o 

assediador que, por vezes, tem uma carreira mais consolidada ou de mais prestígio 

que as denunciantes. Isto posto, entendemos que, ainda que existindo a 

possibilidade de a mulher sentir-se ofendida, dificilmente esta levaria uma denúncia 

adiante ou desmentiria o apresentador que disse partir dela tal “piada”. Esse tipo de 

brincadeira, sob nosso entendimento, pode funcionar na reprodução do assédio 

sexual dirigido às mulheres em seus trabalhos, pois naturaliza tais práticas. 

O terceiro episódio ao qual nos referimos ocorreu em 2018, durante seu show 

de stand-up intitulado “Politicamente Incorreto 2018 - Make Brazil Zuera Again”13, 

transmitido ao vivo pela internet, nele, Danilo fez o seguinte comentário, ou a 

seguinte piada sobre Maria do Rosário: “Muita coisa que o Bolsonaro fala eu não 

concordo. Aquela vez que ele falou pra Maria do Rosário que ela não merece ser 

estuprada: não concordo com isso. Merece!”. A câmera filma a plateia que aplaude 

e ri estrondosamente desse comentário. O humorista faz uma pausa e continua: 

Vocês não deveriam aplaudir isso. Eu nem acho que ela merece ser 
estuprada, só tô brincando. Eu só falei isso porque ela não pode me 
processar, porque ela já processou ele porque ele falou que ela não 
merece. Imagina o processo chegando pro juiz: “E agora, merece ou não 
merece? Aqui não merece, aqui merece, e agora? Só um pode vencer. É 
um caso pro rei Salomão, não pra mim”. 

 

O interessante nessa piada é a reação da plateia que ri muito mais quando 

Danilo diz que a deputada merece ser estuprada do que quando explica que diz isso 

devido ao processo que Maria do Rosário moveu contra o então deputado federal 

Jair Bolsonaro por este ter dito que a deputada não merecia um estupro por ser 

muito feia. Conforme Pêcheux (2014, p. 83, grifos do autor), “todo processo 

discursivo supunha, por parte do emissor, uma antecipação das representações do 

                                                           
13 A apresentação está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1mZtIuUSwZM. Acesso 
em: 10 jul. 2020. 
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receptor, sobre a qual se funda a estratégia do discurso”. Danilo destacou-se como 

grande representante do stand-up pela habilidade com que prepara seus textos, 

pelo conhecimento e utilização de forma eficaz das técnicas de efeito humorístico, 

mas também pela antecipação às expectativas daqueles que o assistem.  Apesar 

de se dizer crítico da política e do status quo, é possível perceber constante 

recorrência e reforço de pressupostos cristalizados em nossa formação social. 

Segundo o comediante, em depoimento retirado do documentário O Riso dos 

Outros (2012), 

Toda piada tem um alvo. Não existe piada sem alvo. Você me fala a piada 
que você quiser, eu vou encontrar o alvo na sua piada. O alvo pode ser um 
discurso, o alvo pode ser um objeto, o alvo pode ser uma etnia, o alvo pode 
ser um país ou o alvo pode ser uma pessoa com nome e rosto conhecidos. 

 

Com a apresentação dos três episódios, podemos observar a recorrência de 

um discurso que sexualiza e agride a mulher. No primeiro episódio, a lactante tem 

sua imagem ridicularizada e os seios que produzem o leite materno são associados 

à ordem do sexual; no segundo episódio, a mulher negra é aquela que será 

“comida”; no terceiro, a mulher é aquela que “merece ou não merece ser estuprada”. 

Apesar de alegar que escolhe seus alvos com base no único critério de prover riso 

à plateia, nesta o riso é evocado com base em critérios ou alvos recorrentes, como 

a ridicularização às limitações defendidas pelo politicamente correto e a 

ridicularização à esquerda brasileira, bem como a retomada de estereótipos 

provenientes do discurso dominante, como a vinculação da mulher somente a 

questões concernentes à sexualidade nas situações aqui lembradas, reproduzindo 

e reforçando o discurso machista. Gruda (2015) caracteriza esse tipo de humor que 

reproduz o status quo e suas desigualdades sem qualquer tipo de limites como 

humor politicamente incorreto acrítico, no qual o humorista ri do oprimido e reproduz 

o discurso dominante. Em O Riso dos Outros (2012), Danilo nos diz: “minha 

pretensão com a comédia nunca é denunciar, nunca é nada. É só destruir mesmo”. 

No entanto, Danilo parece somente reafirmar a ideologia dominante que reproduz 

as atuais relações de opressão em nossa formação social. 

 

2.2 Construção do corpus de pesquisa 
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O corpus selecionado para a pesquisa consiste em um vídeo postado pelo 

comediante Danilo Gentili em 2017. Esse vídeo funciona como resposta a uma ação 

extrajudicial movida pela deputada federal Maria do Rosário junto à Procuradoria 

Parlamentar da Câmara dos Deputados. O documento extrajudicial consistia em 

uma tentativa de conciliação. Nele constava o pedido para que Gentili apagasse 

determinados comentários realizados na rede social Twitter considerados ofensivos 

à Maria do Rosário. Tais comentários, segundo a deputada, desencadearam contra 

ela uma série de ameaças devido à grande popularidade do humorista.  Este, não 

considerando essa medida uma tentativa de conciliação, mas uma tentativa de 

censura à sua liberdade de expressão, rasga os papéis da notificação, os coloca 

dentro de sua calça e, em seguida, no envelope que reenvia para Maria do Rosário. 

Esse processo é filmado e a gravação é disponibilizada online. 

Por essa atitude, em abril de 2019, o humorista foi condenado por injúria 

contra Maria do Rosário com pena estabelecida em seis meses e vinte e oito dias 

de detenção em regime semiaberto, mas recorre da decisão em liberdade por ser 

réu primário, entre outros atenuantes. O artigo nº 140 do Código Penal Brasileiro 

estabelece o crime de injúria como um dos crimes contra a honra. Injuriar uma 

pessoa é prejudicá-la ou ofendê-la em sua dignidade ou decoro. A pena prevista 

consiste em detenção do ofensor de um a seis meses ou pagamento de multa. Se 

o crime foi cometido diante de muitas pessoas ou em veículos que facilitem a 

divulgação, acrescenta-se um terço da pena prevista. 

Além do apoio de seus seguidores, que subiram no Twitter as hashtags 

"#GentiliLivre", "#DaniloLivre" e "#DaniloGentiliLivre"14, tornando a condenação um 

dos assuntos mais comentados da plataforma, Danilo recebeu apoio de diversos 

humoristas15 conhecidos nacionalmente, como Tom Cavalcanti, Fábio Porchat, 

Gregório Duvivier, Marcelo Tas e Marcelo Madureira. Os humoristas defendem que 

houve um excesso na condenação, e que esta abre um precedente perigoso para 

que se censure o humor. Danilo também recebeu apoio de um jornalismo 

independente intitulado “Folha política”, que, em seu canal oficial na plataforma do 

Youtube, publicou um vídeo intitulado “Condenação do humorista Danilo Gentili 

                                                           
14Informações disponíveis em: https://extra.globo.com/noticias/brasil/bolsonaro-declara-apoio-
danilo-gentili-condenado-por-ofender-deputada-do-pt-23590665.html. Acesso em: 20 mar. 2020. 
15 Informações disponíveis em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/04/caso-danilo-gentili-
mobiliza-humoristas-e-gera-debate-sobre-liberdade-de-expressao.shtml. Acesso em: 20 mar. 2020. 
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revolta a sociedade: ‘querem bandidos soltos e humoristas presos?’”16. Este vídeo 

reúne comentários de diversos jornalistas e políticos posicionados contra a 

sentença. Dois desses comentários fazem alusão ao apoio de Maria do Rosário ao 

Comitê Internacional de Solidariedade em Defesa de Lula e à Democracia no Brasil 

(Movimento Lula Livre)17 como um gesto de incoerência da deputada por defender 

a soltura do ex-presidente preso e prestar queixa na vara criminal contra um 

humorista, sendo este entendido como um “cidadão de bem”, ou ainda como um 

trabalhador do humor, ao passo que Lula é entendido como um “bandido”.  

Curiosamente, o humorista também recebeu a solidariedade da figura que 

ocupa o cargo mais importante da nossa república, o atual presidente Jair Messias 

Bolsonaro. Este publicou em sua conta oficial do Twitter a seguinte mensagem 

Me solidarizo com o apresentador e comediante Danilo Gentili ao exercer 
seu direito de livre expressão e sua profissão, da qual, por vezes, eu 
mesmo sou alvo, mas compreendo que são piadas e faz parte do jogo, 
algo que infelizmente vale para uns e não para outros18. (Anexo A) 
 

Percebe-se que o gesto de agressão é dissociado dos sentidos de violência 

e interpretado como uma piada feita por um trabalhador do humor que, em 

decorrência da “piada”, teve seu direito de livre expressão tolhido. Lembramos que 

tanto o humorista quanto o presidente já responderam a processos por declarações 

de cunho machista ou misógino. Ao final do vídeo mencionado, publicado pela Folha 

Política em defesa de Danilo, é solicitado àqueles que apoiam o presidente que 

curtam e compartilhem tal vídeo; desse modo, parece haver uma identificação dos 

apoiadores de Bolsonaro ao humor de Danilo Gentili. É ressaltado que a produção 

representaria a vontade da população que estaria revoltada pela condenação do 

humorista. 

As redes sociais são deveras eficientes na divulgação de crimes contra a 

honra. Em plena ascensão da desinformação, em que as crenças pessoais norteiam 

as ações humanas em detrimento dos fatos, os crimes contra a honra crescem 

                                                           
16Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8C2C-gcc-AM. Acesso em: 10 fev. 2020. 
17É válido lembrar que o Comitê é endossado por uma série de movimentos, sociais, sindicais, e é 
composto por ativistas e políticos. O movimento defende a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva que, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal pelo veto à prisão em segunda 
instância, em novembro de 2019, cumpria pena de 12 anos e 1 mês em regime fechado, acusado 
de corrupção e lavagem de dinheiro. O movimento Lula livre defende que o julgamento do ex-
presidente foi um julgamento político, cujo fim visava impedir a candidatura de Lula às eleições de 
2018, uma vez que este liderava as intenções de voto, e que a acusação contava com provas 
insuficientes para condenação do ex-presidente. 
18Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1116328402133422080. Acesso em: 12 fev. 
2020. 
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exponencialmente, muitas vezes negligenciados pelas autoridades. Ignora-se, no 

entanto, que tais crimes podem desencadear atitudes mais agressivas, culminando 

na passagem ao ato, e esse é um dos motivos que tornam a nossa reflexão 

necessária. Buscamos pesquisar a relação entre o discurso humorístico e a 

violência contra a mulher por meio da análise do corpus que aponta, em um primeiro 

momento, para uma naturalização da violência travestida de piada. 

 

2.3 Das condições anteriores ao vídeo 

 

Na notificação extrajudicial encaminhada ao comediante, constavam tweets 

deste sobre Maria do Rosário publicados no ano de 2016, bem como comentários 

de outras pessoas a esses mesmos tweets. Os comentários em torno dessas 

publicações baseavam-se em grande hostilidade para com a deputada. 

As publicações que desencadearam essas agressões referem-se a dois 

episódios: primeiro, quando o deputado federal Jean Wyllys cospe no também 

deputado federal Jair Bolsonaro durante a votação pelo impeachment da então 

presidenta Dilma Rousseff e, segundo, quando o ator José de Abreu, enquanto 

discutia com um homem e uma mulher em um restaurante no Rio de Janeiro, cospe 

na mulher. Maria do Rosário se manifesta por meio de sua conta na plataforma do 

Twitter em relação a esses episódios com o seguinte enunciado: “Julgam Jean e Zé 

de Abreu por uma reação imediata. Quem reage a agressão não planeja como agir, 

quem agride sim. Respeite e serás respeitado”. O comediante em sua conta 

responde a chamando de falsa, cínica, nojenta e, além disso, defende cuspir na 

deputada (Figuras 3 e 4). 
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Figuras 3 e 419 

Esses comentários circularam bastante devido ao elevado número de 

seguidores que Danilo tem nessa plataforma. A deputada então solicitou a retirada 

desses tweets, o que foi considerado censura pelo humorista e culminou no vídeo 

que será transcrito na próxima seção. Deferida a sentença de Danilo pela 

publicação do vídeo, sua defesa alegou que seria algo semelhante a uma 

criminalização do humor e que não houve intenção de injuriar a deputada uma vez 

que se tratava apenas de uma produção humorística. A defesa ressalta também 

que a Constituição garante aos cidadãos a liberdade de expressão. 

No vídeo, o comediante faz referência ao episódio ocorrido em 2003 entre 

Maria do Rosário e o então deputado federal Jair Bolsonaro. Nesse período, a 

deputada era relatora da CPI contra a exploração de crianças e adolescentes, 

mesmo ano de ocorrência do crime que ficou nacionalmente conhecido como “o 

caso Champinha”. O crime consistiu no sequestro e tortura de um casal (o 

namorado com 19 anos e a namorada com 16), no estupro da menina e posterior 

homicídio de ambos. O crime foi cometido por quatro homens e um adolescente de 

16 anos à época. O adolescente foi considerado o líder do grupo. Esse episódio 

fomentou o debate sobre a maioridade penal no país e Bolsonaro, que defendia a 

redução da maioridade, acusava a deputada de ser conivente com esse tipo de 

crime por ser contra tal redução.  Em um confronto no Salão Verde do Congresso 

                                                           
19 Disponível em: https://renovamidia.com.br/os-tuites-de-danilo-gentili-que-maria-do-rosario-tentou-
censurar/. Acesso em: 10 set. 2019. 



27 
 

Nacional após sessão, os deputados trocaram ofensas e, ao ser chamada de 

vagabunda, a deputada repete o enunciado “mas o que é isso?” aproximadamente 

15 vezes20. Conforme será visto, esse enunciado é retomado pelo comediante no 

vídeo que constitui nosso corpus de análise e utilizado como um designador da 

deputada, exercendo uma função semelhante ao nome (“Maria do Rosário/Mas o 

que é isso”). Assim, o humorista lembra àqueles que por ventura assistirem ao vídeo 

o destempero da deputada, conduzindo à interpretação de que a medida 

extrajudicial seria mais um destempero em seu histórico. 

É valido lembrar que o mesmo deputado, em 2019, teve decretado por 

decisão judicial um pedido de desculpas público à Maria do Rosário por ter dito em 

sessão plenária que esta não merecia ser estuprada. Em 2014, em entrevista à Zero 

Hora21, o deputado complementa: “Ela não merece porque ela é muito ruim, porque 

ela é muito feia, não faz meu gênero, jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, 

mas, se fosse, não iria estuprar, porque não merece”. Faz-se necessário partirmos 

logo para a transcrição do vídeo a fim de situar o leitor sobre o que estamos 

propondo com esta pesquisa. 

 

2.4 Transcrição e descrição do vídeo 

 

Para a transcrição do vídeo, baseamo-nos no modelo elaborado por 

Marcuschi (1998)22 em seu estudo sobre a conversação, pois entendemos que, a 

partir dos elementos propostos pelo autor, podemos  elencar não somente 

elementos linguísticos da enunciação, mas também elementos não verbais que nos 

fornecem pistas para ascender ao processo discursivo. Segundo o autor, 

Não existe a melhor transcrição. Todas são mais ou menos boas. O 
essencial é que o analista saiba quais os seus objetivos e não deixe de 
assinalar o que lhe convém. De um modo geral, a transcrição deve ser 
limpa e legível, sem sobrecarga de símbolos complicados (MARCUSCHI, 
1998, p. 09, grifo do autor). 
 

                                                           
20 Há um vídeo dessa discussão disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=C_z6qU0DqB8. 
Acesso em: 30 out. 2020. 
21 Entrevista disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2014/12/bolsonaro-diz-
que-nao-teme-processos-e-faz-nova-ofensa-nao-merece-ser-estuprada-porque-e-muito-feia-
cjkf8rj3x00cc01pi3kz6nu2e.html. Acesso em: 10 out. 2019. 
22 Agradecemos à colega Naiara Souza da Silva pela indicação do trabalho do referido autor e pela 

disponibilização de seu trabalho de tese. 
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Ainda conforme Marcuschi (1998, p. 9), “trata-se de uma questão complexa 

definir com clareza o que e o quanto assinalar na superfície de uma conversação”. 

O linguista deve então transcrever tudo aquilo que julgar relevante para suas 

análises. Em nossa transcrição há um excesso de descrição de elementos gestuais, 

por exemplo; no entanto, julgamo-los essenciais para a construção dos sentidos do 

texto. Enquanto analistas de discurso, nosso gesto de interpretação é assentado no 

método teórico-analítico que nos permite, na intersecção das pistas da formulação 

(linguísticas ou não) com as condições de produção, remontar às posições e 

processos discursivos em jogo. 

Para ascender ao processo discursivo, o analista de discurso molda seu 

dispositivo teórico-analítico de modo que possa apreender a materialidade 

discursiva do corpus em análise, ou seja, de forma que possa apreender o discurso 

em seu processo sócio-histórico-ideológico. Orlandi (2007) nos diz que o dispositivo 

teórico-analítico produz um deslocamento do olhar leitor, identificado em uma 

formação discursiva (FD), para o olhar do analista, exposto à não transparência da 

linguagem em sua relação com os processos históricos-ideológicos. Distingue-se, 

então, “a) o gesto de interpretação do analista, que se dá no apoio de um dispositivo 

teórico  e,  b)  o  gesto  de  interpretação  do sujeito  comum,  que  se  dá  em  um  

dispositivo  ideológico com  seu  efeito  de  evidência” (ORLANDI, 2007, p. 84, grifos 

da autora). Essa distinção não quer dizer que o sujeito analista não seja afetado por 

formações discursivas, pois o processo de interpelação ideológica é condição para 

a existência do sujeito. Segundo Orlandi (2007, p. 83), o analista, no entanto, 

reconhece seu assujeitamento e, por meio do dispositivo teórico-analítico, 

empreende um gesto de interpretação considerando “o efeito da objetividade, 

levando em conta o deslize, o equívoco, a ideologia”. 

A Análise de Discurso, diferentemente de outras áreas da ciência, 

reconhece a não isenção do cientista; reconhece-se que somos todos constituídos 

pelo simbólico e pela ideologia que nos permite “compreender a língua fazendo 

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

homem e da sua história” (ORLANDI, 2001, p.15). Desse modo, a Análise de 

Discurso tem por função desnaturalizar a evidência do sujeito e a evidência do 

sentido permitindo ao sujeito uma relação, de acordo com Orlandi (2001), menos 

ingênua com a linguagem. 
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Nos estudos discursivos, as operações de descrição e interpretação são 

vitais na construção do gesto de análise, apresentando-se muitas vezes de forma 

superposta, simultânea. Adiantamos que a transcrição de nosso corpus de análise 

já é imbuída de interpretação, uma vez que, enquanto sujeitos, ela nos é inerente. 

Conforme Pêcheux (2008), essas operações devem ocorrer em um mesmo 

batimento, no entanto, isso não quer dizer que elas sejam indiscerníveis. 

Nesse momento, com respaldo no modelo de transcrição de Marcuschi 

(1998), propomos discorrer a descrição do vídeo de forma mais objetiva, contudo 

sem deixar na ignorância elementos que atuam na constituição dos sentidos, tais 

como pausas, ênfases, prolongamentos, gestos, etc. Estes nos permitirão 

mergulhar em nosso gesto de interpretação posteriormente.  

O único participante do vídeo é o próprio humorista. Este grava a si mesmo 

e tem como interlocutor qualquer um que venha a assisti-lo. Em alguns momentos, 

ele dirige-se especificamente à deputada. Em (01), apresentamos alguns elementos 

que tomamos emprestado de Marcuschi (1998) para a transcrição, e, em seguida, 

em (02), pode ser observada a transcrição completa do vídeo: 

 

(01) Marcas empregadas na transcrição do vídeo, conforme Marcuschi 

(1998). 

● / – truncamentos bruscos: quando o sujeito corta uma unidade. 

● (( )) – comentários da pesquisadora descrevendo algo que ocorre. 

● : – indica alongamento de vogal e pode ser repetido de acordo com a 

extensão do alongamento. 

 

 (02) Transcrição completa do vídeo de Danilo Gentili23. 

  

                                                           
23 Conforme realizamos a transcrição do vídeo apresentamos algumas imagens selecionadas. 
Julgamos que desse modo é possível estabelecer uma relação importante entre o visual e o verbal. 
Para a captura das imagens utilizamos a tecla print screen do computador. Determinadas imagens 
tornar-se-ão SD posteriormente. 
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Figuras 6 e 7 

Figura 8 

Figura 9 

Tudo bom, pessoal? É o seguinte: eu 

recebi um SEDEX e eu faço questão que 

vocês vejam. É esse daqui ó ((música ao 

fundo, som de guitarra reproduzindo 

algo como “tan tan tan”)). Então vamos 

lá, pessoal! Vamos fazer o un/ como é 

que diz aí nos youtubers dos jovens? 

Unboxing! Rufem os tambores. O que 

que será que é? ((Danilo imita o rufar dos 

tambores enquanto abre o envelope e ao 

exibir o destinador começa uma sinfonia 

“dramática”)). 

 

 

Quem que me mandou? Olha só... esta 

senho:::ra ((mostra o nome de Maria do 

Rosário)). O que que essa senhora é? O 

que ela é? ((com os dedos esconde o 

“de” e o “da” da palavra “deputada”, 

deixando à mostra somete as sílabas 

“pu” e “ta”. Faz-se um jogo com a 

câmera, que vai do nome de Maria do 

Rosário ao gesto de Danilo que deixa à 

mostra a palavra puta)) Deputa:::da... 

opa! 

 

 

Vamos ver o que que ela tá falando. Tem 

uma página, tem duas páginas... Tá bem 

assinadinho aqui ó, né. Tá bem aqui. 

Parece que, parece que eu fiz umas 

tweetadas que ela não gostou ((ao fundo 

começa o som de um choro))... Não sei 

porque nem li, mas tá aqui, a lá, a lá. 

Figura 5 

Figura 10 
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Parece que eu fiz umas tweetadas que 

ela não gostou né. Bom então é isso aí, 

uma correspondência oficial né, oficial 

(exibe o envelope). O que que será que 

eu fiz que ela não gostou? Eu não faço 

ideia. Vamos ver. Deixa eu ver, tá aqui 

((rasga a notificação ao meio)).  Hãhã, 

meu Deus! Não vai dar pra ler porque eu 

rasguei. Hã meu Deus rasguei de novo. 

Eu fui ler, pum: rasguei. Puxa vida. 

Rasguei bem na assinatura aí. 

“Procuradoria Parlamentar” ((ênfase)), tá 

vendo aqui ó? O::::h Meu Deus! 

((rasga)). Noti/ ah me notificaram!  

((rasga)) Hã:::: acho que nã::::o! 

Infelizmente eu não consegui ler porque 

aconteceu esse acidente então (som ao 

fundo “a:::::h”)... mas não é por isso que 

ela vai ficar sem resposta. 

 

Tô mandando a resposta pra você, tá? 

Agora eu pego tudo isso aqui né, junto 

tudo com todo o respeito. ((Danilo 

aproxima o rosto da câmera)) Vossa 

excelência, com todo o respeito, pela 

mor de Deus, hein ((ênfase))! 

 

 

 

Figura 11 

Figura 12 

Figura 13 

Figura 14 
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Figura 15 

Figura 18 

((Começa uma música e o humorista 

coloca os papéis que foram rasgados 

dentro de sua calça, esfregando-os na 

região peniana. Logo após os retira e os 

coloca dentro do envelope em que 

recebeu a notificação. Esfrega na região 

um pouco mais os papéis que ainda não 

foram para o envelope e, em seguida, os 

insere nele. Essa ação dura 40 

segundos)). Vou usar o mesmo 

envelope que você porque, diferente do 

que vocês fazem aí, eu não vou 

desperdiçar o dinheiro do contribuinte 

não. ((Inicia novamente uma música 

enquanto Danilo preenche os dados do 

envelope para que seja enviado. Está 

escrito no envelope “Maria do Rosário 

(mas o que é isso?) ”, remetendo ao 

episódio entre a deputada e Jair 

Bolsonaro, e “Com cheirinho especial...”. 

Logo após, o humorista aparece em uma 

agência dos correios entregando o 

envelope para uma funcionária para que 

o envio seja realizado)). 

 

 

 

Pra Maria do Rosário e pra qualquer 

outro deputado de qualquer outro 

partido: eu pago o seu salário. Eu decido 

se você cala ou não a boca! Nunca o 

contrário! ((repete e close no rosto)). 

Você que tá assistindo isso: nunca 

admita, nunca aceite que qualquer 

Figura 17 

Figura 19 

Figura 16 
Figura 14 
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deputado, qualquer senador, prefeito, 

governador diga se você pode ou não 

falar alguma coisa. É você que diz se 

eles podem ou não falar. Eles são 

funcionários de vocês e não vocês deles. 

Sendo assim, Maria do Rosário, 

chegando a minha cartinha, abre ela, tira 

o conteúdo, sinta aquele cheirinho do 

meu saco e abra a bunda e enfie bem no 

meio dela tudo isso aí que eu tô 

 mandando aí pra você. Tcha:::u.

 
 
 
2.5 Construção da pesquisa: o corpus e os principais conceitos  

 

Michel Pêcheux, na década de 1960, propunha uma teoria peculiar; criada 

na intersecção da linguística, do materialismo histórico, da teoria do discurso e da 

psicanálise, a Análise de Discurso pêcheuxtiana rompeu diversos paradigmas da 

época. Em plena ascensão do estruturalismo, a AD questionava a linguística 

saussuriana pela ruptura com a historicidade no funcionamento linguístico. No 

quadro da AD, a teoria de Marx também passou por reterritorializações: o 

materialismo histórico passou a ser abordado a partir da releitura de Althusser, e 

Pêcheux passou a explorar um viés até então ignorado, a saber, o funcionamento 

do simbólico no trabalho com a ideologia. Perpassando essas regiões, há ainda 

uma teoria da subjetividade pensada a partir da releitura de Lacan da teoria 

freudiana do inconsciente. 

Em sua fundação, a teoria de Pêcheux tinha por objeto específico o discurso 

político, e entendia a língua como materialidade específica do discurso.  No entanto, 

no amadurecimento da teoria, algumas ressignificações foram propostas por 

analistas sob o entendimento de que a linguagem como um todo - o simbólico, ou 

seja, aquilo que está no lugar de algo via linguagem - é constitutiva do trabalho de 

significação do homem na história. Desse modo, passam a ser objeto da teoria 

outras formas de existência material para a materialização da ideologia e não 

Figura 20 

Figura 21 
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somente o sistema linguístico; o pressuposto principal da AD pêcheuxtiana é a 

articulação entre linguagem e ideologia. 

 Atualmente, os analistas de discurso têm como materialidade discursiva de 

análise os mais diversos tipos de materiais, desde textos escritos a textos como a 

tatuagem, a pintura, o corpo e até mesmo a voz. Neste trabalho, temos como 

materialidade de análise elementos diversos, entre eles a prosódia, o gesto e a 

imagem. Nesta seção, situamos de que perspectiva compreendemos a imagem. 

Um dos estudos pioneiros sobre essa materialidade foi proposto por Souza 

(1998), oriundo do incômodo da autora pelo modo como os estudos sobre a imagem 

eram desenvolvidos na época. Segundo a autora, a linguagem era entendida na 

dicotomia verbal/não-verbal e os estudos sobre o não-verbal, sobre a imagem, 

restringiam-se à sua descrição verbal, negligenciando-se o trabalho de 

interpretação sobre a imagem, sobre seus efeitos, sobre sua historicidade. Ainda 

conforme a autora, 

acaba-se por se propor para o estudo do não-verbal uma descrição formal 
da imagem, não entrando em pauta a materialidade significativa da 
imagem na sua dimensão discursiva. Ou seja, não se discutem nem os 
usos que vêm sendo feitos - como na mídia, por exemplo - da imagem, 
nem as possibilidades de interpretação da imagem social e historicamente 
determinadas. (SOUZA, 1998, p.3) 
 

Para a análise de imagens, Souza (1998) elabora o conceito de policromia 

em referência ao conceito de polifonia proposto por Oswald Ducrot. Da teoria 

polifônica interessa a autora sua relação com o conceito de heterogeneidade 

enunciativa, conforme teorização de Jacqueline Authier-Révuz, pois, assim como 

no texto verbal, no texto imagético a heterogeneidade é uma categoria constitutiva. 

No entanto, a autora defende que as categorias utilizadas para o estudo do texto 

verbal não devem ser utilizadas para o estudo do texto imagético, pois essa prática 

de análise resultaria na redução dessas materialidades. É estabelecido então para 

análise do não verbal o conceito de policromia. Conforme Souza (1998, p. 8), 

O conceito de policromia recobre o jogo de imagens e cores, no caso, 
elementos constitutivos da linguagem não-verbal, permitindo, assim, 
caminhar na análise do discurso do não-verbal. O jogo de formas, cores, 
imagens, luz, sombra, etc. nos remete, à semelhança das vozes no texto, 
a diferentes perspectivas instauradas pelo eu na e pela imagem, o que 
favorece não só a percepção dos movimentos no plano do sinestésico, 
bem como a apreensão de diferentes sentidos no plano discursivo-
ideológico, quando se tem a possibilidade de se interpretar uma imagem 
através de outra. 
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Aos elementos que constituem a formulação imagética, Souza (1998, p. 9) 

chama de “operadores discursivos não-verbais” e nos diz que a interpretação da 

imagem “se institui entre o olhar, a imagem e a possibilidade do recorte, a partir das 

formações sociais em que se inscreve tanto o sujeito-autor do texto não-verbal, 

quanto o sujeito-espectador”. A imagem, desse modo, é entendida em sua 

opacidade, desvencilhando-se de sua dita literalidade, já que está na dependência 

do olhar do sujeito que é um olhar sempre subjetivo e assujeitado à dimensão sócio-

histórica ideológica que conduzirá o sujeito a uma ou outra interpretação. A proposta 

de Souza (1998) foi fundamental para desvencilhar o não-verbal da dependência do 

verbal, para que a imagem pudesse ser compreendida como uma materialidade 

específica, e não como um acessório ou complemento do texto verbal. 

Lagazzi (2007; 2010) dedica-se à investigação da imagem na perspectiva 

discursiva a partir da análise de filmes e documentários. Na construção de um 

dispositivo analítico que permitisse a interpretação da formulação verbal articulada 

à formulação visual, Lagazzi (2007, p. 02) formula o termo materialidade significante 

sob o entendimento de que o dispositivo teórico-analítico da Análise de Discurso 

apresenta fundamentação necessária para que se possa empreender gestos de 

interpretação sobre “objetos simbólicos constituídos por diferentes materialidades 

significantes”. 

 A autora retoma a definição de discurso proposta por Eni Orlandi, segundo 

a qual o discurso corresponde à relação entre a língua e a história, para ressignificá-

lo como a “relação entre a materialidade significante e a história” (LAGAZZI, 2010, 

p. 173).  Com essa concepção de discurso, os analistas podem empreender gestos 

de interpretação sobre outras formas de materialização da ideologia. Lagazzi (2010, 

p. 173) reitera a construção do sentido como “efeito de um trabalho simbólico sobre 

a cadeia significante, na história, compreendendo a materialidade como o modo 

significante pelo qual o sentido se formula”. Os elementos significantes não estão, 

então, restritos ao signo linguístico. 

Indursky (2011) traz para o leque de trabalhos sobre a análise discursiva de 

imagens a noção de sequência discursiva pictórica, que corresponderia a um 

recorte realizado pelo analista do texto pictórico semelhante aos recortes que se faz 

do texto verbal que correspondem às sequências discursivas. Segundo a autora, 

assim como o verbal, a imagem é sujeita à memória discursiva: ela retoma saberes, 

afirmando-os ou modificando-os. A memória discursiva é entendida a partir de 
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Courtine (2014, p. 105-106, grifos do autor) como correspondente “à existência 

histórica do enunciado no seio de práticas discursivas, reguladas pelos aparelhos 

ideológicos”. 

Na perspectiva do autor, a memória discursiva corresponde à memória da 

FD, ao elo entre a FD e o interdiscurso, que promove a concentração de alguns 

saberes e o esquecimento de outros. Sujeita à memória discursiva, a imagem pode 

ser analisada a partir de outras categorias da AD (interdiscurso, pré-construído, 

discurso transverso, formação ideológica, formação discursiva), bem como podem 

ser interpretados seus diversos efeitos (apagamentos, esquecimentos, repetições, 

deslizamentos e rupturas). 

Pesquisando a relação entre imagem e memória discursiva, Fernandes 

(2017) vai ao encontro de Indursky (2011) e nos diz que a retomada de saberes pela 

imagem conduz a interpretação do sujeito ao acionar na memória discursiva outras 

imagens já significadas. Segundo a autora: 

É preciso entender que cada imagem faz retornar na memória do dizer 
outras imagens que já vêm carregadas de sentidos, como formas 
anteriores de formulação do discurso. A rede de formulações visuais 
integra as imagens já vistas e também já significadas, ou seja, 
interpretadas antes, em outro lugar e que ressoam em uma formação 
discursiva ao lado de outras formas de discurso (FERNANDES, 2017, p. 
202). 
 

Na construção de nossa pesquisa, em virtude da materialidade do corpus 

selecionado para análise, é fundamental referir o estudo de Quevedo (2012) acerca 

do estatuto da imagem na Análise de Discurso. O autor questiona em que medida 

os pressupostos da teoria de Pêcheux, que, em sua origem, tinha por materialidade 

exclusiva o sistema linguístico, não é aplicável a outras materialidades, no caso a 

imagética. Ele remonta aos estudos de Pêcheux, que já percebia, para além do 

linguístico, outros sistemas dotados de sentidos, como é o caso do sistema gestual. 

Pêcheux (2007) entende a imagem discursivamente, isto é, em sua opacidade; para 

o autor, a imagem não é evidente e muito menos neutra. Como materialidade para 

o discurso, nela as posições ideológicas também estão presentes. Conforme o 

autor, 

A questão da imagem encontra assim a análise de discurso por um outro 
viés: não mais a imagem legível na transparência, porque um discurso a 
atravessa e a constitui, mas a imagem opaca e muda, quer dizer, aquela 
da qual a memória "perdeu" o trajeto de leitura (ela perdeu assim um trajeto 
que jamais deteve em suas inscrições) (PÊCHEUX, 2007, p. 55). 
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Quevedo (2012) concebe a imagem duplamente constituída, construída na 

relação entre imagem objeto empírico e imagem enquanto “trabalho de leitura”24. 

No entanto, é válido destacar que o sujeito nunca tem acesso à imagem objeto 

empírico: a imagem é sempre já sujeita ao olhar, e este é sempre interpretativo. A 

partir de Quevedo (2012, p. 126), a imagem é entendida na perspectiva discursiva 

como: 

a produção de um imaginário instaurado por um gesto de interpretação 
realizado sobre uma formulação visual. Assim, entendemos a “imagem” 
como a produção de uma leitura, sobredeterminada sócio-historicamente 
e, por isso, inevitavelmente ideológica e contraditória que situa o sujeito, 
enquanto assujeitado, na função-autor. 

 

Assim como a materialidade linguística fornece pistas que permitem ao 

analista observar o processo discursivo em um texto escrito, a materialidade 

imagética também o faz. Segundo Quevedo (2012, p. 120), “o efeito-texto da 

imagem advém das inter-relações dos elementos constituintes e deles com o 

interdiscurso”; desse modo, elementos como tonalidade, sombra, enquadramento, 

posição, etc. são elementos intradiscursivos afetados pelo interdiscurso. A imagem, 

de modo semelhante ao texto escrito, é submetida aos efeitos de literalidade, não-

contradição, evidência e completude decorrentes dos esquecimentos nº 1 e nº 2 

que constroem no sujeito a ilusão de ser origem dos sentidos, bem como a ilusão 

de controle sobre seu dizer, respectivamente.  

Quevedo (2012) lembra que, para apreender o processo discursivo, o 

analista de discurso empreende um gesto de dessintagmatização ou 

dessuperficialização linguística para, posteriormente, operar a dessuperficialização 

discursiva. Em paralelo, compreendendo-a como materialidade discursiva, para a 

análise de imagens deve-se operar a decomposição da formulação visual em 

secções discursivas, e é desse modo que procederemos aqui. 

 Para descrever e interpretar os elementos da formulação visual, bem como 

a relação entre eles, Quevedo (2012) estabelece o conceito de secção discursiva 

em referência ao conceito de sequência discursiva, já consolidado na teoria. 

Courtine (2014, p. 55), refere-se às sequências discursivas como “sequências orais 

ou escritas de dimensão superior à frase”. Ainda, segundo o autor, “a própria 

natureza e a forma dos materiais recolhidos são eminentemente variáveis” 

                                                           
24 Concepção emprestada de Bethania Mariani e adotada, segundo o autor, visto o caráter 

materialista do termo “trabalho” entendido como “ação transformadora”. 
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(COURTINE, 2014, p. 55). Assim, de acordo com os objetivos da pesquisa e os 

questionamentos do analista, opera-se um ou outro recorte nas sequências 

discursivas. 

No que diz respeito à formulação visual, o conceito de secção discursiva 

seria mais adequado, uma vez que “(i) não cabe a noção de linearidade de leitura 

implicada pelo termo “sequência” e (ii) a discriminação de elementos constituintes 

da imagem é uma operação de recorte do analista, que secciona a imagem em 

partes que julga relevantes destacar” (QUEVEDO, 2012, p. 140). Isso posto, a 

leitura de imagens não se dá do mesmo modo que a leitura do texto verbal; ela é 

relativamente mais “caótica”, por estar mais sensível ao olhar do leitor, que é puxado 

para um ou outro elemento da formulação imagética. Não há um sentido de leitura 

definitivo como há para o texto escrito. 

Com suporte em Quevedo (2012), que propõe a segmentação da imagem 

em secções discursivas, em nosso corpus operamos o recorte da materialidade 

imagética por secções discursivas, ou seja, segmentamos o vídeo em quadros e 

cada quadro recortado corresponde a uma secção. Dessa secção, analisamos seus 

elementos constituintes a partir do que o autor estabeleceu como enunciados 

visuais. Para estabelecer essa noção, o autor se respalda na divisão que Courtine 

(2014) opera sobre o conceito de enunciado pensado por Pêcheux e Foucault. 

Courtine (2014) passa a representar por [E] os elementos de saber de uma FD, 

correspondente ao interdiscurso, e por [e] os elementos constituintes de uma SD, 

ao intradiscurso. 

Os enunciados visuais corresponderiam aos elementos que formam a 

secção discursiva, a cor, o ângulo, as formas, objetos, características, enfim, os 

elementos que totalizam a secção.  Sob o entendimento de que o discurso 

constituinte de nosso corpus corresponde a um discurso que reproduz a violência 

de gênero, como será visto posteriormente, em nosso corpus temos por [E] o 

machismo e por [e], entre outros elementos, os dedos formando o significante “puta” 

como designador da deputada. Já adiantamos, portanto, que a análise trabalhará 

com os processos discursivos materializados por uma FD machista. 

Quevedo (2012) propõe-se a interpretar os elementos visuais da imagem a 

partir das relações de antagonismo, aliança ou dominação, propostas por Michel 

Pêcheux em sua análise das relações de classe. Constituintes da luta de classes, 

essas relações fazem referência às posições ideológicas apresentadas nos 
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aparelhos ideológicos de estado. A essas, o autor acrescenta a relação de aparente 

neutralidade proposta por Courtine (2014), pois, conforme o autor, “nas relações 

entre dois quaisquer elementos: ou os dois se aliam, ou se confrontam, ou se 

abstém um do outro, ou ainda um subordina o outro” (QUEVEDO, 2012, p. 140). 

Para finalizar, a partir de Quevedo (2012), compreendemos a imagem como 

um gesto de leitura suportado pelo objeto empírico visual ao qual o sujeito nunca 

tem acesso, desnaturalizando o efeito de objetividade ou transparência que advém 

dessa materialidade discursiva. Os sentidos, assim como não são naturais às 

palavras, não o são à imagem, pois eles constituem-se nas relações discursivas 

empreendidas pelos sujeitos em sua dupla constituição. 

É necessário dizer que o autor não trabalha com a imagem em movimento, 

pois esta materialidade envolveria o conceito de temporalidade, entre outros, os 

quais fariam surgir outras perguntas que se afastariam de seu objetivo inicial. Nos 

propomos em nossas análises a interpretar essa imagem, pois entendemos que os 

conceitos da AD podem suportar essa especificidade. É necessário lembrar que, na 

imagem em movimento, o que temos é a ilusão ótica de movimento ou um efeito de 

movimento criado por nossa resistência retilínea. Tal efeito se dá porque 

nossos olhos continuam a ver a imagem por uma fração de segundo depois 
que ela despareceu; se uma segunda imagem aparecer enquanto a 
memória da primeira persiste, o olho funde as duas imagens. Assim, o 
movimento que vemos na tela é o resultado de uma rápida sucessão de 
imagens estáticas (HARRIS, 1990, p.175). 
 

Na produção de um vídeo, o que se tem são várias imagens justapostas, os 

chamados frames por segundo ou quadros por segundo. No cinema clássico em 

película, cada segundo corresponde a 24 fotogramas, a 24 frames; em um vídeo 

tem-se cerca de 30 frames. Cada frame é um fotograma. Com base nisso, os 

recortes feitos no vídeo estão organizados como frames, dispostos em secções 

discursivas. Entre um frame e outro, há movimentos próprios do funcionamento do 

vídeo, os quais são narrados nas seções analíticas do trabalho. 

 

Considerando o texto escrito e imagético, selecionamos 19 SD (sequências 

e secções discursivas) para análise, conforme apresentado em (03):  

 

(03) Sequências e Secções Discursivas recortadas para o processo de 

descrição e interpretação do corpus. 
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(SD1) Tudo bom pessoal? É o seguinte: eu recebi um SEDEX e eu faço 

questão que vocês vejam. É esse daqui ó (tan tan tan). Então vamos lá pessoal, 

vamos fazer o un/ como é que diz aí nos youtubers dos jovens? Unboxing! Rufem 

os tambores. O que que será que é? ((rufar dos tambores)) ((5ª Sinfonia de 

Beethoven)). 

(SD2) Quem que me mandou? Olha só... esta senho:::ra. O que que essa 

senhora é? O que ela é? Deputa:::da... opa! 

(SD3) 

 

(SD4) 

 

(SD5) Tá bem assinadinho aqui ó, né. Parece que, parece que eu fiz umas 

tweetadas que ela não gostou ((choro))...não sei por que nem li, mas tá aqui, a lá, 

a lá. Parece que eu fiz umas tweetadas que ela não gostou né. 

(SD6) O que que será que eu fiz que ela não gostou? Eu não faço ideia. 

Vamos ver. Deixa eu ver, tá aqui.  Hãhã, meu Deus! Não vai dar pra ler porque eu 

rasguei. Hã meu Deus rasguei de novo. Eu fui ler, pum: rasguei. Puxa vida. Rasguei 

bem na assinatura aí. “Procuradoria Parlamentar”, tá vendo aqui ó? O::::h Meu 

Deus!. Noti... ah me notificaram! Hã::: acho que nã:::o! 

(SD7)  
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(SD8) 

 

 

 

 

 

 

(SD9) Infelizmente eu não consegui ler porque aconteceu esse acidente 

então...mas não é por isso que ela vai ficar sem resposta. Tô mandando a resposta 

pra você, tá? Agora eu pego tudo isso aqui né, junto tudo com todo o respeito. Vossa 

excelência, com todo o respeito, pela mor de Deus, hein! 

(SD10) 

 

(SD11)  

 

 

 

 

 

(SD12) 

 

 

 

 

 

(SD13)  
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(SD 14) 

 

 

 

 

 

 

(SD15) Maria do Rosário (mas o que é isso?) 

(SD16) Com cheirinho especial... 

(SD17) Pra Maria do Rosário e pra qualquer outro deputado de qualquer 

outro partido: eu pago o seu salário. Eu decido se você cala ou não a boca! Nunca 

o contrário! Você que tá assistindo isso: nunca admita, nunca aceite que qualquer 

deputado, qualquer senador, prefeito, governador diga se você pode ou não falar 

alguma coisa. É você que diz se eles podem ou não falar. Eles são funcionários de 

vocês e não vocês deles. 

(SD18) Sendo assim Maria do Rosário, chegando a minha cartinha, abre 

ela, tira o conteúdo, sinta aquele cheirinho do meu saco e abra a bunda e enfie bem 

no meio dela tudo isso aí que eu tô mandando aí pra você. 

(SD19)  

 

 

 

 

 

 

No presente capítulo, nós operamos a descrição do corpus que constitui 

essa pesquisa, realizamos a exposição dos conceitos teóricos que nos fornecem 

sustentação e selecionamos as SD que serão mobilizadas para as análises. No 
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próximo capítulo, iniciaremos nossa investigação referente às questões de gênero. 

Traremos os estudos de gênero a fim de desvencilharmo-nos de um olhar do senso 

comum e construir um olhar científico sobre esse conceito que tem sido alvo de 

diversos tabus em nossa formação social, caracterizada pelo conservadorismo dos 

costumes e das relações de opressão e exploração naturalizadas entre os gêneros. 

Isso é importante para compreendermos a reterritorialização desse conceito 

empreendida pelos analistas de discurso no quadro da AD, no qual as relações de 

gênero são investigadas a partir do processo de interpelação-identificação 

ideológica.  
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3 Relações de gênero 

 

Neste capítulo, primeiramente realizamos um levantamento das teorias e 

estudos referentes à questão de gênero em âmbitos filosóficos, antropológicos e 

históricos. Procuramos acompanhar o desenvolvimento desse conceito em sua 

relação com o biológico, o histórico e o cultural. Posteriormente, abordamos as 

relações de gênero pela perspectiva discursiva, ou seja, em sua dimensão sócio-

histórico-ideológica. À luz da teorização proposta por Zoppi-Fontana (2017), 

trazemos para a discussão o gênero em sua relação com o processo de 

interpelação ideológica que, na perspectiva teórica à qual esse trabalho se filia, é 

fundante do sujeito. Finalizamos o capítulo com a análise de algumas SD 

selecionadas com respaldo na teoria desenvolvida até então. 

3.1 Estudos de gênero 

 

Nos últimos 60 anos, as questões de gênero tornaram-se categoria analítica 

em diversas áreas de pesquisa; antropólogos, filósofos, historiadores e 

psicanalistas têm questionado a constituição e reprodução das relações de gênero, 

bem como as associações entre sexo, gênero e sexualidade. O termo gênero é 

instituído pelos estudos feministas, a partir do século XX, para teorizar sobre as 

relações sociais e sexuais em uma tentativa de explicar a desigualdade existente 

entre homens e mulheres. 

Uma mulher contemporânea e pioneira em teorizar essas relações foi a 

escritora Simone de Beauvoir, a qual, em 1949, publicou O Segundo Sexo, obra 

que gozou de bastante influência na constituição dos movimentos feministas nos 

anos 1960 e 1970, sendo a obra fundamental da chamada “segunda onda” do 

feminismo. No Brasil, o livro, estruturado como um ensaio, foi publicado em dois 

volumes: no primeiro volume destacam-se os fatos e mitos que condicionaram a 

posição ocupada pelas mulheres na sociedade e, no segundo, a ênfase é para sua 

situação nas esferas públicas e políticas e para a investigação da dimensão 

psicológica e sexual na construção das mulheres. Como um efeito dessas 

teorizações, em 2015, o maior exame brasileiro para ingresso de estudantes às 

universidades públicas, o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), trouxe, na 

constituição da prova de Ciências Humanas, uma questão referente aos estudos da 
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escritora. A questão retomava uma proposição com a qual Beauvoir (1967, p. 09) 

inicia o segundo volume de O Segundo Sexo, a saber: 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 
psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio 
da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 
intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. 

 

A autora propõe um deslocamento da concepção cristalizada, que entende a 

condição biológica como destino dos sujeitos, para uma concepção sócio-histórica, 

que compreende o sujeito afetado pelo contexto histórico-cultural. Emerge o início 

de uma distinção entre sexo biológico e gênero enquanto construto social, ainda 

que a autora não se utilize desse significante (gênero). Beauvoir (1967) questiona 

na referida obra o que, afinal, significa ser mulher em um modelo cisheteropatriarcal 

cuja base respalda-se na teoria do eterno feminino que imputa à mulher uma 

essência feminina. Diante da pressão de grupos conservadores para que as 

mulheres permanecessem “mulheres” (estereotipadas), ou seja, permanecessem 

com as características esperadas desse grupo, a autora nos diz que nem todo 

indivíduo do sexo feminino seria necessariamente uma mulher pois, para tanto, é 

necessário que se participe da feminilidade. 

Esta tem se apresentado de forma bastante homogênea nas sociedades 

reguladas pelo sistema capitalista e patriarcal. Como norma básica, ela pressupõe 

a subordinação da mulher ao homem e uma habilidade “inata” para os afazeres 

domésticos bem como para os cuidados com crianças. Espera-se que a mulher 

apresente, desde sempre, o “instinto materno” intrínseco a toda mulher, e que sinta 

a necessidade de completar-se por meio da maternidade. Como lembram Homem 

e Calligaris (2019, p. 74), “é algo quase aristotélico: afinal, se ela tem a possibilidade 

de ser mãe e não é, não vai ter transformado em ato toda sua potência. Entende-

se que a mulher fracassou porque não exerceu o máximo da plenitude de seu 

corpo”. Ainda conforme os autores, “que a mãe sinta um amor mágico, que se instala 

imediatamente pela cria, por um bebê que é, rigorosamente, um estranho para ela, 

essa é uma construção radical e altamente ideológica” (HOMEM; CALLIGARIS, 

2019, p. 69). A inclinação natural da mulher ao casamento heterossexual e à 

maternagem é entendida, nos estudos de gênero, principalmente de vertente 

marxista, como uma construção ideológica para atender às demandas da formação 
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social capitalista, gerando e preparando a força de produção que será inserida no 

mercado de trabalho25.  

Nesse sistema de masculinidade e feminilidade, o poder é sempre posto aos 

homens e negado às mulheres. Um mecanismo da ideologia androcêntrica para 

manter-se no poder foi criar o que Kehl (2016) chamou de “rainhas do lar” do século 

XIX: no ambiente privado, a mulher recebia o dever, disfarçado com vestes de 

privilégio, de comandar o lar, os filhos e os empregados e, em troca, não impunha 

sua presença na esfera pública. A mulher referida em nosso corpus de pesquisa, 

como já foi dito, é uma mulher que ocupa um cargo político em uma democracia, e 

isso certamente produz efeitos de legitimação de sua figura, pois seu posto é 

consequência do apoio de seus eleitores; no entanto, mesmo em uma posição de 

poder por sua condição de deputada federal, ela ainda é subordinada por sua 

condição de gênero. Ela ocupa o lugar correspondente a uma classe dominante, 

mas é objeto da opressão de gênero. Entendemos que o gesto de Gentili de inserir 

a notificação nas calças não seria executado caso a notificação partisse da queixa 

de um deputado. Esse gesto é reservado exclusivamente para a posição feminina.  

Retomando o pensamento de Beauvoir (1970), segundo a autora, se 

estabeleceu na cultura uma oposição entre o Um (o homem, o masculino, sujeito 

neutro, universal) e o outro (a mulher, o resto que escapa ao masculino), e este 

outro, constituir-se-ia a partir do Um; em outras palavras, a existência da mulher na 

sociedade cisheteropatriarcal seria justificada a partir do homem. Ao questionar o 

que é ser mulher, Beauvoir (1970, p.18) esclarece que “ser é ter-se tornado, é ter 

sido feito tal qual se manifesta”: desse modo, se as mulheres se manifestam em 

uma posição de inferioridade em relação aos homens, é porque sua situação, sua 

posição na sociedade, não lhes oferece as mesmas possibilidades que aos homens. 

Não há essência feminina em decorrência do sexo, há uma identidade feminina 

construída socialmente pelo modelo patriarcal que põe o feminino como inferior ao 

masculino, ou seja, “não se nasce mulher, torna-se mulher”, e tornar-se mulher é 

construir-se, então, por meio de experiências socialmente determinadas pelo Um 

Absoluto. O discurso cisheteropatriarcal, então, é tido como o discurso dominante 

                                                           
25 Conforme a Teoria da Reprodução Social, a mulher é a responsável pelo trabalho reprodutivo e 
pela geração e manutenção da força de trabalho (ARRUZZA, BHATTACHARYA, FRASIER, 2019). 
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em nossa formação social, reproduzindo relações de poder dissimétricas pelo 

gênero, a partir do qual todo o “resto” é determinado, moldado. 

Após a proposição apresentada no ENEM26, os estudantes deveriam 

responder à seguinte pergunta: “na década de 1960, a proposição de Simone de 

Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca 

o(a):”; cuja resposta oficial seria: “organização de protestos públicos para garantir a 

igualdade de gênero”. Visto a importância do exame na qual foi abordada, a 

repercussão em torno da obra de Beauvoir foi bastante significativa: grupos 

feministas ou pró-igualdade de gênero comemoravam lançando a hashtag 

“machistas não passarão” (cuja paráfrase seria algo semelhante a “aqueles 

identificados com os discursos machistas não ascenderão às vagas nas 

universidades públicas”; “não há mais espaço para o discurso machista, nossa 

sociedade está progredindo rumo à igualdade entre homens e mulheres, então 

reveja seus valores machistas e seguiremos juntos”), enquanto grupos 

conservadores mostravam-se incomodados com a abordagem do exame, 

caracterizada por eles como “doutrinação ideológica”. Destes, destaco dois 

comentários de figuras públicas na política brasileira. O primeiro foi publicado pelo 

então deputado federal Jair Bolsonaro, que postou em seu Twitter o seguinte texto: 

MAIS OU TÃO GRAVE QUANTO A CORRUPÇÃO É A DOUTRINAÇÃO 
IMPOSTA PELO PT JUNTO A NOSSA JUVENTUDE. “O JOÃO NÃO 
NASCEU HOMEM e a MARIA NÃO NASCEU MULHER”. O sonho petista 
em querer nos transformar em idiotas materializa-se em várias questões 
do ENEM (Exame Nacional do Ensino MARXISTA). Essa canalha deverá 
ser extirpada do poder em 2018 com o VOTO IMPRESSO, ou antes da 
mesma forma como o Congresso, em 02 de abril de 1964, cassou o 
comunista João Goulart.27 (Anexo B) 
 

O segundo comentário foi publicado pelo deputado federal Marco Feliciano, 

em sua página oficial na plataforma do Facebook. Pela longa extensão do 

comentário, será reproduzido apenas um trecho aqui:  

(...) tentam impingir a teoria de gênero goela abaixo, com subterfúgios, 
quando não conseguem nas casas legislativas. Estamos atentos senhores 

                                                           
26 No mesmo ano, o mesmo exame trouxe como proposta para a redação dos candidatos "A 

Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira". Atentemos que não se questiona 
se há ou não violência contra a mulher na sociedade brasileira; está posto que há e que os 
candidatos devem dissertar sobre esse problema propondo, ainda, medidas de intervenção 
condizentes com os direitos humanos. É importante lembrar que, à época do referido exame, quem 
presidia o país era uma mulher, Dilma Vana Rousseff, a primeira presidenta do Brasil, o que nos faz 
pensar que a representatividade das mulheres em postos de poder é fundamental para a 
desnaturalização das questões de gênero, sendo a violência contra a mulher uma destas. 
27 Disponível em: <https://twitter.com/jairbolsonaro/status/658076212322029568>. Acesso em: 
29/03/2020. 
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e senhoras, e não adianta usar desses rasteiros expedientes vamos 
protestar sempre, e extirpar de nossos currículos teorias alienígenas que 
nada acrescentam ao engrandecimento de nossa cultura e tradições. Mais 
uma vez vejo a imperiosa necessidade de questionar o Exmo Ministro da 
Educação sobre a abordagem do assunto, teoria de gênero, que já deveria 
estar sepultado e seus assessores teimam em desenterrar esse fétido 
cadáver. Peço à Deus que derrame as mais especiais bênçãos dos Céus 
aos responsáveis pela elaboração do conteúdo curricular de nossos 
estudantes para que não escorreguem nas armadilhas intelectuais que 
nada mais fazem do que confundir a pureza de seus corações.28 (Anexos 
C e D) 
 

Há vários elementos interessantes para discussão nesses comentários. 

Começaremos pelo primeiro, que apresenta a proposta de um novo golpe na 

democracia brasileira. Parece da ordem do impossível um parlamentar 

democraticamente eleito apoiar um golpe de estado em uma presidenta também 

democraticamente eleita pelo fato de que, sob seu governo, o Ministério da 

Educação discute teorias filosóficas que questionam o estatuto do sujeito sobre o 

prisma do gênero. Isso é especialmente impossível em um Estado laico que não 

deveria ser governado por preceitos de nenhuma doutrina religiosa específica. A 

relação entre os estudos de gênero e religião é histórico-ideológica: como um 

aparelho ideológico de estado, a religião dita os preceitos da ideologia dominante a 

serem seguidos pelos sujeitos; quando tais preceitos são questionados por outras 

posições, emerge a revolta daqueles interpelados pelo discurso dominante. 

O golpe sugerido foi concretizado em 2016 contra a presidenta Dilma 

Rousseff e existem estudos como os de Rubin e Argolo (2018) e Stocker e Dalmaso 

(2016) que analisam a destituição da presidenta sob a perspectiva dos estudos de 

gênero. Segundo Rubin e Argolo (2018, p. 12), a questão de gênero foi “elemento 

de disputa durante toda a gestão da presidenta, inclusive fortemente acionada, 

durante a campanha político-midiática em favor do impeachment, ora de forma mais 

sutil, ora com gravíssima veemência”. 

Na perspectiva discursiva, Orlandi e Vinhas (2017) discutem quais são os 

corpos que têm governabilidade no Palácio do Planalto, quais são os corpos que 

(des)ocupam a presidência. Segundo Orlandi e Vinhas (2017, p. 3), há uma 

legitimação histórica de ocupação dos espaços de poder para determinados corpos 

e marginalização daqueles que “não se enquadram no ideal de masculinidade, 

classe, brancura, beleza, geração, religião ou posicionamento ideológico”. Entre 

                                                           
28 Disponível em <https://www.facebook.com/PastorMarcoFeliciano/posts/739248372881851>. 
Acesso em 29/03/2020. 
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esses estão as mulheres, negros, indígenas, todos aqueles que fogem do padrão 

cisheteronormativo, enfim, os corpos que subvertem o padrão. Por meio da análise 

de duas imagens capturadas na destituição de Dilma e posse interina de Temer, 

analisando a composição do mesmo governo eleito em 2014 (mesmo governo, pois 

o projeto de governo era o mesmo enquanto presidenta e vice), as autoras 

entendem que nada restou do governo de Dilma: a composição de ministros 

escolhidos por Temer segue o padrão homem, branco, classe média alta, 

diferentemente da composição organizada pela presidenta. De acordo com as 

autoras, nessa composição ministerial, totalmente diferente da anterior, há a 

deslegitimação e desqualificação da gestão das mulheres no país. 

Ainda no primeiro comentário, o deputado utiliza-se de aspas no enunciado 

“O JOÃO NÃO NASCEU HOMEM E A MARIA NÃO NASCEU MULHER” 

identificando-o, através do emprego das aspas, como o discurso do outro 

(AUTHIER-REVUZ, 2004), marcando seu afastamento, sua desidentificação com 

tal discurso. Há também o destaque do enunciado em caixa alta, atraindo o leitor 

para este, uma vez que o uso da caixa alta nos textos das redes sociais online é 

utilizado para substituir o grito na oralidade. Segundo o deputado, discutir gênero é 

idiotizar a população e refere-se à presidenta como canalha por tal feito. Bolsonaro 

afirma que existe, no Partido dos Trabalhadores, o partido da presidenta, o objetivo 

de idiotizar a população brasileira e, para atingi-lo, utiliza-se inclusive do maior 

exame para ingresso às universidades federais. 

No segundo comentário, feito por Feliciano, novamente há a defesa de que 

as teorias de gênero são forçadas à população e apresentá-las no ENEM seria um 

recurso desonesto. Essas constituiriam um “fétido cadáver” desenterrado pelo 

ministério da educação; o deputado, entretanto, se compromete a enterrá-las, a 

escondê-las novamente como algo ameaçador. Os estudos de gênero são 

apresentados como “teorias alienígenas”, ou seja, nada têm a ver com o ser humano 

e em “nada acrescentam ao engrandecimento de nossa cultura e tradições”, 

devendo ser “extirpadas dos currículos escolares”, o que caracteriza um ato de 

censura. Percebemos que, apesar dos avanços das teorias, ainda há, por parte de 

grupos mais conservadores, forte resistência às questões de gênero, bem como sua 

deslegitimação como ciência ou teoria. Há a determinação do discurso religioso na 

compreensão das relações de gênero, o que impede o avanço de pautas vinculadas 

aos direitos de mulheres e de outras minorias na nossa formação social. 
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A historiadora Joan Scott, grande influenciadora das pesquisas sobre gênero 

no Brasil, ao ser questionada sobre a legitimidade do gênero como uma categoria 

de análise, vinte anos após a publicação de seu ensaio Gênero: uma categoria útil 

de análise histórica, responde o seguinte em entrevista a Lemos (2013, p.162):  

Para mim, gênero representa uma pergunta a ser feita por qualquer 
sociedade, em qualquer momento: como mulheres e homens estão sendo 
definidos, um em relação ao outro? Dito de outra forma, dada a 
impossibilidade de realmente dizer o que as diferenças físicas entre os 
sexos significam, como as sociedades têm tentado impor significados e 
mantê-los no lugar? Como os indivíduos têm se imaginado, não se 
encaixando nessas categorias? Gênero é, em outras palavras, uma norma 
regulamentadora que nunca funciona plenamente. Assim, as perguntas 
interessantes são: quem estabelece as definições? Para que fins? Como 
elas são aplicadas? Como indivíduos e grupos resistem às definições? Se 
usada dessa maneira, como um conjunto de perguntas cujas respostas 
não sabemos de antemão, o gênero ainda é uma categoria útil de análise. 
 

Segundo Scott (1995), muitos pesquisadores utilizam o termo gênero como 

sinônimo de mulher visando alçar uma maior legitimidade acadêmica, pois este 

seria um termo mais adequado à cientificidade, desvinculando-se de uma posição 

política feminista que poderia ser denunciada pelo uso do significante mulher. De 

nossa parte, uma especificidade dos estudos discursivos de filiação pêcheuxtiana é 

o reconhecimento de que o discurso da ciência também é um discurso ideológico-

político. Sobre a aplicabilidade do termo gênero, a autora nos diz que este foi alçado 

para dar conta do caráter relacional entre homens e mulheres diante de um cenário 

que desconsiderava o homem nos estudos sobre as mulheres. Conforme Scott 

(1995, p. 72): 

Na sua utilização mais recente, o termo "gênero" parece ter feito sua 
aparição inicial entre as feministas americanas, que queriam enfatizar o 
caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. A 
palavra indicava uma rejeição do determinismo biológico implícito no uso 
de termos como "sexo" ou "diferença sexual". O termo "gênero" enfatizava 
igualmente o aspecto relacional das definições normativas da feminilidade. 
 

Na primeira parte do ensaio citado, a autora, apresentando suas críticas, 

realiza um levantamento dos estudos de gênero que estavam sendo realizados e 

os divide basicamente em duas perspectivas: os estudos descritivos, aqueles que 

têm por objetivo descrever os fenômenos ou realidades sem interpretá-los ou lhes 

procurar causas (o que em nossa perspectiva teórica não seria possível, uma vez 

que a AD é uma teoria interpretativa), e os estudos causais, cuja proposta é 

entender como e por que os fenômenos e as realidades se apresentam de modo x 

ou y (essa vertente parece-nos mais interessante pois, na perspectiva da AD, a 

realidade é construída pela ideologia, pela disputa das formações ideológicas 
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representadas por formações discursivas). De acordo com Scott (1995, p. 77), as 

teóricas feministas dedicadas ao estudo de gênero apresentam-se em três posições 

teóricas: 

A primeira, uma tentativa inteiramente feminista, empenha-se em explicar 
as origens do patriarcado. A segunda se situa no interior de uma tradição 
marxista e busca um compromisso com as críticas feministas. A terceira, 
fundamentalmente dividida entre o pós-estruturalismo francês e as teorias 
anglo-americanas de relação do objeto (object-relation theories), se inspira 
nessas diferentes escolas de psicanálise para explicar a produção e a 
reprodução da identidade de gênero do sujeito. 
 

Não focaremos nessas posições, pois nosso interesse é entender como essa 

pesquisadora compreende o gênero. A definição apresentada por Scott sobre o 

conceito de gênero é bastante complexa e com algumas divisões e subdivisões. 

Segundo a autora, ela se dá na conexão entre duas proposições: “(1) o gênero é 

um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas 

entre os sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar significado às relações 

de poder” (SCOTT, 1995, p. 86). Destaca-se ainda que as mudanças nas relações 

sociais correspondem às mudanças nas relações de poder. 

Nessa conceituação, implicam-se ainda quatro elementos inter-relacionados, 

a saber: “os símbolos culturalmente disponíveis que evocam representações 

simbólicas” (SCOTT, 1995, p. 86), bem como os conceitos normativos que 

restringirão a interpretação desses símbolos. Tais conceitos se apresentariam nas 

doutrinas religiosa, educativa, científica, política, jurídica, geralmente em posição 

binária; como símbolos teríamos, por exemplo, Eva e Maria, que são normatizadas 

como a pecadora e a virgem. Scott (1995) pontua como terceiro elemento uma 

análise de gênero realizada sob viés político, que faça referência às instituições e à 

organização social com o objetivo de promover a desnaturalização das estruturas 

binárias. Por último, temos a compreensão de gênero constituído pela “identidade 

subjetiva”. Enquanto historiadora, a autora destaca que a identidade subjetiva deve 

ser pensada junto à dimensão histórica, pois há a tendência a considerar as 

identidades de gênero constituídas unicamente pelo medo da castração, 

desconsiderando-se a importância da dimensão histórica nesse processo. 

Todos esses elementos constituiriam a primeira proposição elaborada pela 

autora em sua definição de gênero. É importante destacar que é primeiramente pelo 

gênero que o poder é articulado, ainda que não seja sua única forma de articulação. 

Conforme Scott (1995, p. 91), “as estruturas hierárquicas dependem de 
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compreensões generalizadas das assim chamadas relações naturais entre homem 

e mulher”. No entendimento da autora, pesquisar as relações de gênero requer 

redefinir os paradigmas científicos e sociais para aliar as experiências subjetivas 

dos sujeitos às experiências políticas. Significa romper com o cristalizado; significa 

fazer uma nova história. 

A historiadora Teresa de Lauretis nos conta que, nos anos 1960 e 1970, os 

estudos feministas limitavam o gênero à diferença sexual, entendida como a 

diferença entre masculino e feminino. Essa definição continha um problema, pois 

perpetuava estereótipos como a cultura da mulher, a feminilidade, a escrita 

feminina, bem como a inclinação natural da mulher à maternidade. O pensamento 

feminista, desse modo, apresentava-se afetado pelo patriarcado, reproduzindo 

estruturas binárias e “narrativas fundadoras” de origens biológicas, médicas, legais, 

filosóficas ou literárias. 

Construído como oposição universal entre homem e mulher, o gênero 

construiu “A Mulher” como um ser universal, negligenciando as diferenças entre as 

mulheres. Nessa perspectiva, as mulheres seriam “diferentes personificações de 

alguma essência arquetípica da mulher, ou personificações mais ou menos 

sofisticadas de uma feminilidade metafisico-discursiva” (LAURETIS, 1994, p. 207). 

Segundo a autora, há que se pensar um outro sujeito para os estudos feministas: 

um sujeito constituído no gênero, sem dúvida, mas não apenas pela 
diferença sexual, e sim por meio de códigos linguísticos e representações 
culturais; um sujeito “engendrado” não só na experiência de relações de 
sexo, mas também nas de raça e classe: um sujeito, portanto, múltiplo em 
vez de único, e contraditório em vez de simplesmente dividido. 
(LAURETIS, 1994, p. 208) 
 

Faz-se necessário então, na investigação desse outro sujeito, compreender 

o gênero para além da diferença sexual. Para isso, a autora recorre inicialmente à 

teorização de Michel Foucault referente à sexualidade compreendida como 

“tecnologia sexual”.  Esta corresponderia a um conjunto de técnicas que 

constituiriam discursos normativos sobre a sexualização de mulheres e crianças, 

procriação, e comportamentos sexuais saudáveis e anômalos. Em referência ao 

autor, Lauretis (1994, p. 208) propõe pensar o gênero como produto e processo de 

tecnologias sociais. 

Poderíamos dizer que, assim como a sexualidade, o gênero não é uma 
propriedade de corpos nem algo existente a priori nos seres humanos, 
mas, nas palavras de Foucault, “o conjunto de efeitos produzidos em 
corpos, comportamentos e relações sociais”, por meio do desdobramento 
de “uma complexa tecnologia política”. 
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O gênero representa, então, uma relação social, e não um indivíduo, ou 

melhor, ele representa uma relação de pertencimento de um indivíduo a uma classe, 

bem como a relação desta a outras classes pré-constituídas. No “sistema sexo-

gênero” pensado pelas cientistas sociais feministas, é a oposição biológica entre os 

dois sexos que irá predicar as relações sociais entre os indivíduos, sua 

representação em sistemas simbólicos, culturais e hierárquicos, sempre vinculados 

a fatores políticos e econômicos. 

De acordo com a teórica, o funcionamento do gênero seria bastante similar 

ao funcionamento da ideologia teorizado por Louis Althusser: ambos seriam 

representantes das relações imaginárias dos indivíduos com as relações reais que 

lhes governam. Conforme a autora, nos estudos marxistas, as questões de gênero 

limitam-se às questões da mulher, que não seriam suficientemente interessantes à 

teoria marxista por situarem-se na esfera privada “e não na esfera pública, 

propriamente social da superestrutura, onde a ideologia se insere e é determinada 

pelas forças econômicas e pelas relações de produção” (LAURETIS, 1994, p. 212). 

A sua crítica aos autores se baseia no fato de eles não explorarem as relações de 

produção em sua intersecção com as relações de gênero, estas ainda entendidas 

como restritas à esfera privada, ignorando que as relações de produção intervêm 

nas relações de gênero e vice-versa. A definição de Louis Althusser sobre ideologia 

é interessante à autora sob o entendimento de que o funcionamento da ideologia, 

assim como constrói as relações de classe, também constrói o gênero. Fica a crítica 

da autora por o filósofo não ter teorizado sobre as relações de gênero na elaboração 

de seu conceito.  

Lauretis (1994, p. 212) retoma a proposição de Althusser de que “toda 

ideologia tem a função (que a define) de constituir indivíduos concretos em sujeitos” 

modificando-a da seguinte maneira: “o gênero tem a função (que o define) de 

constituir indivíduos concretos em homens e mulheres”. Segundo a autora, 

É exatamente nessa mudança que a relação entre gênero e ideologia pode 
ser vista, e vista como um efeito da ideologia de gênero. A mudança de 
“sujeitos” para “homens e mulheres” marca a distância conceitual entre 
duas ordens de discurso, o discurso da filosofia ou da teoria política e o 
discurso da “realidade”. O gênero é atribuído “e inquestionavelmente 
aceito” na primeira ordem, mas excluído na segunda. (LAURETIS, 1994, 
p. 213)  
 

Diante da incapacidade de Althusser de conceber um sujeito feminino, de 

estabelecer a conexão entre gênero e ideologia, a autora afirma que, preso à 
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ideologia de gênero, o filósofo produz uma teoria da ideologia que, validada por 

discursos institucionais, funciona como uma “tecnologia de gênero”, esta 

compreendida enquanto “técnicas e estratégias discursivas por meio das quais o 

gênero é construído” (LAURETIS, 1994, p. 240). Pensando o gênero como instância 

da ideologia, ela cita os estudos da feminista marxista Michèle Barrett, segundo a 

qual  

A ideologia do gênero teve um papel importante na construção histórica da 
divisão capitalista do trabalho e da reprodução do poder do trabalho’ e é 
portanto uma demonstração precisa da ‘conexão integral entre a ideologia 
e as relações de produção. (BARRETT, apud LAURETIS, 1994, p. 214) 
 

Lauretis aborda também os estudos de Joan Kelly que, de acordo com a 

autora, apresenta uma forma conveniente de apresentar a relação entre ideologia e 

gênero a partir do pressuposto feminista de que o pessoal é político. Rompendo 

com a divisão de esfera privada e esfera pública, propõe-se pensar “vários 

conjuntos inter-relacionados de relações sociais - relações de trabalho, classe, raça 

e sexo-gênero” (LAURETIS, 1994, p. 215), nas quais os homens e mulheres 

posicionam-se e são afetados diferentemente: 

Na “dupla” perspectiva da análise feminista contemporânea, continua 
Kelly, podemos perceber duas ordens, a sexual e a econômica 
funcionando juntas: “Em qualquer das formas históricas tomadas pela 
sociedade patriarcal (feudal, capitalista, socialista, etc.), um sistema sexo-
gênero e um sistema de relações produtivas operam simultaneamente (...) 
para reproduzir as estruturas socioeconômicas e o domínio masculino da 
ordem social dominante” (p.61). Dentro dessa “dupla” perspectiva, 
portanto, é possível perceber claramente como opera a ideologia do 
gênero: o “lugar da mulher”, i.e., a posição atribuída à mulher por nosso 
sistema de sexo-gênero, como ela enfatiza, “não é uma esfera ou um 
território separado, e sim uma posição dentro da existência social em geral” 
(p.57). (LAURETIS, 1994, p. 216) 
 

Pela relação do feminismo com a ideologia, outras opressões passaram a ser 

estudadas, como as opressões de raça e classe. Uma escritora internacionalmente 

reconhecida por trabalhar com questões de gênero, raça e classe é a filósofa Angela 

Davis. Segundo a autora, é impossível pensar o gênero dissociado das questões 

sociais e étnicas. Criticando a esquerda marxista pela prioridade dada às opressões 

de classe sobre as demais, a autora nos diz que não há hierarquização de 

opressões e sim relações mútuas ou cruzadas: 

As organizações de esquerda têm argumentado dentro de uma visão 
marxista e ortodoxa que a classe é a coisa mais importante. Claro que 
classe é importante. É preciso compreender que classe informa a raça. 
Mas a raça, também, informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é 
a maneira como a classe é vivida. Da mesma forma que gênero é a 
maneira como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para 
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perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber 
que entre essas categorias existem relações que são mútuas e outras que 
são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre 
as outras. (DAVIS, 1997) 
 

Davis (2016) ainda diz que se não pensarmos como as identificações de raça, 

classe e gênero afetam umas às outras certas opressões se manterão 

invisibilizadas. Como exemplo, temos a emergência do racismo no movimento 

sufragista, que era um movimento de mulheres predominantemente brancas e de 

classe média pelo direito ao voto. 

Uma referência brasileira a pesquisar as relações entre gênero, raça e classe 

foi a antropóloga Lélia Gonzalez. Gonzalez (1980) nos diz que, no Brasil, vivemos 

o mito da democracia racial. Em um exemplo simples, ela nos conta de sua vida 

como mulher negra que, por vezes, tem vendedores ambulantes “muito cordiais” à 

sua porta questionando se “a madame está?” ao se deparar com sua figura. Nessa 

situação simples e corriqueira é possível perceber o papel da ideologia 

apresentando aos sujeitos as evidências que estes devem reproduzir, pois, “se é 

negra, é evidente que é doméstica”. A autora retoma uma série de pré-construídos 

(aquele já-lá naturalizado que irrompe no fio do discurso) sobre os negros que 

reproduzem os saberes da ideologia dominante, tais como: 

negro tem mais é que viver na miséria. Por que? Ora, porque ele tem umas 
qualidades que não estão com nada: irresponsabilidade, incapacidade 
intelectual, criancice, etc e tal. Daí, é natural que seja perseguido pela 
polícia, pois não gosta de trabalho, sabe? Se não trabalha, é malandro e 
se é malandro é ladrão. Logo, tem que ser preso, naturalmente. Menor 
negro só pode ser pivete ou trombadinha (Gonzalez, 1979b), pois filho de 
peixe, peixinho é. Mulher negra, naturalmente, é cozinheira, faxineira, 
servente, trocadora de ônibus ou prostituta. Basta a gente ler jornal, ouvir 
rádio e ver televisão. Eles não querem nada. Portanto têm mais é que ser 
favelados. (GONZALEZ, 1980, p. 227) 
 

É possível relacionar o que a autora nos apresenta à teorização de Althusser 

(1985) sobre os aparelhos de reprodução da ideologia. Fica pressuposto no trecho 

o funcionamento do aparelho repressivo (ARE) - perseguição pela polícia - e dos 

aparelhos ideológicos de estado (AIE) - jornal, rádio, televisão - pela manutenção 

da posição de inferioridade dos negros em nossa formação social. A autora 

descreve-nos um cenário que, depois de quase 40 anos, permanece quase que 

inalterado, efeito da eficiência da ideologia dominante racista e patriarcal: 

Mas é justamente aquela negra anônima, habitante da periferia, nas 
baixadas da vida, quem sofre mais tragicamente os efeitos da terrível 
culpabilidade branca. Exatamente porque é ela que sobrevive na base da 
prestação de serviços, segurando a barra familiar praticamente sozinha. 
Isto porque seu homem, seus irmãos ou seus filhos são objeto de 
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perseguição policial sistemática (esquadrões da morte, "mãos brancas" 
estão aí matando negros à vontade; observe-se que são negros jovens, 
com menos de trinta anos. Por outro lado, que se veja quem é a maioria 
da população carcerária deste país). (GONZALES, 1980, p. 231)29 
 

Entendemos que as mulheres negras e indígenas sofrem opressões pelas 

quais as mulheres brancas não são submetidas e Davis (2016) e Gonzalez (1980) 

percorrem desde o processo de escravidão até os dias atuais, explorando as 

especificidades da luta da mulher negra em relação às demais. Devemos lembrar 

que vivemos no último país do ocidente a abolir a escravidão e que, quando o fez, 

não tinha políticas para integrar de outros modos as negras e negros na sociedade. 

Eles foram libertos e largados à própria sorte, sem propriedade, sem dinheiro, sem 

trabalho, ou seja, sem opções para subsistir. 

Ainda hoje sofremos fortemente os efeitos desse abandono: a maioria dos 

negros e negras residem em favelas e são a maior parte da população carcerária 

(60%)30. Na política brasileira, espaço onde as políticas públicas que deveriam 

promover igualdade de gênero e raça são elaboradas, a grande maioria dos 

políticos é composta por pessoas brancas e, conforme cresce a importância do 

cargo, decresce o percentual de negros: atualmente os negros ocupam 24,4% das 

cadeiras para deputados federais e 28,9% para deputados estaduais, e tivemos 

42,1% de vereadores negros eleitos em 2016. Enquanto 15,4% dos brancos vivem 

na linha de pobreza, entre os negros esse percentual é de 32,9%. Atentemos para 

o fato de que as mulheres pobres, e estas são maioria negra, estão particularmente 

mais sensíveis às situações de violência, que se dá tanto na rua quanto no ambiente 

doméstico. Muitas mulheres sofrem humilhações por toda a vida por dependerem 

do cônjuge para o sustento dos filhos e delas próprias. Os assassinatos de mulheres 

negras cresceram 29,9% de 2007 a 2017, entre as demais mulheres esse índice 

ficou em 4,5%; além disso, as negras são 61% das vítimas de feminicídio. 

É possível perceber que as relações de gênero não são descoladas da luta 

de classes e das relações étnico-raciais; no entanto, nesta pesquisa, não 

trabalharemos com ênfase na negritude, pois nosso objetivo não é trabalhar com 

                                                           
29Quando lemos sobre os esquadrões da morte matando negros à vontade, imediatamente 
lembramo-nos de que, em 2019, o exército brasileiro disparou oitenta tiros contra um carro por 
suspeitar que este era roubado. No carro, estava uma família negra que teve o pai assassinado pelo 
exército nessa ação. 
30Os dados apresentados no parágrafo correspondente a esta nota de rodapé estão disponíveis em 
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/20/consciencia-negra-numeros-brasil/. Acesso em: 16 
abr. 2020. 
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raça, embora a branquitude esteja pressuposta uma vez que, em nosso corpus, 

temos a presença de uma mulher branca e de classe social abastada que 

consolidou uma carreira na política brasileira ocupando cargo de deputada estadual, 

de ministra e, atualmente, de deputada federal. Além de ser um corpo branco e 

usufruir dos privilégios de raça que esse corpo lhe confere, ela está em uma posição 

de poder reservada aos corpos brancos que lhe permite gozar de privilégios sociais. 

A subversão do corpo da deputada ao hegemônico se dá pelo gênero, dado que ela 

atende às normas de raça e de classe da ideologia dominante. 

Investigando a relação entre gênero e classe, Toledo (2003), por uma 

perspectiva marxista, concorda que não há motivação biológica para a opressão 

das mulheres, mas que estas são educadas pelas instituições para tornarem-se 

oprimidas. Tal proposição deriva dos estudos de Friedrich Engels, que destaca a 

importância da ação política na desnaturalização e mudança de cenário para a 

existência das mulheres. A autora retoma as relações existentes nas sociedades 

primordiais e entende que a supremacia masculina surge na sociedade patriarcal 

de classes. Quando surgem os sistemas de troca e a propriedade privada, a mulher 

passa a ser entendida como propriedade do homem e reprodutora de 

descendentes; depois, com sua inserção no sistema fabril, ela passa a ser 

duplamente explorada, pois acumula as funções de trabalhadora às já 

desempenhadas como mãe, esposa e doméstica. Segundo Toledo (2003, p. 36): 

O trabalho alienado aliena do homem a natureza e a si mesmo, a sua 
função ativa própria, a sua atividade vital, e, com isso, aliena do homem o 
gênero. Ele o aliena dos outros homens. Nesse momento surge a 
alienação sexual, a separação-desigualdade entre os sexos. Essa 
separação é, portanto, um fato histórico, tanto quanto a alienação do 
trabalhador em relação a seu trabalho, o surgimento da exploração, da 
propriedade privada e a divisão da sociedade em classes. 
 

Desse modo, conforme a autora, os fatores econômicos foram decisivos na 

subjugação da mulher, e estes também são fundamentais na determinação da 

superestrutura ideológica que sustentará essa relação. A autora entende que não é 

possível falar da mulher sem considerar as especificidades de classe, pois seus 

problemas, suas questões são outras conforme sua posição nas relações de 

produção e, para exemplificar, traz as diferenças entre a mulher burguesa histérica 

em Freud e a mulher proletária que sequer foi ouvida e não pode desempenhar sua 

“feminilidade” como a mulher burguesa, pois eram obrigadas pela sua inserção 

como força de trabalho a absorver os atributos “masculinos”, exercendo os atributos 
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“femininos” somente em casa. A autora conclui que o capitalismo, apesar de não ter 

fundado a opressão das mulheres, aproveitou-se dela para explorá-las de forma 

mais intensa e que não há possibilidade de emancipação das mulheres dentro 

desse sistema. 

De acordo com Lauretis (1994), é pelo processo de interpelação, descrito por 

Althusser, que as representações de gênero se colam aos sujeitos. Por interpelação 

entende-se “o processo pelo qual uma representação social é aceita e absorvida 

por uma pessoa como sua própria representação, e assim se torna real para ela, 

embora seja de fato imaginária” (LAURETIS, 1994, p. 220). Mas, como então as 

representações de gênero são construídas e absorvidas pelos sujeitos? A autora 

parte dos estudos de Michel Foucault sobre a sexualidade para responder a esses 

questionamentos. 

Como vimos, Foucault (1988) entende a sexualidade como uma construção 

cultural que atende aos pressupostos políticos da classe dominante. Segundo o 

autor, as instituições produziram a sexualidade a partir da normatização dos 

comportamentos sexuais ditados pela religião, pelo jurídico e pela ciência, criando 

o que o autor chamou de tecnologia do sexo, elaborada pela burguesia a partir do 

século XVIII. Esses discursos sobre a vigilância dos corpos consolidaram-se no 

Estado, nas instituições e nas famílias. O problema em Foucault está no fato de que 

o autor não considera a sexualidade gendrada, isto é, sua forma é a mesma para 

homens e mulheres, o que constitui um paradoxo, segundo a autora: 

Buscando combater a tecnologia social que produz a sexualidade e a 
opressão sexual, essas teorias (e suas respectivas políticas) negam o 
gênero. Mas negar o gênero significa, em primeiro lugar, negar as relações 
sociais de gênero que constituem e validam a opressão sexual das 
mulheres; e, em segundo lugar, negar o gênero significa permanecer 
“dentro da ideologia”, de uma ideologia que não coincidentemente, embora 
não intencionalmente reverte em benefício do sujeito de gênero masculino. 
(LAURETIS, 1994, p. 223) 
 

Lauretis conclui que a construção e reprodução do gênero se dá por meio 

das tecnologias de gênero e discursos institucionais “com poder de controlar o 

campo do significado social e assim produzir, promover e ‘implantar’ representações 

de gênero”. Pensando sobre qual é o espaço das práticas de resistência nesse 

processo, a autora diz que, nas margens do discurso dominante patriarcal, 

heterossexual e edipiano, inscrito em micropolíticas, estão os termos que podem 

causar deslocamentos rumo a uma nova construção de gênero com efeitos na 
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subjetividade e na auto representação dos sujeitos gendrados, diretamente 

afetadas pela sexualidade. 

Segundo a autora, a teoria psicanalítica atuaria como uma tecnologia de 

gênero, promovendo representações de gênero. A psicanálise, principalmente a 

psicanálise freudiana, depois dos estudos feministas, foi a teoria que mais se 

dedicou a pensar o gênero; este, no entanto, apresentava-se ainda construído como 

diferença sexual: em seus estudos sobre a sexualidade, Freud procurava pela 

essência da masculinidade e da feminilidade e analisava as consequências 

psíquicas da diferença sexual. 

Segundo Freud (2011), o sujeito tornar-se-ia homem ou mulher a partir da 

travessia edípica. Nessa travessia, descrita pelo autor, o menino e a menina 

apresentam uma fixação inicial pela mãe e identificam-se com o pai; no caso do 

menino, essa fixação é recalcada pelo medo de castração do pai (complexo de 

castração). Já a fixação da menina pela mãe é modificada pela descoberta da 

diferença anatômica entre os sexos: a menina descobre-se castrada, passa a 

identificar-se com a mãe e transfere sua fixação para o pai. Surgem sentimentos de 

frustração, pois, quanto mais ama ao pai, mais a menina quer parecer-se com ele. 

A menina, até mesmo, passa a desejar um filho do pai, o qual seria um substituto 

para o falo do qual foi privada; logo, emerge uma forte rivalidade para com a mãe, 

no entanto, com o desenvolvimento do superego, essas tendências geralmente são 

recalcadas. 

Freud nos diz que é pelo complexo de castração que as meninas são 

inseridas no complexo de édipo, podendo permanecer neste até a vida adulta, pois 

não há para elas uma grande ameaça como há para os meninos, em que o 

complexo se resolve pelo medo de ser castrado. Logo, o homem constrói-se pelo 

medo da castração e a mulher por descobrir-se castrada, desenvolvendo, inclusive, 

inveja do pênis. 

Segundo Freud (2011, p. 292), há certas consequências psíquicas para a 

inveja do pênis: “com o reconhecimento da ferida narcísica, produz-se na mulher - 

como uma cicatriz, por assim dizer - um sentimento de inferioridade”, que levará ao 

desprezo pelo sexo feminino. Pode, também, emergir o complexo de masculinidade 

na mulher que dificultará seu desenvolvimento em direção à feminilidade. A 

esperança de adquirir um pênis pode persistir até a vida adulta e desencadear atos 

peculiares e inclusive uma psicose, em que a mulher age de acordo como um 
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homem. O ciúme também se apresentaria mais forte na mulher do que no homem 

como uma consequência dessa inveja desviada, e esta tenderia menos que o 

homem à masturbação, pois tal prática traria lembranças de sua humilhação 

narcísica e da inferioridade clitoridiana: “o reconhecimento da diferença sexual 

anatômica impele a menina a afastar-se da masculinidade e da masturbação 

masculina, em direção a novas trilhas que levam ao desenvolvimento da 

feminilidade” (FREUD, 2011, p. 295). O complexo de castração tem por função 

então limitar a masculinidade no menino e promover a feminilidade na menina. 

Pelas censuras a que o menino foi submetido no complexo de édipo, nele 

desenvolve-se um superego bastante sólido, enquanto na menina falta-lhe a grande 

ameaça para desenvolver tais censuras: 

O Super-eu jamais se torna tão inexorável, tão impessoal, tão 
independente de suas origens afetivas como se requer que seja no 
homem. Traços de caráter que sempre foram criticados na mulher – que 
ela mostra menos senso de justiça que o homem, menor inclinação a 
submeter-se às grandes exigências da vida, que é mais frequentemente 
guiada por sentimentos afetuosos e hostis ao tomar decisões – 
encontrariam fundamento suficiente na distinta formação do Super-eu que 
acabamos de inferir. (FREUD, 2011, p. 298) 
 

Freud (2011, p. 298) diz, no entanto, que as características da feminilidade e 

masculinidade podem ser encontradas em ambos os sexos: 

Não nos deixaremos influenciar pela contestação dos partidários do 
feminismo, que desejam nos impor uma total equiparação e equivalência 
dos sexos, mas admitiremos de bom grado que também a maioria dos 
homens fica muito atrás do ideal masculino e que todos os indivíduos, 
graças à disposição bissexual e à herança genética cruzada, reúnem em 
si caracteres masculinos e femininos, de modo que a masculinidade e a 
feminilidade puras permanecem construções teóricas de conteúdo incerto. 
 

Em Deslocamentos do feminino, a psicanalista Maria Rita Kehl se propõe a 

discutir as relações estabelecidas entre a mulher, a posição feminina e a 

feminilidade na clínica psicanalítica, (também pensa-se o homem, a posição 

masculina e a masculinidade, pois sem essa relação dialética esses construtos não 

podem ser compreendidos), investigando como esses conceitos se articulam 

diferentemente em cada sujeito: de acordo com a autora, desse modo é possível 

pensar em mulheres masculinas heterossexuais, homens homossexuais femininos 

e muitas outras combinações. Ao abordar o binarismo normalizado nas relações de 

gênero, a autora explica que: 

Somos desde o início e para sempre “homens” ou “mulheres” porque a 
cultura assim nos designou, e nossos pais assim nos acolheram a partir da 
mínima diferença inscrita em nosso corpo, com a qual teremos de nos 
haver para constituir, isto sim, o desejo, a posição a partir da qual 
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desejamos, o objeto que haveremos de privilegiar e o discurso com o qual 
enunciaremos nossa presença no mundo. (KEHL, 2016, p. 11). 
 

Kehl (2016, p. 12) nos diz que a masculinidade e a feminilidade estariam 

estruturadas no plano imaginário (em sua relação com o real e o simbólico), 

constituídas na relação das “identificações que estruturam o eu (segundo os modos 

como cada cultura organiza os ideais para os gêneros)” com “as estratégias 

particulares com que cada um se organiza em relação ao trinômio falo/falta/desejo”. 

A psicanalista retoma os estudos de Freud sobre as histéricas, para investigar a 

histeria feminina no final do século XIX como um sintoma do desajuste entre os 

ideais tradicionais de feminilidade e as aspirações das mulheres. A histeria “teria 

sido uma solução de compromisso, por parte das mulheres, entre antigas posições, 

acompanhadas de modalidades já bem delimitadas de gozo e novos anseios que 

acarretavam angústias características do retorno do recalcado” (KEHL, 2016, p. 15). 

Desse modo, a histeria seria uma consequência da posição feminina, “uma posição 

de dependência em relação ao desejo do outro”, na qual o sujeito subjetiva-se em 

relação ao pai, à mãe, ao parceiro, em detrimento de suas pulsões que retornam 

como sintoma histérico. 

A psicanálise trabalha com o sujeito enquanto ser de linguagem, ser de 

cultura afetado pelo contexto histórico. Nesse sentido, a autora propõe reflexões 

acerca do que acontecia com as mulheres oitocentistas: segundo a autora, havia 

uma incompatibilidade entre as mulheres do fim do século XIX e meados do século 

XX com o discurso tradicional da feminilidade. Kehl (2016, p. 222) refere-se à 

feminilidade em dois registros distintos: 

Primeiro, o de um discurso produzido a partir do fim do século XVIII sobre 
“como devem ser as mulheres” de modo a ocupar um lugar na nova ordem 
social de acordo com sua “verdadeira natureza”, conforme os termos da 
racionalidade moderna. Segundo, o registro psicanalítico que, embora 
deslize frequentemente para o primeiro sentido, nasceu da tentativa de 
enfrentar e desfazer as leituras naturalizantes sobre o que é uma mulher”. 
 

A autora retoma os estudos saussurianos sobre linguagem e língua para 

pensar as possibilidades de mudanças nos destinos dos sujeitos, os deslocamentos 

do feminino: 

A importância da concepção de Saussure sobre o lugar ativo dos sujeitos 
(do inconsciente) na estrutura viva da língua, para a leitura que proponho 
sobre a destinação ética da psicanálise, é que ela nos oferece um modelo 
do universo linguístico como um universo móvel (no eixo diacrônico) e 
aberto (no eixo sincrônico), no qual cada um tem condições de inscrever, 
com sua fala, uma pequena modificação; o sujeito faz um furo no muro da 
linguagem. (KEHL, 2016, p. 20, grifos da autora) 
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Segundo ela, a posição ocupada pelas mulheres na sociedade, sua inscrição 

no discurso do Outro, depende das práticas falantes dos sujeitos que, apesar de 

seguir certas normas, não são rigidamente fixadas, pois sofrem deslocamentos ao 

longo da história, deslocamentos de raça, classe e poder, entre outros. Tais 

deslocamentos, desse modo, “se não alteram a estrutura da linguagem, certamente 

alteram o uso da língua e, com isso, os lugares que a cultura confere aos sujeitos” 

(KEHL, 2016, p. 20). São esses deslocamentos dos sujeitos que inscrevem sentidos 

inéditos no universo da língua formando furos na linguagem que constrói a cultura. 

Esse sujeito que constrói significantes para comportar seu desejo é caracterizado 

como o sujeito lacaniano. 

Kehl retoma ao aforismo lacaniano de que “não existe A Mulher” no sentido 

de que não existe uma identidade feminina, um significante que agruparia todas as 

mulheres: “‘homem’, ‘mulher’ e ‘sujeito’ são construções datadas, contingentes; 

portanto mutantes” (KEHL, 2016, p. 24). Embora ambos se insiram de modo 

contingente no que se estabeleceu como universo masculino e feminino, pouco se 

questiona o que identifica os homens à masculinidade; as mulheres, no entanto, ao 

deslocar a concepção tradicional da feminilidade como complemento e sustento da 

posição masculina, fizeram emergir uma rede de discursos proporcional à 

perplexidade produzida na sociedade.  

A autora esclarece que o objetivo da psicanálise, desde Freud em sua escuta 

às histéricas, ainda limitada pelas determinações de seu tempo, consiste em fazer 

ouvir o emergente, não em corroborar a tradição. Por fim, se estabelecem algumas 

tarefas para a psicanálise contemporânea em relação às mulheres:  

Separar as mulheres dos “ideais de feminilidade” do século XIX que ainda 
alimentam a mascarada histérica; reconhecer o campo de possibilidades 
identificatórias que constituem a diversidade de “escolhas de destino” (não 
só de “escolhas de neurose”) das mulheres como sujeitos para além do 
par casamento/maternidade; reconhecer os recursos fálicos identificatórios 
das mulheres de hoje não como sintomas a ser curados (ao menos, não 
exclusivamente), mas como expansões dos limites do eu e modalidades 
de satisfação passional ao alcance de qualquer sujeito – já que o único 
“falo” impossível a uma mulher é aquele que, no homem, só tem valor fálico 
se ela o reconhecer. (KEHL, 2016, p. 223, grifos da autora) 
 

Nos propomos a finalizar esta seção (em que recorremos a autoras 

expoentes no âmbito dos estudos de gênero para recortar algumas definições desse 

conceito que nos foi apresentado, até então, como um construto simbólico, cultural, 

histórico, uma possibilidade de subjetivação dos sujeitos e um mecanismo de poder) 
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discutindo os estudos da filósofa Judith Butler acerca desse problema que é o 

gênero. Na verdade, Butler inicia sua obra mais lida no país (Problemas de Gênero: 

feminismo e subversão da identidade) questionando se há, de fato, um problema 

com o gênero pois, nos estudos feministas, haveria uma indisposição, uma 

sensação de problema, acerca da indeterminação dos significados desse conceito, 

como se tal indeterminação fosse sintoma de um fracasso nas teorias feministas. 

Só que problemas nem sempre são negativos: retomando histórias de sua infância, 

Butler (2019, p. 7) nos diz que “os problemas são inevitáveis e nossa incumbência 

é descobrir a melhor maneira de criá-los, a melhor maneira de tê-los”, criar 

problemas então é fundamental, principalmente no que concerne às relações de 

gênero em que este é performatizado o tempo todo e nem sempre do mesmo modo. 

A autora começa com uma crítica às teorias feministas que estabelecem uma 

identidade definida para o conjunto das mulheres, pois essas identidades acabariam 

limitando as possibilidades culturais que o feminismo deveria abrir para os sujeitos. 

Entendida como efeito, ou seja, “nem inevitavelmente determinada, nem totalmente 

artificial ou arbitrária” (BUTLER, 2019, p. 253), a identidade, em Butler, abre 

possibilidades de ação para os sujeitos que eram impossíveis sob uma concepção 

em que a identidade é fundante e fixa. 

Segundo a autora, tanto o gênero quanto o sexo são categorias 

discursivamente construídas, logo, não é possível falar do sexo no sentido 

estritamente biológico, uma vez que, se a linguagem intervém para significá-lo, ele 

já é um construto cultural: a própria designação do sexo como pré-discursivo seria 

um modo de reproduzir a estabilidade da dualidade heteronormativa. A construção 

do sexo como algo natural pré-discursivo é parte do funcionamento do aparato de 

construção cultural que a autora chama por gênero. Segundo Butler (2019, p. 27), 

“o gênero não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de 

significado num sexo previamente dado (...); tem de designar também o aparato 

mesmo de produção mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos”. 

De acordo com a teórica, a construção da coerência sexo/gênero/desejo, 

ditada pela matriz da heterossexualidade compulsória, produz uma estabilidade 

ilusória que oculta as descontinuidades de gênero que se espalham nos contextos 

heterossexuais, bissexuais, gays, lésbicos, entre outros. Segundo a autora, 

Quando a desorganização e desagregação do campo dos corpos rompe a 
ficção reguladora da coerência heterossexual, parece que o modelo 
expressivo perde sua força descritiva. O ideal regulador é então 
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denunciado como norma e ficção que se disfarça de lei do 
desenvolvimento a regular o campo sexual que se propõe descrever. 
(BUTLER, 2019, p. 234) 
 

Um dos pilares de Butler na construção de sua teoria de gênero é Michel 

Foucault que, em Vigiar e punir, questiona a linguagem da internalização. Segundo 

Foucault, nos prisioneiros, não era necessário impor a repressão de seus desejos, 

pois estes incorporavam a lei de tal modo que esta se manifestava como essência 

deles, sendo reproduzida no e por meio do corpo. Algo parecido ocorre com a lei do 

gênero. 

  Em Butler (2019), o gênero é performatividade: os atos e gestos (e esses 

abrangem desde o modo de comportar-se, vestir-se, o modo de falar, até os 

espaços que os sujeitos devem ou não ocupar) são incorporados pelos sujeitos e 

repetidos insistentemente para criar um efeito de naturalidade, de essência. Tal 

essência ou identidade são, no entanto, “fabricações manufaturadas e sustentadas 

por signos corpóreos e outros meios discursivos” (BUTLER, 2019, p. 235, grifo da 

autora). Os vários atos de gênero criam o gênero, uma vez que este não expressa 

uma essência misteriosa e tampouco é um dado da realidade. A filósofa continua: 

Os atos e gestos, os desejos articulados e postos em ato criam a ilusão de 
um núcleo interno e organizador do gênero, ilusão mantida 
discursivamente com o propósito de regular a sexualidade nos termos da 
estrutura obrigatória da heterossexualidade reprodutora. (BUTLER, 2019, 
p. 235) 
 

As ideias da autora geraram forte revolta por parte de grupos conservadores 

e religiosos no Brasil em sua segunda passagem pelo país em 2017. A primeira 

ocorreu em 2015, mas, diferentemente, só causou efeitos no meio acadêmico. A 

autora veio ao país para conferências que tinham por tema ideias propostas em seu 

livro Caminhos divergentes: judaicidade e crítica do sionismo, mas foi hostilizada 

por sua teorização sobre o gênero, tendo, inclusive, bonecos com sua imagem 

queimados, uma referência à caça às bruxas da inquisição que queimava as 

mulheres desviantes do padrão de feminilidade no período medieval e 

principalmente moderno. 

Traçamos um percurso em que procuramos compreender o trajeto desse 

conceito que, atualmente, é pauta de diversas discussões na sociedade e muitas 

vezes associado por grupos ultraconservadores a práticas criminosas, como a 

pedofilia, por exemplo. No entanto, nada no desenvolvimento desse conceito aponta 

para práticas que não sejam o estudo das relações sociais construídas em 
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hierarquias de poder gendradas. É necessário retomar tais estudos, pois 

percebemos que há, no Brasil, certo retrocesso em relação às questões científicas 

sobre a construção do gênero, não só em relação aos grupos mais distantes do 

padrão heteronormativo, que geralmente são mais hostilizados e caracterizados 

como depravados pelo grupo hegemônico, mas também percebemos a crescente 

hostilidade para com as mulheres, cujas estatísticas de feminicídios apresentadas 

anteriormente nos deixam estarrecidos. 

Entendemos que esse percurso pelo conceito de gênero em outras áreas 

contribui para que possamos compreendê-lo em nosso campo de estudos. Por ser 

um conceito bastante flexível, e, também, pela heterogeneidade epistemológica 

constitutiva da teoria de Michel Pêcheux, é possível estabelecer relações entre os 

estudos antropológicos, históricos e psicanalíticos, desde que respeitados os 

princípios da AD. Existem diferenças teóricas importantes entre a AD e os estudos 

mencionados que não devem ser negligenciadas: nessas teorias fala-se em cultura 

e em discurso, mas não se percebe o papel da ideologia construindo essas 

relações, construindo as evidências para os sujeitos. O que se entende por cultura 

é, na verdade, os saberes da ideologia que interpela o indivíduo em sujeito. Este 

constituído pela articulação do inconsciente com a ideologia (com suas formações 

imaginárias) e ignorante dessa relação pelo caráter próprio dessas “estruturas-

funcionamento” (ideologia e inconsciente) que “dissimulam sua própria existência 

no interior mesmo de seu funcionamento, produzindo um tecido de evidências 

‘subjetivas’ (...) nas quais se constitui o sujeito” (PÊCHEUX, 1997, p. 152-153, grifos 

do autor). A ideologia, no entanto, não deve ser entendida como ocultamento da 

realidade; como vimos, ela funciona produzindo as evidências que constroem as 

relações de produção, gênero, raça, enfim, as relações entre sujeitos. 

Percebemos nesse recorte das teorias de gênero que a literatura sobre essa 

questão é bastante significativa em extensão e complexidade. O resgate desses 

estudos sobre o gênero se fez necessário para que pudéssemos pensar o 

funcionamento do gênero como um feixe de relações sócio-históricas, para que 

pudéssemos compreender a construção e naturalização da dualidade homem e 

mulher, bem como a evidência de implicação natural entre o sexo biológico e o 

gênero, desconstruída pelas autoras levantadas. É por meio dessas autoras que as 

relações de exploração e opressão construídas em função do gênero passam a ser 

investigadas em sua dimensão sócio-histórica e não diretamente biológica, isto é, o 
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sexo biológico define se os sujeitos irão ocupar uma posição opressora ou 

subjugada na formação social, mas isso acontece porque o sexo foi investido de 

saberes construídos sociohistoricamente. Isto interessa à Análise de Discurso, uma 

vez que, da perspectiva discursiva materialista, concebemos as relações entre os 

sujeitos como relações construídas, e não dadas a priori. A Análise de Discurso, em 

consonância com os estudos de gênero, compreende que não há uma relação direta 

entre o gênero e o sexo. A AD trabalha as relações entre os gêneros como relações 

sócio-históricas; ela, no entanto, acrescenta algo que, nas demais teorias, foi 

negligenciado, a saber, o trabalho da ideologia nessas relações. Isto é, o gênero 

que já estava sendo trabalhado como uma construção sócio-histórica pelas teorias 

de gênero, na AD passa ser trabalhado como uma construção sócio-histórico-

ideológica. 

Na Análise de Discurso, ainda são poucos os estudos que trabalham o 

gênero junto aos fundamentos teóricos e metodológicos da AD; existem, na 

verdade, muitas pesquisas que trabalham a questão da subjugação da mulher ao 

homem, a opressão dos homossexuais e lésbicas aos heterossexuais, bem como 

dos transgêneros e transexuais aos cisgêneros, mas, muitas vezes, prioriza-se 

pressupostos de outras teorias em que o conceito de gênero já está estabilizado, 

estabelecendo pouca relação com o cerne teórico da AD. Zoppi-Fontana (2013) 

questiona os analistas de discurso: quais conceitos já existentes no quadro 

epistemológico da teoria podem trabalhar questões de gênero e são 

negligenciados? Segundo a autora, é necessário trazer o gênero para o bojo da 

teoria, ou seja, pensar o gênero como uma construção sócio-histórico-ideológica, 

investigando-o no processo de interpelação ideológica que constitui o sujeito. 

 

3.2 Gênero pela perspectiva discursiva 

 

Para pensar o gênero pelo prisma discursivo, primeiramente, é necessário 

pensar o sujeito, uma vez que não há gênero e muito menos discurso sem sujeito. 

Mas, qual é o estatuto desse sujeito? Em filiação à teoria de Pêcheux, não 

trabalhamos com o indivíduo empírico, e menos ainda com o sujeito consciente, 

senhor de suas ideias e práticas. Nosso sujeito é de outra ordem: em Pêcheux, o 

sujeito é da ordem da ideologia; esta seria, na verdade, a condição de sua 

existência. 
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Baldini (2017) recorda que, para a construção da Análise de Discurso, 

Pêcheux estabeleceu articulações entre áreas bastante diversas, como a linguística 

saussuriana e o materialismo histórico que, aparentemente, não poderiam ser 

articuladas. Por meio da problematização daquilo que julgava improcedente nesses 

campos, Pêcheux construiu relações inéditas que permitiram novo fôlego à 

linguística. Nessa construção de uma nova teoria para o discurso, e em função da 

heterogeneidade de seu campo epistemológico, algumas articulações 

permaneceram em suspenso, por vezes não suficientemente claras. Apesar disso, 

retomando o aforismo pêcheuxtiano, Baldini (2017) nos diz que Pêcheux ousou 

pensar por si mesmo e nos provoca a seguir o mesmo ímpeto. 

Do início da década de 1980 (época da última publicação de Pêcheux em 

vida) para cá, muitos paradigmas foram reestruturados e, embora a teoria de 

Pêcheux esteja mais viva do que nunca, em especial no Brasil, o autor não foi capaz 

de teorizar diretamente sobre questões que se apresentam como problema para os 

analistas de discurso. Talvez tais questões, por estarem demasiadamente 

invisibilizadas, não se apresentassem tão urgentes quanto nos dias atuais, ou talvez 

não fossem tão visíveis ao autor diante de seu interesse primordial que consistia no 

papel da ideologia na luta de classes e nos processos de significação. Fato é que, 

cada vez mais, os analistas de discurso utilizam a teoria de Pêcheux para analisar 

as mais diversas materialidades e os mais diversos problemas: hoje a Análise de 

Discurso serve de aporte para problematizar questões de raça, etnia, sexualidade, 

gênero e, claro, classe social. 

Como nos lembra Baldini (2017), diante de tamanho deslocamento de 

corpus, uma vez que o objetivo primeiro da Análise de Discurso consistia na análise 

de discurso político, alguns pressupostos teórico-metodológicos passam a ser 

revistos, alargados e ressignificados. Isto posto, é preciso atentar para os efeitos 

produzidos na teoria por essas questões que provocam os analistas de discurso de 

vertente materialista: assumimos uma posição teórica e política que não nos permite 

ser insensíveis aos processos de produção e reprodução de poder e opressão 

historicamente naturalizados; interessamo-nos “naturalmente” por esses problemas 

quando interpelados pela teoria de Pêcheux. Pensando nos efeitos analíticos e 

epistemológicos que as novas questões apresentam para a AD, Baldini (2017, p. 

15) questiona: 
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Deveríamos pensar a questão do assujeitamento ideológico em sua 
relação com a assunção da sexualidade pelos sujeitos? Na mesma via, 
seria preciso pensar o componente étnico-racial do assujeitamento? Ou, 
mais profundamente, o próprio conceito de assujeitamento poderia ser 
questionado diante das formas de subjetivação que conhecemos dos 
povos ameríndios? Como introduzir na AD as questões postas pelo 
movimento transfeminista? 

 

Pensando o gênero como uma das novas questões que se impõe aos 

estudos discursivos, Baldini estabelece algumas relações entre a Análise de 

Discurso e a teoria de gênero proposta por Judith Butler que, como vimos, entende 

tanto o gênero quanto o sexo como categorias discursivas. O autor ressalta dois 

aspectos de uma possível relação entre Butler e Pêcheux: 

primeiro, o fato de que o pensamento de Butler é radicalmente anti-
humanista e antiessencialista, e que esse anti-humanismo e esse 
antiessencialismo a aproximam da AD na medida em que o gênero passa 
a ser pensado como uma operação discursiva que produz gêneros 
inteligíveis; o segundo ponto é que o gênero é pensado a partir de uma 
relação com a questão dos performativos, nos apontando para as relações 
entre a Lei e a citação da Lei que permite sua eficácia (e também sua 
subversão via paródia). (BALDINI, 2017, p. 17) 

 

Baldini (2017, p. 20) aponta que Pêcheux em Sobre a (des)construção das 

teorias linguísticas já havia identificado uma sensibilidade da teoria dos atos de fala 

ao inconsciente. Desse modo, os atos performativos deveriam ser explorados em 

sua dimensão política e histórica, considerando-se o registro da língua e do 

inconsciente. Pêcheux e Butler percebem um sujeito não totalmente assujeitado às 

normas dominantes, cabendo-lhe sempre a possibilidade de resistência. Em Butler 

(2019, p. 250), “a ordem de ser de dado gênero produz fracassos necessários, uma 

variedade de configurações incoerentes que, em sua multiplicidade, excedem e 

desafiam a ordem pela qual foram geradas”. Desse modo, há espaço para um corpo 

subversivo às identidades performáticas tradicionais que pressupõem uma 

coerência entre sexo-gênero-desejo, coerência dada por meio das práticas de 

significação repetitivas dos atos de gênero cisheteronormativos. Em Pêcheux 

(1990), a resistência se dá a partir da quebra de rituais, da transgressão de 

fronteiras, do lapso, do ato falho. 

Conforme Baldini (2017), investigar a resistência em Butler e em Pêcheux é 

algo a ser feito pelos analistas de discurso atentos para o fato de que, em Pêcheux, 

a resistência não é “nem quietismo, nem salto voluntarista, nem fazer do 

inconsciente a fonte das ideologias dominadas”. Ela não é intencional, o que há, na 
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realidade, são pontos de resistência do sujeito diante do processo de interpelação 

ideológica:  

não entender ou entender errado; não “escutar” as ordens; não repetir as 
litanias ou repeti-las de modo errôneo, falar quando se exige silêncio; falar 
sua língua como uma língua estrangeira que se domina mal; mudar, 
desviar, alterar o sentido das palavras e das frases; tomar os enunciados 
ao pé da letra; deslocar as regras na sintaxe e desestruturar o léxico 
jogando com as palavras… E assim começar a se despedir do sentido que 
reproduz o discurso da dominação, de modo que o irrealizado advenha 
formando sentido no interior do sem-sentido. (PÊCHEUX, 1990, p. 17) 
 

 

O final dessa citação nos remeteu diretamente à presidenta Dilma Rousseff. 

Entendemos que sua ascensão ao poder alcançou o irrealizado e produziu sentidos 

novos: nunca mais sentiremos do mesmo modo o estranhamento que nos foi 

provocado pelo novo significante “presidenta”, efeito do ineditismo de uma mulher 

na posição mais elevada da República, pois sua eleição alterou as redes de 

significação e produziu sentidos no interior do sem-sentido.  

Ao pensar os processos de resistência nas relações de gênero, percebemos 

que esses elementos elencados por Pêcheux constroem a quebra do ritual 

cisheteronormativo. Via de regra, as mulheres são interpeladas para atender aos 

pressupostos da ideologia hegemônica cisheteropatriarcal; no entanto, como a 

identificação dos sujeitos nunca é plena, é possível apresentar pontos de resistência 

frente ao que pode e deve ser dito. Se, atualmente, temos espaços possíveis para 

a discussão sobre a violência de gênero, devemos às muitas mulheres que não 

escutaram as ordens do discurso dominante e falaram mesmo quando perseguidas 

para calarem-se, permitindo a ascensão de outros sentidos além daqueles 

estabilizados. Se temos debates crescentes sobre o uso de uma linguagem que 

possa compreender as diversas identidades de gênero, devemos a essas pequenas 

transgressões que colocaram em exposição identidades antes invisibilizadas e que 

hoje buscam reconhecimento e representatividade. 

Um ponto fundamental para Baldini entre a AD, a Psicanálise e as Teorias de 

Gênero é o conceito de real que, em Lacan, corresponde à impossibilidade de 

simbolização. Baldini (2017) cita os estudos de Copjec que entende as “fórmulas de 

sexuação” de Lacan como mais adequadas à psicanálise do que à teoria de gênero, 

pois a sexualidade, na perspectiva de Lacan, é totalmente dessubstancializada, não 

admite predicado. Baldini nos diz que, dessa forma, a diferença sexual não pode se 
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inscrever no simbólico, ao contrário das diferenças de raça, classe ou etnia. De 

acordo com o autor: 

apenas o fracasso em inscrever essas diferenças é marcado no simbólico. 
Como continua Copjec, “a diferença sexual é, em outras palavras, uma 
diferença real, e não simbólica”. Lembremos: para Lacan, o real é o 
impossível e o impossível é aquilo que não cessa de não se escrever. 
Quando falamos de sexualidade, estamos às voltas com isso, com esse 
fracasso, que é real, e, lacanianamente, “o real não poderia inscrever-se 
senão por um impasse da formalização”. (BALDINI, 2017, p. 23) 

 

O autor não desenvolve essas questões que cercam o real e a sexualidade 

no quadro da AD; no entanto, da articulação estabelecida por Baldini (2017, p. 23) 

entre gênero e psicanálise na perspectiva discursiva, é ressaltada a necessidade 

de que pensemos o sentido como efeito de sentido; o gênero, assim como o sentido, 

nunca se esgota e sempre há aquilo que escapa ao seu domínio, aquilo que é 

inapreensível. 

Um dos primeiros trabalhos a investigar o gênero pela perspectiva discursiva 

foi Machado (2006), no qual a autora propunha investigar a dualidade 

feminino/masculino na escrita. A partir de textos como cartas de leitores e artigos 

de opinião publicados em jornais e desprovidos de assinatura, sujeitos leitores 

atribuíam um gênero para o escritor do texto e expunham o porquê da atribuição. 

Conforme a autora, a ideia de que a escrita informa o gênero de quem a produz é 

construída pelo efeito de transparência. Suas análises apontam que, a partir dos 

textos, os sujeitos resgatavam um imaginário de como uma mulher ou um homem 

escreveriam, que estilo utilizariam, que assuntos lhes seriam interessantes, etc.  

Segundo Machado (2006), a escrita carrega marcas de quem a produziu, 

mas estas referem-se a marcas do sujeito discursivo, constituído pelo histórico-

ideológico; desse modo, a escrita não pode ser transparente. A dualidade 

feminino/masculino é entendida como uma construção histórico-ideológica: não há 

escrita X para aquela que nasce biologicamente mulher e Y para aquele que nasce 

biologicamente homem. A tentativa de restringir a escrita ao feminino ou ao 

masculino baseia-se na necessidade do sujeito de manter sua identidade enquanto 

homem ou mulher, pois ele necessita que essa dualidade esteja estabilizada para 

que possa constituir-se como homem ou mulher e para que possa se relacionar e 

ser aceito pelos outros. 

Zoppi-Fontana (2017), pensando nas articulações possíveis entre gênero, 

linguagem e ideologia, nos apresenta uma proposta que permite compreender e 
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analisar os processos de identificação de gênero sob uma perspectiva discursiva 

condizente com a teorização de Pêcheux. Segundo Zoppi-Fontana e Ferrari (2017, 

p. 9), pensar o gênero no campo da Análise de Discurso é colocar “a determinação 

histórica [e ideológica] dos processos de produção de sentido no centro da 

discussão”. O sentido, então, não é transparente, literal, mas isso não quer dizer 

que possa ser qualquer um: ele é efeito dos processos históricos, dentro de uma 

realidade construída pela ideologia em suas representações imaginárias das 

relações reais de existência (ALTHUSSER, 1985). 

Pensar o gênero no quadro da Análise de Discurso é pensar os processos 

histórico-ideológicos que constroem os sentidos aos quais os sujeitos serão 

assujeitados e que moldarão suas relações com os demais. Os sentidos, e as 

formações discursivas que lhes correspondem, estão sempre em disputa discursiva 

pela posição dominante. Uma vez nessa posição, eles se naturalizam e reproduzem 

as relações de poder de acordo com seus pressupostos. Em nossa formação social, 

os significantes masculinidade e feminilidade são carregados de sentidos 

geralmente opostos (atividade/passividade, razão/emoção, poder/submissão), e 

aqueles associados à masculinidade usufruem de maior prestígio entre os sujeitos. 

Tais sentidos representam as relações imaginárias dos sujeitos construídas de 

acordo com a formação discursiva pela qual o sujeito foi interpelado. Interpelado por 

uma FD machista31, por exemplo, o sujeito reproduzirá como evidência os 

pressupostos dessa FD, entre os quais estão elencados a subordinação e a 

inferioridade da mulher em relação ao homem, bem como os demais já-ditos que 

constituem a memória discursiva da FD, e reproduzem, inclusive, a violência de 

gênero de forma mais ou menos evidente. 

As formações imaginárias presentes em nossa formação social nos permitem 

pensar a modulação do comportamento do indivíduo (as “performatividades”) de 

acordo com as identificações de gênero em seus processos de 

reconhecimento/desconhecimento. De acordo com Zoppi-Fontana, as questões de 

gênero permitem-nos pensar a possibilidade de novas modalidades de identificação 

para os sujeitos, pois constituem discursividades em que se evidencia “a 

                                                           
31 É válido lembrar que as FD são configuradas a partir do gesto de interpretação do analista, elas 
não existem a priori. Fazemos essa referência somente a título de exemplificação. A própria 
nomeação da formação discursiva concerne a um gesto estabelecido durante o processo de 
descrição e interpretação do corpus. 
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contradição constitutiva dos processos de produção do sentido e do sujeito, que 

tanto reforçam o imaginário social quanto irrompem como acontecimento” (ZOPPI-

FONTANA, 2017, p. 64), desestabilizando os saberes hegemônicos. 

Como já foi dito, o sujeito da AD pêcheuxtiana é constituído pelo processo de 

interpelação ideológica, descrito por Pêcheux e Fuchs (2014, p.162) como “a 

modalidade particular do funcionamento da instância ideológica quanto à 

reprodução das relações de produção” ou “o assujeitamento do sujeito como sujeito 

ideológico”. Conforme os autores, é pelo processo de interpelação ideológica que 

se produzem as evidências para os sujeitos, bem como sua condução a ocupar uma 

posição nas classes antagônicas do modo de produção. Nesse processo, o sujeito 

não percebe seu assujeitamento e acredita estar exercendo sua livre vontade. 

Esse processo que descreve o modo como os sujeitos são conduzidos a 

ocupar seus lugares na luta de classes, em Zoppi-Fontana é alargado para pensar 

as outras identificações do sujeito. Ele é ressignificado pela autora como um 

processo “sempre-já-gendrado”, afetado pela “sobredeterminação de identificações 

simbólicas de gênero e sexualidade” (ZOPPI-FONTANA, 2017, p. 64), ou seja, ele 

determina e é determinado pelo que determina. Zoppi-Fontana e Ferrari (2017, p. 

9) partem do entendimento de que  

as identificações de gênero configuram as práticas discursivas ao mesmo 
tempo que se configuram nelas, como efeito de um processo de 
interpelação complexo e contraditório, no qual as identificações de gênero 
se articulam a outras identificações nos processos de constituição do 
sujeito do discurso. 

 

Conforme exposto nas análises que serão apresentadas, entendemos que 

no corpus que constituiu o objeto desta pesquisa, o sujeito, interpelado em sua 

constituição pela ideologia hegemônica cisheteronormativa para identificar-se e 

subjetivar-se como homem cis e hétero, reconhece para si como evidentes os 

sentidos implicados por tal posição, ocupa seu lugar nas relações de gênero de 

modo a reproduzir os saberes da formação discursiva pela qual foi interpelado, 

desempenhando sua função para que esta mantenha a posição dominante em 

relação às demais ideologias dominadas. Desse modo, esse sujeito reproduzirá o 

discurso dominante com seus efeitos machistas, para manter a mulher 

subserviente, e homotransfóbicos, para manter as demais identificações de gênero 

na marginalidade das relações de poder implicadas pelo gênero. 
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Para investigar os processos de identificação e subjetivação dos sujeitos em 

sua relação com o simbólico e o histórico-ideológico, Zoppi-Fontana e Ferrari (2017) 

buscam suporte em Orlandi (1999), que distingue dois movimentos simultâneos no 

processo de interpelação ideológica: o primeiro corresponde à interpelação do 

indivíduo em sujeito, quando este é inscrito no simbólico e na história pela ideologia, 

e o segundo à individualização dos sujeitos pela formação social do Estado e suas 

instituições, afetando diferentemente os processos de identificação e subjetivação. 

Segundo Zoppi-Fontana (2017), as identificações de gênero afetam esses 

dois movimentos, e, para a compreensão dessas identificações no primeiro 

movimento da interpelação, a autora retoma Baldini (2017), segundo o qual há um 

atravessamento da linguagem no corpo inscrevendo seus efeitos no desejo e na 

sexualidade de cada sujeito. Zoppi-Fontana (2017, p. 65, grifos da autora) nos diz 

que, pela inscrição do indivíduo no simbólico, este “se constitui ao um só tempo em 

sujeito ideológico sexuado, a partir do funcionamento da ideologia e das fórmulas 

de sexuação, enquanto estruturas-funcionamentos que se organizam em torno do 

não-UM, da falha, do fracasso, da falta”. As identificações de gênero no segundo 

movimento “trabalham os processos imaginários de reconhecimento/ 

desconhecimento, que constituem os sujeitos nas suas relações sociais” e é nesse 

movimento que se dá a “produção e/ou interdição histórica de lugares de 

enunciação” (ZOPPI-FONTANA, 2017, p. 65-66). 

Althusser já apontava para a relação entre o processo de interpelação e as 

identificações de gênero, bem como a prática dos aparelhos ideológicos na 

reprodução dessas. Segundo o autor (1985, p. 98), “os indivíduos são sempre-já 

sujeitos”, pois, pelo caráter atemporal e eterno da ideologia, ela “sempre já 

interpelou os indivíduos como sujeitos”. Desse modo, os indivíduos são sujeitos já 

antes de seu nascimento: no ritual ideológico do nascimento, a criança, ainda em 

vida intrauterina, é investida de significados pela “configuração ideológica familiar”. 

Conforme Althusser (1985, p. 98-99): 

Inútil é dizer que esta configuração ideológica familiar é, em sua unidade, 
fortemente estruturada, e que é nesta estrutura implacável mais ou menos 
“patológica” (supondo-se que este termo tenha um sentido determinável), 
que o já-presente futuro-sujeito “encontrará” o “seu” lugar, quer dizer, 
“tornando-se” o sujeito sexual (menino ou menina) que ele já é. 
Compreende-se que esta pressão e predeterminação ideológica, todos os 
rituais do crescimento, da educação familiar, têm alguma relação com as 
“etapas pregenitais e genitais da sexualidade”, tal como estudadas por 
Freud, na apreensão do que ele designou, por seus efeitos, como o 
inconsciente. 
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O indivíduo é interpelado em sujeito e conduzido a ocupar seu lugar nas 

relações de classe, raça e gênero. Lembramos que Pêcheux designa tal processo 

como processo de interpelação-identificação ideológica, ou seja, não há somente 

injunção, mas também identificação pela ideologia. Nesse processo de 

subjetivação-identificação, no entanto, também há espaço para a falta e para a falha 

como efeitos do registro do inconsciente. Conforme Zoppi-Fontana (2017, p. 64), 

É a figura da interpelação ideológica que nos permite entender os 
processos de identificação que constituem o sujeito do discurso, a partir de 
sua inscrição no simbólico e na história. Processos de identificação que se 
caracterizam como um movimento contraditório de 
reconhecimento/desconhecimento do sujeito em relação às determinações 
do inconsciente e da ideologia que o constituem, materializadas nos 
processos discursivos. 

  

Em nossa formação social, a ideologia dominante que molda os processos 

de identificação e subjetivação, reconhecimento e desconhecimento (entendidos 

por Althusser como duas funções da ideologia), reproduz como um de seus 

pressupostos a dominação do gênero hegemônico (o homem cisheteronormativo, 

ou seja, aquele em que as construções de sexo, gênero e desejo atendem à matriz 

da heterossexualidade) sobre os demais. Entendemos o gênero como uma 

construção discursiva pela qual o indivíduo é interpelado para identificar-se como 

sujeito-homem ou sujeito-mulher e assim realizar “‘por si mesmo’ os gestos e atos 

de sua submissão” (ALTHUSSER, 1985, p. 104). 

O filósofo teoriza sobre a interpelação na condução dos sujeitos e nós o 

trazemos para pensar esse processo no campo das questões de gênero. Segundo 

Althusser (1985, p. 103), é pelo assujeitamento à ideologia que “os sujeitos 

‘caminham’, eles ‘caminham por si mesmos’ na imensa maioria dos casos, com 

exceção dos ‘maus sujeitos’, que provocam a intervenção de um ou outro setor 

aparelho (repressivo) do Estado”. É porque existem falhas no processo de 

interpelação ideológica que existem os “maus sujeitos”32; estes seriam aqueles que 

ousam subverter as normas da ideologia dominante e passam a identificar-se com 

outras formações ideológicas. Nesses casos, o sujeito estaria à mercê do ARE, que 

deve atuar na correção ou aniquilação do subversor. Sem a pretensão de discussão 

                                                           
32 A concepção de “mau sujeito” é desenvolvida no quinto capítulo quando trabalhamos as 
modalidades de posição do sujeito em relação à FD, a saber, identificação, contraidentificação e 
desidentificação. Em Pêcheux a noção de “mau sujeito” caracteriza a modalidade da 
contraidentificação, na qual o sujeito passa a questionar os saberes da FD pela qual foi interpelado. 
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no âmbito religioso, podemos pensar a criminalização do aborto como uma prática 

do ARE para reproduzir a mulher-mãe. A mulher que aborta seria um mau-sujeito 

da ideologia dominante por subverter seu papel de procriadora e assumir o controle 

total sobre o corpo que é dela, mas constantemente vigiado e controlado pelos 

aparelhos de estado.  

Althusser (1985, p. 103) continua e nos diz que “a imensa maioria dos (bons) 

sujeitos caminha “por si”, isto é, entregues à ideologia (cujas formas concretas se 

realizam nos Aparelhos Ideológicos de Estado)”. Os bons sujeitos “inserem-se nas 

práticas, regidas pelos rituais dos AlE. ‘Reconhecem’ o estado de coisas existente”, 

e vivem na ilusão/evidência de que “é verdade que é assim e não de outra maneira”, 

ou seja, se as identificações de gênero foram construídas de modo a pôr o homem 

numa posição de privilégio em relação à mulher, é porque “só podia ser assim”. Se 

ainda hoje são os homens que legislam sobre o corpo da mulher, é porque “é natural 

que assim o seja”, e aí está a necessidade de refletir sobre o processo de 

interpelação-identificação ideológica nas relações de poder estabelecidas em torno 

da questão de gênero. 

Investigando o gênero também sob a perspectiva discursiva, o historiador e 

interlocutor de Pêcheux, Jacques Guilhaumou, propõe-se a pensar o processo de 

interpelação, descrito por Althusser, e as possibilidades de resistência ao 

hegemônico nesse processo. O autor nos diz que, inicialmente, havia-lhe um 

incômodo em relação à descrição da cena de interpelação proposta por Althusser, 

pois havia dificuldades de sua parte em pensar as ideologias dominadas nesse 

processo. O autor reconhece que tal incômodo advinha de um equívoco de sua 

parte, pois em Althusser haveria uma divisão no sentido do ato da interpelação que 

abriga tanto as classes dominantes quanto as subordinadas. 

De acordo com Guilhaumou (2019), ao mesmo tempo que acontece a 

interpelação do sujeito pela lei, que se dá de um modo performativo, constitui-se a 

reflexividade do sujeito, que permite que este se submeta ou resista à lei. O autor 

cita os estudos de Butler respaldados em Althusser para pensar a construção do 

sujeito diante do poder, e nos diz que, na atribuição de gênero, pensada por Butler 

pelos atos reflexivos, pode-se estabelecer a ruptura com o homogêneo e se instituir 

o individual. 

Guilhaumou propõe-se a articular o conceito de agenciamento como potência 

de agir na Análise de Discurso. Segundo o autor: 
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Na problemática que nos conduz ao conceito de agenciamento na Análise 
de Discurso, o sujeito é, portanto, interpelado por alguma coisa que o 
subordina, a título mesmo do fato de que ele fala. Desse modo, o ato 
mesmo de enunciar um nome nos remete a alguma coisa que existe 
socialmente e a um sujeito que fala em um espaço dado. Tal 
responsabilização originária do sujeito, na linguagem mesmo, procede de 
uma individualização, certamente subordinada a uma dominação, mas que 
permite, por retorno, a formação de uma consciência reflexiva de si situada 
em um processo de subjetivação/dessubjetivação. (GUILHAUMOU, 2019, 
p. 186) 

 

Nessa cena de interpelação existe a possibilidade de ação dos sujeitos frente 

ao poder dominante, uma potência de agir, entendida por Guilhaumou (2019, p. 

187) não como “uma vontade inerente ao sujeito, mais ou menos atestada, mas sim 

o fato de um indivíduo que se designa como sujeito em uma cena de interpelação 

marcada pela forte presença de um poder dominante”. Pensando as identificações 

de gênero, o autor nos diz que, para negociar autonomia, para desenvolver a 

potência de agir, é preciso perceber-se em suas performances de gênero, 

identificando-se como determinado por um modelo. Segundo o autor, para 

investigar os deslocamentos das mulheres na história é necessário pensar em 

agenciamento: 

Dessa abordagem “interpelativa”, podemos concluir que o fato mesmo de 
identificar nas ações femininas uma cena linguística originária permite ao 
sujeito se produzir por sua própria ação. A potência de agir não é aqui 
possível senão pela manutenção dessa cena originária, que permite 
reapropriações, logo a abertura de um campo dos possíveis com base nas 
condições originárias de uma certa potência de agir, o que explica a 
extrema complexidade das recontextualizações identitárias de formações 
discursivas fragmentadas no interior mesmo de um tal mecanismo de 
interpelação no campo de gênero. (GUILHAUMOU, 2019, p. 187) 

 

Desse modo, em Guilhaumou (2019), o indivíduo, por sua inscrição no 

simbólico, é interpelado a constituir-se como sujeito e subjetiva-se a partir de um 

poder que o subordina. Esse processo, no entanto, permite, por retorno, o 

desenvolvimento de uma consciência de si. No que concerne às identificações de 

gênero, tal processo se apresenta fundamental para pensar os deslocamentos de 

poder que moldam as relações de gênero. 

Zoppi-Fontana (2017), retomando Pêcheux, nos aponta que as práticas de 

resistência se dão dentro do próprio processo de interpelação ideológica. Na Análise 

de Discurso na qual nos filiamos não há exterioridade à ideologia: o sujeito pode se 

desidentificar da Formação Discursiva pela qual foi originalmente interpelado, mas 
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nunca deixa de estar vinculado a uma formação discursiva. Ao romper com uma 

FD, ele necessariamente adere a outra e passa a reproduzir os pressupostos desta.  

Na próxima seção desenvolveremos um gesto de interpretação de algumas 

SD apontadas no capítulo 2, seção 2.5. Considerando o debate até aqui 

engendrado, entendemos o gênero como uma construção histórico-ideológica que 

pode garantir aos sujeitos uma posição de dominação ou subjugação. Desse modo, 

o gênero está intimamente relacionado às relações de exploração e opressão. Em 

filiação a uma teoria materialista, é pressuposta a necessidade de considerar os 

processos de determinação histórica das relações de gênero, bem como os 

processos que produzem os sentidos “evidentes” sobre e para homens e mulheres. 

As relações de gênero não podem ser consideradas dissociadas de suas condições 

de produção. Estas constroem e são construídas pelas formações imaginárias, 

inclusas nestas as relações de força, as relações de sentido e as relações de 

antecipação. 

Da perspectiva discursiva pêcheuxtiana, consideramos o gênero como parte 

do processo de interpelação-identificação ideológica do indivíduo em sujeito. Como 

destacado anteriormente, é pelo processo de interpelação ideológica que se dão as 

evidências que nos constituem, bem como os processos de reconhecimento/ 

desconhecimento. É por meio desse processo fundador do sujeito que 

reconhecemos como elementos evidentes o mundo, as coisas, os pensamentos, as 

relações sociais, enfim, tudo que é simbolizado, como se seus sentidos fossem 

literais. Quando se diz que “é evidente que homem é homem e mulher é mulher”, “é 

evidente que mulher tem feminilidade” (com os estereótipos que lhes são 

“característicos”), e “é evidente que o homem deve comportar-se de modo x e a 

mulher de modo y”, reconhece-se a disparidade como algo biológico nesses seres 

distintos, e não como um processo sócio-histórico-ideológico: “é assim porque 

sempre foi assim”. Desse modo, é possível encontrar evidências da ordem do 

ideológico passando-se por conhecimentos biológicos ou científicos como se estes 

fossem imunes ao ideológico. 

A ideologia não é ocultação ou mascaramento: é por meio dela justamente 

que encontramos as evidências que nos constituem e constituem nossas relações 

sociais. Em outras palavras, é pelo processo de interpelação-identificação 

ideológica que são estabelecidas e normalizadas as relações de poder entre os 

gêneros, classes e raças. 
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3.3 O vídeo e o gênero 

 

Nesta seção, desenvolvemos um gesto de interpretação de algumas SD 

apontadas no capítulo 2, seção 2.5. Propomos articular nas análises conceitos 

basilares da Análise de Discurso, tais como ideologia, formação discursiva, 

condições de produção e memória discursiva, articulados à noção de gênero como 

construto discursivo, parte do processo de interpelação-identificação do indivíduo 

em sujeito (ZOPPI-FONTANA, 2017). Como exposto anteriormente, nossa 

materialidade é bastante heterogênea, pois possui elementos verbais e não-verbais, 

voz, gestos, prosódia e sons musicais, tudo isso atravessado pelo humor.  

 Visto que já descrevemos as condições que desencadearam a publicação 

do vídeo pelo humorista e realizamos sua descrição, começaremos nossas análises 

explicando que, embora elementos humorísticos se façam presentes nas SD 

analisadas aqui, estes só serão articulados no capítulo quatro, pois nosso objetivo 

é, primeiramente, identificar elementos que possam materializar a violência 

exercida contra a mulher para em seguida pensar como o humor pode reproduzi-

los. Passemos, então, às análises. 

Começamos nosso gesto de análise pela SD2. Nela, o humorista nos 

apresenta a remetente da notificação extrajudicial por ele recebida: “Quem que me 

mandou? Olha só... esta senho:::ra ((mostra o nome de Maria do Rosário)). O que 

que essa senhora é? O que ela é? Deputa:::da...opa!”. No nível da formulação 

verbal, apontamos para uma hesitação no sujeito em responder o que, afinal, a 

senho:::ra que lhe encaminhou a notificação é, pois ele nos questiona duas vezes 

antes de responder que ela é deputa:::da... opa!. No entanto, quando articulamos a 

enunciação verbal com a enunciação gestual do humorista, percebemos que, na 

verdade, não há hesitação, pois este, antes de responder oralmente, já respondeu 

pelo gesto. Antes de nos responder que a mulher é deputa:::da...opa!, com o dedo 

indicador e o dedo médio o humorista cobre as sílabas “de” e “da” constituintes da 

palavra deputada, deixando à vista somente as sílabas “pu” e “ta”, conforme é 

possível visualizar na SD4. O recorte operado pelo humorista através dos seus 

dedos transforma o significante deputada em puta, sendo que tal deslocamento 

somente é possível de ser observado através da imagem exposta no vídeo. O que 

Danilo fala é diferente daquilo que ele mostra. 
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 (SD4) 

 

Entendendo a voz como materialidade que imprime sentidos, percebemos 

que há um desencaixe no discurso do sujeito que pode apontar para uma 

enunciação irônica. Para investigar esse processo, retomamos o estudo de Dorow 

(2002) sobre a existência de marcas prosódicas no funcionamento da ironia. De 

acordo com a autora, a ironia é uma forma de heterogeneidade que pode se 

apresentar mostrada e marcada em elementos suprassegmentais. Em suas 

análises foi possível identificá-la marcada no alongamento da vogal tônica na sílaba 

tônica da palavra e, em nosso corpus, deparamo-nos com a mesma marcação 

prosódica. 

Na SD2, o humorista simula o respeito pela posição ocupada pela deputada 

por meio do emprego do significante senho:::ra, mas, ao mesmo tempo, alonga a 

vogal tônica “o” empregando uma entonação jocosa. Situação semelhante ocorre 

no alongamento da vogal tônica “a” em deputa:::da. Assim, o humorista aparenta o 

respeito através do significante senhora, mas, ao mesmo tempo, através da 

prosódia, passa a desrespeitá-la, atestando que os sentidos não estão presos às 

palavras, pois o “ritmo” daquilo que é dito também influencia nos processos de 

significação. Há, portanto, um desencaixe entre os efeitos de sentido produzidos 

pelo elemento lexical e pelo elemento suprassegmental, e o sentido sobreposto pelo 

funcionamento da ironia subjuga o enunciado. Da mesma forma, observamos, 

anteriormente, o mesmo desencaixe entre o que é dito pelo humorista e aquilo que 

é mostrado no vídeo, quando seus dedos controlam aquilo que é formulado 

visualmente. 

De acordo com Orlandi (2012a), “a ironia não é desvio e não é um sentido a 

mais. É um sentido diferente que se instaura porque as condições de significação 

do discurso irônico são diferentes de outros tipos, de outros funcionamentos do 

discurso”. A ironia, desse modo, não funciona de modo a produzir efeitos como 

“Maria do Rosário é deputada + puta”, para isso seria necessário que se 
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reconhecesse, primeiramente, a posição da mulher como deputada, o que não 

ocorre pois ela é deputa:::da. A ironia é um recurso de disputa de sentidos, não de 

soma; ela é um sentido outro instalado por um posicionamento irônico do sujeito 

“Maria do Rosário = puta”. Da perspectiva discursiva, a ironia constitui-se entre o 

dito e o não-dito; flertando com o implícito e o equívoco, ela confere aos sentidos 

sempre uma possibilidade outra de interpretação. 

Martins (2020) entende a ironia como efeito de dissonância gerado pelo 

encontro simultâneo entre sentidos de ordens distintas. Segundo a autora, a ironia 

é constituída como “produto da disputa entre sentidos cristalizados e sentidos-

outros (aqueles que rompem com a ordem da determinação) e que, dada sua 

natureza contraditória produz, na opacidade discursiva, um efeito de dissonância 

entre formações discursivas distintas” (MARTINS, 2020, p. 125). 

Assim, na linearidade da formulação, na linearidade dos significantes 

senho:::ra e deputa:::da, o prolongamento das vogais marca o atravessamento de 

sentidos outros para além dos dicionarizados para esses termos. Senhora e 

deputada são desvencilhados de seus sentidos naturalizados, que trazem efeitos 

de sobriedade e respeito, para uma posição outra. Entendemos que o tom irônico 

enuncia o elo entre o interdiscurso e o intradiscurso, sinalizando ao interlocutor que, 

para a interpretação da formulação irônica, este deverá acionar sentidos outros 

além daqueles evidenciados na formulação, reconhecendo a opacidade da língua. 

Em nosso corpus temos o deslizamento dos significados usuais do significante 

senhora (em uma posição de respeito) para senho:::ra (posição de deboche, 

escárnio), logo senho:::ra é o que uma senhora não é; a ironia está mais para a 

polissemia do que para a paráfrase. Seu funcionamento permite ao humorista dizer 

mais do que o que está dito na formulação mobilizando, pela sugestão, diferentes 

redes de saberes da memória discursiva. 

Segundo Dorow (2013, p. 140), assim como há a memória discursiva que 

comporta os já-ditos, há uma memória prosódica que elenca as entonações do dizer 

e atravessa os dizeres dos sujeitos. Esta corresponde ao “lugar das entoações as 

quais não só se ligam à afetividade, mas também às posições-sujeito e às 

formações discursivas” (DOROW, 2013, p. 138). Desse modo, segundo a autora: 

a maneira como os sujeitos discursivos colocam-se em seu discurso, 
através de entoações diferenciadas, fazem o sujeito ouvinte perceber a 
contrariedade, a tristeza ou o orgulho que estão por detrás das palavras e 
também a posição assumida pelo locutor, e isso se presentifica por meio 
da memória prosódica. Seus elementos materiais − a forma pausada, o 
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ritmo, a entoação – são efeitos da historicidade, determinados na própria 
estrutura do interdiscurso. (DOROW, 2013, p. 138) 

 

No enunciado do humorista, temos como elemento material a entonação que, 

pela memória prosódica, nos remete a situações de escárnio. O humorista, na SD2, 

não verbaliza a ofensa, mas ela é realizada no nível da sugestão33 (através do 

funcionamento do esquecimento n° 2, no qual o sujeito tenta controlar aquilo que 

diz, conforme será trabalhado na seção 4.1) pela oralidade, de forma ainda sutil. Na 

SD4 também não há verbalização da ofensa, porém esta fica sugerida pelo gesto 

(enquanto materialidade simbólica) de modo mais visível. Em Pêcheux o gesto é 

compreendido como “ato simbólico”. Segundo o autor, 

Existe, por outro lado, um sistema de signos não-linguísticos tais como, no 
caso do discurso parlamentar, os aplausos, o riso, o tumulto, os assobios, 
os “movimentos diversos”, que tornam possíveis as intervenções indiretas 
do auditório sobre o orador; esses comportamentos são, na maior parte 
das vezes, gestos (atos no nível simbólico) mas podem transbordar para 
intervenções físicas diretas; infelizmente faz falta uma teoria do gesto 
como ato simbólico no estado atual da teoria do significante. (PÊCHEUX, 
2014, p. 77, grifos do autor) 
 

 Não analisamos nesta pesquisa o discurso parlamentar político, mas, em 

conformidade com outras pesquisas na área da AD, entendemos que a proposição 

do autor pode funcionar em outros tipos de discursos. Na perspectiva adotada por 

Pêcheux, o gesto é considerado prática discursiva inscrita no simbólico e, assim 

como as demais materialidades discursivas, orientado por uma FD. Nesse prisma, 

a partir da discursividade do gesto e da imagem, começamos a delinear uma 

posição-sujeito machista no discurso do humorista. Nas SD 3 e 4, o que é dito 

oralmente não corresponde àquilo que é dito visualmente em função do gesto que 

recorta a palavra e provoca a deriva de sentidos. É realizado um jogo com a câmera 

que vai do nome da mulher (SD3) ao seu gesto (SD4) repetidamente, como que em 

uma equação linguística - conforme teorização de Mariani (1998) - “Maria do 

Rosário = puta”. Assim, entendemos que o significante puta é vinculado a saberes 

que o significam negativamente. 

                                                           
33 Esclarecemos que, neste trabalho, “sugestão” está sendo entendida como insinuação.  
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(SD3 e SD4) 

Curiosamente, o nome Maria do Rosário caracteriza-se como um nome 

bíblico de origem hebraica, significado como a “Virgem Maria - soberana, pura e 

vidente”34, a mãe santa. A partir da materialidade do nome e da operação do gesto 

sobre o significante deputada, retoma-se a dicotomia histórico-ideológica produzida 

pela ideologia dominante patriarcal que caracteriza a mulher como santa ou puta, 

significando-a a partir de relações de oposição e contradição.  

Apesar de compreendermos que as identidades de gênero não são fixas, 

historicamente a mulher foi conduzida a ocupar seu lugar como mãe e dona de casa, 

seu lugar de mulher santa que se adequa aos pressupostos da ideologia dominante. 

Aquelas que subvertem esse ritual, que subvertem a subordinação naturalizada da 

mulher ao homem, são evidenciadas como a mulher puta. Diante da recusa de 

Maria do Rosário em aceitar a ofensa recebida e intimar o homem como se este 

fosse seu igual, e não o outro superior nas relações de gênero, ela deixa de ser 

santa para ser puta. Danilo, a partir do gesto, recorta o nome Maria do Rosário de 

seus sentidos santificados para significá-la no lado oposto, o lado da corrupção e 

depravação. 

Portanto, Maria do Rosário não é aquela que é santa ou deputada. Maria do 

Rosário é aquela que é puta. Para a análise dessa paráfrase desenvolvida sobre o 

discurso do humorista, trabalharemos com o conceito de pré-construído. Uma vez 

identificada a relativa determinativa (aquela que) pelo nosso gesto interpretativo, 

através dos jogos sintáticos formulados parafrasticamente, identificamos o adjetivo 

puta funcionando como predicativo do sujeito, logo, a característica que especifica 

Maria do Rosário é ser puta. Em nossa formação social existe um pré-construído 

sobre aquela que é puta que independe da Formação Discursiva de filiação dos 

sujeitos; por ser um pré-construído, esse saber emerge intradiscursivamente à 

                                                           
34 Informação disponível em: https://www.significadodonome.com/maria-
rosario/#:~:text=A%20origem%20do%20nome%20Maria,%2D%20soberana%2C%20pura%20e%2
0vidente. Acesso em: 19 set. 2020. 
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revelia de sua identificação, e produz sentidos. O termo é associado, 

principalmente, à prostituição; estigmatizada pela intersecção entre sexualidade e 

dinheiro, remete à mulher promíscua que tem relações sexuais com vários homens, 

e pode também aparecer associado às doenças sexualmente transmissíveis. 

Apresenta-se como dominante o sentido de que ser puta é possuir falhas no caráter, 

falhas no senso moral; é uma mulher sem valor. A ofensa ‘filho da puta’ indica que 

ser filho da puta é ser filho do pior tipo de mulher, é ser bastardo, é estar fora do 

moralmente aceito; ser o filho da puta, portanto, é ser mau-caráter, é não ser 

confiável. Desse modo, pela redesignação proposta pelo humorista, através da 

formulação visual, impõe-se uma discursividade à Maria do Rosário que a afeta, a 

assedia e a deslegitima frente aos eleitores. 

No leque das formações imaginárias, existe um imaginário bastante 

consolidado referente à designação puta assentado em uma formação discursiva 

conservadora e machista, pregadora da moral e da religiosidade que retorna na 

memória por pertencer ao discurso dominante, produzindo efeitos nos sujeitos 

independentemente da filiação discursiva. As questões de gênero são permeadas 

por pré-construídos da ordem da ideologia dominante cisheteronormativa que os 

apresenta como naturais e universais, invadindo diferentes formações discursivas. 

Assim, mesmo que o sujeito se identifique com uma formação discursiva 

antagônica, feminista, pró-direitos sexuais da mulher, pró-regulamentação da 

prostituição, esses sentidos estão disponíveis e exercem efeitos no seu discurso, 

ainda que sob a forma de negação do pré-construído. 

Isto posto, existe um efeito de evidência sobre a puta de modo que não 

questionamos o que é ser puta, pois tal como todo mundo sabe o que é um operário 

e um soldado (PÊCHEUX, 1997), todo mundo sabe o que é uma puta. Mas, a 

propósito disso, nas relações construídas entre e pelos sujeitos, existe “o puto”? 

Conforme versão on-line do dicionário Priberam de língua portuguesa35, o verbete 

puto, em sua origem putus, referia-se a menino. Em Portugal se manteve como 

“criança ou jovem do sexo masculino”, mas, no Brasil, designa com significado 

informal e depreciativo “homem homossexual”, “homem libertino ou devasso = 

sacana”, “homem velhaco”, deslizando dessa rede parafrástica pode aparecer 

                                                           
35 Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/puto>. Acesso em: 20 abr. 2020. 
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significado como dinheiro, tostão, ou como adjetivo masculino para quem está muito 

irritado. 

No mesmo dicionário, o significante puta é utilizado para referir-se à “mulher 

que se prostitui = meretriz, prostituta, rameira” ou “mulher que tem relações sexuais 

com muitos homens”. Ao recorrer ao dicionário, não pretendemos estabelecer uma 

relação de transparência entre significante e significado, pois tal prática é contrária 

aos pressupostos básicos da AD; entretanto, compreendemos que os dicionários 

nos permitem a consulta a significados histórica e ideologicamente naturalizados 

pelas posições dominantes de uma formação social36. Puta e puto ganham sentidos 

negativos por se relacionarem, respectivamente, à identificação de gênero 

vinculada a uma prática sexual promíscua e à orientação sexual não-normativa. 

Ambos são objeto de opressão em nossa formação social: xingar uma mulher de 

puta é chamá-la de promíscua; xingar um homem de puto é chamá-lo de 

homossexual. Os sentidos construídos sociohistoricamente sobre esses 

significantes oprimem toda a mulher que tem vários parceiros sexuais e todo homem 

que é homossexual. Utilizar esses adjetivos/substantivos como xingamentos revela 

o funcionamento da ideologia dominante na nossa formação social. 

Percebemos que os verbetes puta e puto são investidos de sentidos 

negativos e costumam ser empregados para depreciar alguém, para enunciar uma 

submissão, enunciar o objeto de uma dominação de gênero. Essa designação, no 

entanto, é interditada ao homem cisheterossexual como sintoma de sua dominância 

sobre os demais gêneros, pois, na posição dominante, é este que impõe sentidos 

sobre os demais. Atentemos então que o homem pode ser designado como puto, 

mas, quando o é, se faz para depreciar sua homossexualidade (ou para chamá-lo 

de homossexual, mesmo que não o seja) e, curiosamente, o puto não é associado 

                                                           
36 Lembramos que antes da mudança de paradigmas proporcionada pelos movimentos feministas, 
puta também era utilizado para designar qualquer mulher que deslizasse do padrão convencional, 
isto é, a mulher que adotasse práticas similares aos homens, como trabalhar fora de casa, sair à 
noite, frequentar bares e boates, ter muitos amigos ao invés de amigas; aquela que se relacionasse 
sexualmente fora do casamento também seria puta; o homem, no entanto, não é julgado desse modo 
por (aqui parece um enunciado do senso comum) não reservar sua sexualidade somente para a 
esposa. Muitos desses sentidos ainda circulam: quando uma mulher é vítima de um estupro 
questiona-se o horário, o local, e a roupa utilizada, pois é tido como evidência que certos horários, 
locais e roupas são reservados para as putas e o estupro de uma puta não incomoda como incomoda 
o de uma “mulher decente”, que só circula em horários comerciais, sai para estudar ou trabalhar e 
retorna para sua casa e se veste com recato para não provocar nenhuma “situação constrangedora”. 
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à prostituição como acontece com a puta, consolidando-se o imaginário de que a 

mulher é objeto consumível, objeto de compra, o homem não. 

Trabalhos como o de Fernandes e Souza (2013) intentam compreender o 

processo de estigmatização do termo puta até sua constituição como tabu em nossa 

formação social, e para isso consultam o verbete em quatro dicionários de diferentes 

séculos, entre 1789 e 2001. Nesse resgate sócio-histórico, o termo puta foi 

encontrado investido de sentidos religiosos (a mulher pecadora), morais (a mulher 

imoral, devassa) e comerciais (a prostituta ou a profissional do sexo), ocorrendo 

simultaneamente, ora prevalecendo um ou outro: os sentidos nos dicionários 

apresentaram-se deslizando de sua origem como donzela no italiano, ou como 

menina no latim, para mulher pecadora que tem relações sexuais extraconjugais e 

para a instituição da puta como prostituta. Mais recentemente aparece também 

como hiperbolizante anteposto desvinculado de seus sentidos pejorativos (foi um 

puta aniversário, é uma puta casa).  

Segundo as autoras, é possível perceber um “deslizamento de sentidos em 

relação aos valores morais (Silva e Pinto) de uma época que vem ao encontro de 

valores comerciais (Ferreira e Houaiss) de outra época. Esse deslizamento não 

apaga, contudo, o funcionamento da moral-religiosa” (FERNANDES; SOUZA, 2013, 

p. 66). O termo puta se apresenta na tensão entre paráfrase e polissemia, pois, ao 

mesmo tempo que é envolto de pré-construídos, alguns deslizamentos emergem na 

tentativa de ressignificá-lo. No geral, a memória discursiva da FD dominante instala 

sentidos sobre o novo vinculando-o à moral religiosa; assim, ainda temos marcas 

da mulher puta como libertina, que não segue os dogmas da moral social ditada 

pelo discurso dominante religioso e a prostituição, apesar de reconhecida pelo 

Ministério do Trabalho em 2002, ainda não foi regulamentada e segue como uma 

prática estigmatizada. No que diz respeito à regulamentação, o projeto que mais 

recebeu apoio da classe foi o PL 4.211/12, conhecido como Projeto de Lei Gabriela 

Leite, em homenagem à prostituta e ativista Gabriela Leite, fundadora da ONG 

Davida e idealizadora da grife Daspu, composta por prostitutas. 

Como consequência do efeito de evidência constituinte do processo de 

interpelação ideológica, os sentidos cristalizados silenciam possibilidades de 

sentidos outros. No entanto, como o assujeitamento nunca é pleno, o novo irrompe 

produzindo pequenos deslizamentos nas redes parafrásticas das FD que podem 

levar à desidentificação do sujeito e seu assujeitamento a outra FD. Conforme 
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Fernandes e Souza (2013, p. 68), “o termo puta assume sentidos de acordo com a 

formulação e a posição-sujeito que a mobiliza, a partir de uma dada formação 

discursiva da qual faz parte”. Desse modo, gostaríamos de tecer algumas 

considerações referente à prostituta Gabriela Leite, autora do livro Filha, mãe, avó 

e puta. 

Os termos filha, mãe e avó historicamente pertencem a uma rede 

parafrástica, a uma rede cristalizada de sentidos que enuncia um processo de 

crescimento e amadurecimento da mulher. O termo puta é inserido como um 

estranho entre os demais, como um elemento de outra rede de sentidos, talvez 

relacionada a termos como sexualidade, prostituição, marginalização. Sabemos, a 

partir de Pêcheux, que a relação de literalidade do significante é ilusória, que os 

sentidos se constituem a partir da determinação histórica dos processos de 

significação, a partir das posições ideológicas em jogo no processo de produção 

dos enunciados, assim: 

as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as 
posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que 
elas adquirem seu sentido em referência a essas posições, isto é, em 
referência às formações ideológicas [...] nas quais essas posições se 
inscrevem. (PÊCHEUX, 1997, p.160, grifos do autor) 

 

Parece-nos haver divergências entre os sentidos elencados por Gabriela ao 

significante puta e os sentidos elencados pelo humorista ao mesmo significante, e 

as condições de produção se mostram essenciais para a construção desses 

sentidos. Gabriela, em diversas entrevistas, se declara como puta e associa a puta 

à prostituição. Essa prática, no entanto, não é motivo de vergonha, é profissão: 

Por que eu gosto do nome [puta]? Por conta das minhas filhas mesmo. Por 
conta das filhas das minhas colegas também. Eu, que nunca fui uma 
grande mãe, eu pensei nisso. Eu tenho colegas que são grandes mães, 
mas que não querem que as filhas saibam que elas são putas. Eu, que não 
sou uma grande mãe, ficava preocupada por que que minhas filhas eram 
“filhas da puta”, isso é, o maior palavrão da sociedade. Isso é horrível. 
Então a gente tem que mudar. “Filha da puta” deve ser um nome de orgulho 
pras filhas da gente. Então é esse o meu pensamento. E também acho que 
se a gente não toma as palavras pelo chifre e assume elas, a gente não 
muda nada37. 

 

Diante do reconhecimento da naturalização do significante, e da 

estigmatização imputada pela sociedade patriarcal a essas mulheres, Gabriela 

                                                           
37 Este trecho faz parte de uma entrevista que constitui os extras do documentário "Um Beijo para 
Gabriela". Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CvKkGPiXv0o. Acesso em: 21 jul. 
2020. 
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apropria-se do termo para ressignificá-lo em uma outra rede de sentidos que não 

os da marginalização e preconceito, para que se possa circular de um modo novo. 

Curiosamente, Gabriela recusa-se a se designar como profissional do sexo, pois 

“profissional do sexo é qualquer coisa [...] precisa ter identidade, aí a gente muda 

alguma coisa”38. A memória veiculada a esse significante desliza do âmbito da 

imoralidade e devassidão para um outro espaço, produzindo novas possibilidades 

de sentidos. Gabriela recusa-se também a tratar as prostitutas como vítimas da 

desigualdade do sistema capitalista: ela percebe a existência dessas mulheres, mas 

nos diz que muitas mulheres apenas optam pela prostituição como optam por 

qualquer outro trabalho, como foi seu caso. Segundo Gabriela, a prostituição é 

envolta em preconceito por aliar a sexualidade com dinheiro, pois a prostituição é 

um espaço de sexualidade e, como aquilo que é da ordem da sexualidade, do corpo, 

é motivo de dogmas, torna-se proibido: 

 É muito engraçado porque eu não sou socióloga, eu não terminei meu 
curso, mas as pessoas botaram na cabeça que eu sou socióloga. Então as 
pessoas dizem assim “Gabriela, socióloga e ex-prostituta”. É engraçado 
porque o que eu não sou, eu sou. E o que eu sou, eu não sou, pra ver a 
que ponto chega o preconceito, o estigma e tudo mais. Eu não sou 
socióloga, mas eu sou puta. Estou aposentada mas sou. [...] Se a pessoa 
chega pra mim e pergunta o que eu sou eu digo “sou uma puta”. Eu conto 
pra um cara num botequim que eu sou uma puta aposentada e sem 
aposentadoria, ele diz “Que isso, minha filha. A senhora foi, hoje a senhora 
não é mais. Hoje a senhora é uma mulher direita”. Ele tava me defendendo 
de mim39. 

 

Os enunciados colocados em circulação por Gabriela e Danilo confirmam a 

tese de Pêcheux segundo a qual os sentidos não existem a priori, eles são 

determinados a partir de uma posição-sujeito inscrita em uma formação discursiva. 

O sentido de puta não é homogêneo. No discurso do humorista, puta é veiculado a 

sentidos negativos, empregado para incomodar, para ofender a deputada diante da 

notificação recebida e deslegitimá-la, sinalizando para uma posição conservadora 

que humilha a mulher utilizando-se de saberes naturalizados, que “todo mundo 

sabe”, vinculados ao machismo. 

Se retomarmos a definição de Haroche, Pêcheux e Henry (2007, p. 26) sobre 

as formações ideológicas veremos que: 

Falaremos de formação ideológica para caracterizar um elemento (este 
aspecto da luta nos aparelhos) suscetível de intervir como uma força em 
confronto com outras forças na conjuntura ideológica característica de uma 

                                                           
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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formação social em dado momento; desse modo, cada formação 
ideológica constitui um conjunto complexo de atitudes e de representações 
que não são nem 'individuais' nem 'universais' mas se relacionam mais ou 
menos diretamente a posições de classes em conflito umas com as outras. 
(grifos dos autores) 

 

As formações ideológicas, então, constituem regiões de saber, como a 

religião, a escola, a política, a economia, etc. Estas comportam em seu interior 

relações de antagonismo, de aliança ou de dominação (PÊCHEUX, 1997), ou seja, 

é no interior das formações ideológicas que ocorre a disputa de sentidos entre as 

formações discursivas que almejam a posição dominante; por essa razão, as 

formações ideológicas não são universais. Conforme Pêcheux (1997, p. 166) 

as formações ideológicas [...] "comportam necessariamente, como um de 
seus componentes, uma ou várias formações discursivas interligadas que 
determinam o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma 
arenga, um sermão, um panfleto, uma exposição, um programa etc.) a 
partir de uma posição dada numa conjuntura", isto é, numa certa relação 
de lugares no interior de um aparelho ideológico, e inscrita numa relação 
de classes. 

 

Isso quer dizer que o sujeito só pode falar a partir de uma identificação com 

uma posição dentro das formações ideológicas. É posto que, na condição de sujeito, 

Danilo é interpelado por uma FD que comporta os saberes que este deve reproduzir 

ou censurar de acordo com sua identificação, logo, questionamos: o que pode e 

deve ser dito por Danilo? Pensando nos discursos colocados em circulação por 

Danilo e por Gabriela, propomos a seguinte representação, conforme exposto em 

(04): 

(04) Representação dos discursos colocados em circulação por Danilo e 

Gabriela. 
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Formação Ideológica X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebemos que a FD machista se construiu a partir de pré-construídos, por 

definição vinculados aos saberes dominantes, enquanto a FD de defesa da 

diversidade40, em uma posição antagônica, se articula sob saberes que não estão 

naturalizados nas práticas dos sujeitos. 

É válido lembrar que Maria do Rosário é uma mulher pública, cujo significado 

no Priberam41 consta do seguinte modo: “aquela que desempenha funções de 

interesse público, sobretudo na política ou na administração de um Estado ou de 

um país”. Contudo, o dicionário traz também como significado “antigo, depreciativo” 

os termos meretriz e prostituta. No discurso do humorista, parecem incidir 

pressupostos de uma memória discursiva veiculada à posição-sujeito machista, que 

não permite ao sujeito conceber o espaço para a mulher pública deslocada de 

sentidos depreciativos, retomando, no nível da formulação gestual, sentidos 

associados a outras condições sócio-histórico-ideológicas de produção. Essa 

diferença constitui um primeiro elemento que permite vincular aquilo que é dito, 

                                                           
40 A FD de defesa da diversidade é configurada em Butturi Junior e Sozo (2013, p. 82) como “pautada 
em discursos de democracia, igualdade e laicização do Estado brasileiro”. Considerando que este 
trabalho busca trazer elementos para a compreensão de processos de significação relacionados a 
gênero e sexualidade, entendemos que a FD de defesa da diversidade diz respeito à defesa da 
diversidade sexual e de gênero, por isso os significantes que estão sendo aqui articulados na análise, 
tais como o significante puta, os gestos de Danilo para a palavra deputada e a inserção dos papéis 
dentro da calça na região do pênis, são significantes relacionados a tal região de sentidos. 
41 Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/mulher%20pública> Acesso em: 20 abr. 2020. 
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Mulher que não tem moral, 
que vale menos, mulher 
disposta a todo tipo de 
aliança com outros 
homens, mulher que se 
vende, prostituta... 
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dignidade, legitimidade, 
luta, estigmatização... 
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mesmo que visualmente, em um primeiro momento, a uma posição machista no 

complexo das formações discursivas que constituem o interdiscurso. Entendemos 

que é censurado para Danilo um discurso de respeito para com Maria do Rosário 

também pela posição de esquerda da deputada que vai contra os pressupostos 

machistas conservadores. 

 

Formação Ideológica X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo modo como o vídeo nos é apresentado, entendemos que houve um 

planejamento do sujeito em sua elaboração. O humorista age como se obedecesse 

a um roteiro, e isto pode ser uma justificativa para a ausência de pausas em seu 

discurso, pois, na fala espontânea, geralmente, o sujeito tende a fazer pausas para 

organizar a própria fala na tentativa de controlar os sentidos que produz, bem como 

a interpretação de quem o ouve (efeito, prioritariamente, do esquecimento número 

242). A interjeição presente no enunciado O que ela é? Deputa:::da...opa! (conforme 

SD2) sinaliza para um equívoco43 sob nosso entendimento falso: ele primeiramente 

a designa como puta pelo gesto e, depois, como se reconhecesse algum equívoco, 

a designa como deputada; no entanto, é público que o sujeito já tinha conhecimento 

sobre a posição da mulher em questão, já tinha lido a notificação, e o vídeo é um 

efeito disso; logo, não há equívoco. Isto é, há o planejamento da agressão do 

humorista à deputada, o que nos provoca a configurar uma FD que atualiza um 

funcionamento mais agressivo com relação à diferença de gênero, ou seja, ainda 

                                                           
42 Já apresentamos uma definição do esquecimento número dois na seção 2.5. 
43 Esclarecemos que aqui não se trata do equívoco como conceito na AD, mas, na verdade, como 
erro, falha, um acidente, como dito pelo humorista ao rasgar a notificação: aconteceu esse acidente. 
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mais agressiva que a machista: ele sabe que a está agredindo, pois arquitetou essa 

agressão e age como se não soubesse, o humor advém desse desencaixe, como 

se duas FD estivessem agindo em processo de contradição no discurso do 

humorista, isto gera a ironia. Ele sabe da violência e simula não saber, investindo-

se de recursos humorísticos no desenvolvimento de sua agressão.  

Por meio do exposto, até então, apontamos para uma posição-sujeito 

identificada com o discurso de hostilização às mulheres. Entendemos que o sujeito 

reproduz em seu discurso pressupostos de uma formação discursiva machista que 

coloca em circulação saberes com os quais o sujeito se identifica e, portanto, pelos 

quais o sujeito é interpelado e subjetivado, os quais preveem a superioridade do 

homem e a subordinação da mulher, isto é, que propaga práticas machistas. 

Conforme nosso entendimento, as SD 3 e 4 (as imagens referentes ao nome da 

deputada Maria do Rosário e o gesto de Danilo no significante deputada escrito na 

notificação) estão em uma relação de movimento em que os sentidos da posterior 

significam na anterior e vice-versa. Identificamos como [e] na SD3 o nome da 

deputada em negrito, e, na SD4, o gesto realizado pelo humorista para deixar à 

mostra o termo puta. Esses elementos intradiscursivos constituintes das SD 

apontam no interdiscurso para o machismo como [E], e, assim, para uma FD 

machista, conforme adiantamos no capítulo 2, seção 2.5. 

Na SD5, o humorista repete duas vezes o enunciado parece que eu fiz umas 

tweetadas que ela não gostou. Nesse enunciado entendemos que há um 

deslocamento do conceito de violência da esfera pública, para uma esfera 

individual, subjetiva, relativa às percepções individuais. Desse modo, ele parece se 

desresponsabilizar pelos efeitos de suas publicações que não agradaram à Maria 

do Rosário, agindo como se a violência não estivesse presente nos tweets, mas na 

“percepção” da deputada, que o persegue por não ter gostado das tweetadas. Na 

notificação que chega ao humorista solicitando o apagamento desses tweets 

ofensivos constam outros comentários motivados pela publicação original do 

humorista. Danilo é um grande influenciador, com milhões de seguidores nas redes 

sociais online, que se sentem autorizados por sua figura a reproduzir ofensas que 

estavam recalcadas. Ele sabe que a deputada não gostou de suas publicações, pois 

nelas ele a chamava de cínica, falsa, defendendo, inclusive, que se cuspisse nela, 

retomando situações anteriores. Fica proposto o sentido de que a notificação, 

caracterizada pelo humorista como censura, é desproporcional e consequência dos 
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gostos da deputada que usufrui do poder conferido por seu cargo para puni-lo, o 

que afeta até mesmo seu posto frente aos eleitores brasileiros, uma vez que é uma 

parlamentar. 

Nas SD 6, 7 e 8, que representam o momento em que Danilo rasga os papéis, 

e os rasga várias vezes, em diversos pedaços, entendemos que há um desejo de 

aniquilação conduzindo seus gestos. Na impossibilidade de aniquilar a mulher que 

tem poder suficiente para ousar intimá-lo, pois ela ocupa também uma posição de 

poder usufruindo dos privilégios que essa posição lhe confere, ele aniquila a 

notificação, inclusive ele enfatiza que rasgou bem na assinatura aí. ‘Procuradoria 

Parlamentar’, tá vendo aqui ó? (SD6). Para satisfazer a necessidade de aniquilar o 

outro que se apresenta como um problema, a notificação, por meio de um 

funcionamento metafórico, torna-se Maria do Rosário. 

Na SD8, o humorista dirige-se diretamente à Maria do Rosário para lhe 

informar que está preparando a resposta à notificação. Ele aproxima o rosto da 

câmera para que aqueles que por ventura assistirem ao vídeo reconheçam a 

imagem daquele que executou a agressão. Ele deseja prejudicar o outro, 

encarando-o e intimando-o, e deseja ser visto nesse processo, por isso a publicação 

do vídeo.  

 (SD8) 

Por meio do processo de agressão/denúncia/punição/nova agressão, 

entendemos que, quando a mulher deseja deslocar-se da posição de passividade 

diante de violência, no que parece uma contradição, ela se torna sujeita a mais 

violência, pois, na disputa de sentidos pela posição a ser ocupada pela mulher, a 

ideologia dominante, fortemente sustentada pelo ARE e pelos AIE, investe de forma 

acentuada contra a ideologia dominada a fim de reprimi-la. Desse modo, por 

subverter o lugar enunciativo da mulher que prevê seu silenciamento e denunciar 

as ofensas do humorista, a mulher é vítima de nova agressão. Parece ser 

impossível fugir da posição de opressão a que historicamente é designada. 
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Na SD15, conforme adiantado no capítulo 2, seção 2.3, o humorista retoma 

uma discussão entre Maria do Rosário e o então deputado federal Jair Bolsonaro, 

designando o destinatário do envelope com a notificação rasgada como Maria do 

Rosário (mas o que é isso???). Tal enunciado, proferido repetidamente pela 

deputada em uma situação em que se sentiu ofendida, pois ela o enuncia após ser 

chamada de vagabunda pelo deputado, passa a exercer uma função semelhante 

ao nome, funcionando como uma designação da deputada. Guimarães (2003, p. 

54) trabalha a designação pela perspectiva de uma semântica não-formal como 

a significação de um nome enquanto sua relação com outros nomes e com 
o mundo recortado historicamente pelo nome. A designação não é algo 
abstrato, mas linguístico e histórico. Ou seja, é uma relação linguística 
(simbólica) remetida ao real, exposta ao real. 
 

Dessa forma, a designação constrói sentidos e imagens sobre aquilo que 

designa, qualificando o referente. O humorista, pela designação, recorda a 

deputada de uma situação de violência, causando-lhe constrangimentos, e lembra 

àqueles que assistirem ao vídeo os supostos descontroles, os excessos da 

deputada, retomando a figura da mulher histérica e deslegitimando seu discurso. As 

relações discursivas do referente Maria do Rosário com os demais e com as demais 

designações é organizada a partir da memória discursiva acionada pela posição 

daquele que designa, no caso, uma posição-sujeito machista que resgata conflitos 

anteriores para associar a deputada à louca histérica que se envolve 

frequentemente em discussões e, por isso, deve ser desconsiderada. É realizado 

um deslocamento de sentidos que redesigna Maria do Rosário a partir de uma 

situação de agressão impondo uma discursividade sobre sua figura que a violenta. 

O processo de designação está diretamente relacionado às condições de 

produção amplas (contexto sócio-histórico) e estritas (contexto imediato) que o 

legitimam ou não. Danilo tem sua redesignação legitimada por um contexto de 

emergência de um forte conservadorismo no país. Maria do Rosário, como 

representante de um partido de esquerda defensor dos direitos humanos, passa a 

ser perseguida por um conservadorismo radical articulado à extrema direita. Como 

um grande influenciador, Danilo ainda conta com seu público para legitimá-lo em 

suas práticas, ele ocupa uma posição privilegiada no que diz respeito ao apoio 

popular, pois é uma figura pública que se apresenta na televisão há anos produzindo 

quadros humorísticos. 
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Redesignar é impor uma designação sobre outra, de modo que o referente 

passa a se relacionar com o mundo a partir da nova designação. Isto é, Maria do 

Rosário passa a se relacionar com os outros a partir da designação mas o que é 

isso, a qual, ao retomar de forma escarnecedora uma agressão passada, produz 

uma nova violência. No discurso analisado, a deputada, primeiramente, torna-se 

puta pelo gesto realizado com os dedos e, ao final do vídeo, torna-se mas o que é 

isso, isto é, ela é discursivizada a partir de relações de agressão. 

Antes de avançarmos, é necessário trazer para a análise, de forma breve, 

reflexões sobre o corpo na Análise de Discurso e, para isso, buscamos respaldo em 

Ferreira (2011), que concebe o corpo como materialidade discursiva, significado a 

partir de sua relação com a linguagem, história e ideologia. Segundo a autora, 

“trabalhar o corpo como estrutura discursiva - entre o sujeito e a língua - vai 

considerar que o mesmo, como materialidade discursiva, encontra na língua a sua 

forma de simbolizar e, assim, falar do sujeito” (FERREIRA, 2011, p. 99, grifos da 

autora). Enquanto materialidade discursiva, o corpo é sempre investido de sentidos 

e, assim como a língua, investido de funcionamento ideológico. 

Em nossas análises, interpretamos o gesto pelo viés do corpo como 

materialidade discursiva. Uma vez que o gesto é realizado no e pelo corpo, também 

produz sentidos sob efeito do ideológico e do simbólico, e, desse modo, são 

considerados materialidades significantes. Em concordância encontramos os 

estudos de Lassen (2014, p. 2), segundo a qual “gesto é uma prática do corpo 

atravessado pelo simbólico, assim, o gesto é um dizer do corpo, que produz 

diferentes efeitos de sentido, dependendo das condições em que for mobilizado”. 

Finalizamos essa seção de análises pela interpretação das SD 11, 12, 13, e 

14, todas referentes ao momento em que Danilo recolhe a notificação rasgada para 

colocá-la dentro de suas calças. Entendemos que estas SD estão em uma relação 

de movimento e uma produz efeitos sobre a outra. Na SD11, Danilo aparece 

colocando os papéis dentro das calças; na SD12, ele os retira das calças, para 

colocá-los novamente dentro de suas calças, como representa a SD13; e, na SD14, 

ele produz um gesto com uma mão enquanto a outra está junto com os papéis em 

suas calças, e, ao mesmo tempo, enuncia algo ininteligível. Tal gesto, entendemos, 

representaria a passagem do tempo e com ela a incorporação do cheiro do pênis à 

notificação com cheirinho especial.  Essa ação dura pouco mais de quarenta 



95 
 

segundos, tempo relativamente longo considerando-se que o vídeo totaliza três 

minutos e quarenta segundos. 

 (SD14) 

Questionamos, então, qual é a relação da notificação com o falo. Como 

vimos, o corpo também é uma materialidade do e para o discurso, ele significa. 

Historicamente estabeleceu-se uma superioridade dos homens em relação às 

mulheres pela presença do falo, em outras palavras, o pênis é o símbolo sócio-

histórico-ideológico da superioridade e dominância do homem. Entendemos que na 

fricção entre os papéis e o pênis advém uma sensação de poder ao lembrar Maria 

do Rosário de sua posição de subalternidade nas relações de gênero. É possível 

interpretar que está sendo realizado algo semelhante a uma masturbação com 

alguns sinais de perversão, pois o prazer está surgindo de uma sensação de 

satisfação em causar sofrimento ao outro, sofrimento na forma de uma violência e 

opressão de gênero. Danilo lembra a deputada que ainda que ela usufrua de uma 

posição de poder na sociedade ela não pode ousar calá-lo, porque ainda está em 

posição de subjugação a ele pelo poder exercido pelo gênero. 

Compreendemos que se estabelece uma relação de opressão de gênero 

pelos gestos presentes nas SD 11, 12, 13 e 14. Para discorrer sobre esse ponto, 

propomos alguns possíveis gestos que poderiam ter surgido no lugar do gesto 

escolhido pelo humorista, mas não o foram. Por exemplo, o humorista poderia ter 

somente rasgado os papéis e defendido seu ponto de vista segundo o qual a 

notificação é uma tentativa de censura à livre expressão. Ou poderia também ter 

queimado a notificação e saciado seu desejo de aniquilação. Esse desejo, no 

entanto, vai além da aniquilação. Deseja-se a humilhação do alvo, por isso o desejo 

de esfregar os papéis no pênis – uma humilhação vinculada à diferença de gênero. 

Se o humorista os colocasse em qualquer outra parte do corpo, os sentidos seriam 

outros: se pegasse os papéis rasgados e os passasse no peito, por exemplo, não 

construiria o mesmo efeito de violência pelo gênero, porque o peito não representa 

a sexualidade, o prazer masculino, o lugar a partir do qual o homem se representa 
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como homem. Ele se apoia numa relação de opressão de gênero para provocar o 

riso e agredir o outro. 

Na SD18, construída sobre o modo imperativo, o humorista dirige-se 

diretamente à Maria do Rosário, abrindo mão do aparente respeito encenado pelo 

uso dos significantes senhora, Vossa Excelência e deputada, ordenando-lhe: 

“Sendo assim Maria do Rosário, chegando a minha cartinha, abre ela, tira o 

conteúdo, sinta aquele cheirinho do meu saco e abra a bunda e enfie bem no meio 

dela tudo isso aí que eu tô mandando aí pra você”. Entendemos que essa agressão 

não se dá somente à Maria do Rosário deputada, mas à Maria do Rosário puta, 

conforme deslocamento significante feito pelo humorista. Os papéis são 

encaminhados à Maria do Rosário rasgados e adulterados pelo gesto com o pênis, 

porque a puta pode receber esse tipo de tratamento. Conforme a discussão feita 

anteriormente, a puta é uma categoria de mulher inferior às demais e, então, pode 

receber esse tipo de agressão. Por meio do processo metafórico, a notificação 

simboliza Maria do Rosário. Como um significante passa a produzir efeitos por 

outro, Danilo pode aniquilar a deputada e a humilhá-la como se enunciasse o real 

significado desta, um monte de papel destruído, nojento, com o cheiro de sua 

genitália, e sujeito a seu poder.  

Percebemos a recorrência da menção ao cheiro, ao olfato nas SD16, SD18 

e SD19 na qual Danilo realiza o gesto cheirar algo. Conforme Jorge (2008, p. 59) “o 

olfato comparece na fala dos sujeitos e é preciso dar-lhe ouvidos”; assim sendo, 

consideremos como o olfato ou o cheiro está funcionando no discurso do humorista. 

Segundo o autor, os cheiros estão vinculados às sensações de prazer dos sujeitos: 

“o fato de que em nossa língua o verbo utilizado para falar do olfato seja sentir - 

sentir um cheiro -, é, decerto, bastante significativo dessa proximidade entre os 

odores e os sentidos”.  É o que o humorista ordena à deputada: sinta o cheirinho do 

meu saco. Ela deve incorporar aos sentidos o referido cheiro. 

Jorge (2008, p. 56) nos diz que nós possuímos uma “grande capacidade de 

memória olfativa, o que faz com que lembremos de modo particularmente marcante 

dos odores mais remotos de nossa infância”. Em seu estudo, o autor relaciona a 

pulsão olfativa ao objeto a, ao fetiche e ao recalcamento orgânico. Aqui nós 

investigamos o olfato ou o cheiro a partir da memória, a partir do processo de 

interpelação-identificação do sujeito que vai conduzi-lo a significar os cheiros de 

acordo com sua FD de interpelação. Isto é, entendemos que o cheiro também 
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significa e produz efeitos de sentido de acordo com a memória discursiva de cada 

FD: o cheiro de pesticidas e agrotóxicos traz sentidos distintos para a agricultura 

patronal e para a agricultura orgânica, o cheiro de poluição do rio Tietê traz 

determinados sentidos para uma posição identificada com a proteção do meio 

ambiente e outros para uma posição identificada com o consumismo do sistema 

neoliberal, ou seja, a memória discursiva também tem cheiros ou vice-versa. Os 

cheiros produzem efeitos de sentidos a partir de elementos histórico-ideológicos. 

Se os cheiros produzem efeitos de sentidos, no discurso do humorista o 

cheiro retoma a relação hierárquica entre homens e mulheres. O cheiro do falo 

simboliza a “falta” que constitui a mulher, conduzindo-a à posição subordinada. Isto 

é, o cheiro metaforiza a relação de subjugação que os constitui como se enunciasse 

“sinta o cheiro do meu saco, lembre que está subordina a mim e aceite a agressão 

que lhe estou enviando, a notificação destruída”. Nesse processo discursivo, o 

cheiro produz prazer ao humorista e desprazer à deputada em função de a posição-

sujeito configurada, respectivamente, como misógina (pela reprodução da violência 

contra a mulher) e como de defesa da diversidade (pela rejeição da humilhação 

recebida com o vídeo, o que a leva a denunciar Danilo na esfera criminal). 

O olfato se apresenta intimamente relacionado com a sexualidade dos 

sujeitos. O cheirinho especial designa o cheiro da genitália masculina. E é especial 

porque é o cheiro que lembra sua posição de superioridade. É com cheirinho 

especial porque é por meio dele que o humorista humilha, assedia, provoca 

sofrimento e recebe prazer disso. Este cheiro deve lembrar a deputada de seu papel 

subordinado nas relações sociais construídas pelo gênero. 

Diante da ousadia da deputada em não aceitar o silenciamento de seu lugar 

como mulher e usar de seu posto de poder para denunciar a violência de um 

homem, que ocupa uma posição de bastante poder em nossa sociedade, pois 

atende às normas de raça, heteronormatividade e classe, o modo como o homem 

encontra para subjugar, para domar o comportamento dessa mulher, é pelo gênero, 

é pela violência realizada ainda diante de um grande público, uma vez que o vídeo 

até hoje está disponível no Youtube. A extrema violência do ato produz o efeito de 

sentido de submissão da mulher ao homem - do homem que se representa como 

superior à mulher, do homem machista e misógino. 

Na tentativa de configurar a FD de identificação do humorista, 

questionávamos o que poderia e deveria ser dito por Danilo. A partir da análise do 
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corpus entendemos que o discurso de Danilo pode e deve reproduzir estereótipos 

(como àqueles imputados às putas), pode e deve reproduzir intolerância (o que o 

leva a não recorrer da notificação judicialmente, e sim destruí-la), pode e deve 

reproduzir opressão (e por isso recorre ao gênero para destruir aquela que em 

outras categorias não é díspar dele), pode e deve reproduzir perversão (e por isso 

Danilo sente prazer em subjugar e humilhar o outro). 

Conforme a análise se desenvolvia, fomos configurando gradualmente a FD 

de identificação do discurso em questão. Primeiramente, falávamos em FD 

machista com uma posição-sujeito machista ou em FD conservadora. Essa divisão, 

entretanto, se mostra desnecessária, pois entendemos o machismo como um 

elemento da FD conservadora, uma vez que o conservadorismo das práticas prevê 

a subordinação da mulher ao homem. O discurso do humorista, no entanto, não 

parece exceder a simples reprodução da subordinação da mulher. A dimensão da 

agressão desenvolvida, a intolerância e a satisfação com o sofrimento e humilhação 

daquele que é diferente permite-nos configurar o discurso do humorista a partir de 

uma FD misógina, na qual o humorista se utiliza das evidências de posição de 

privilégio conferida pelo gênero para assediar e humilhar a mulher. Veremos como 

isto se dará nas análises que versam sobre o humor e o vídeo. 
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4 Humor 

 

Constituindo nosso problema de pesquisa, interessa-nos investigar os 

mecanismos do discurso humorístico, a fim de compreender o seu papel na 

reprodução da violência contra a mulher. Em nossos levantamentos bibliográficos, 

deparamo-nos com uma extensa quantidade de estudos sobre humor e riso, 

remontando desde a Antiguidade, com os filósofos gregos. 

Primeiramente, elaboramos um pequeno recorte de pesquisas sobre esse 

objeto, na tentativa de desvencilharmo-nos do conceito concebido pelo senso 

comum, no qual o humor por vezes é limitado às piadas ou à comédia, e cuja função 

seria provocar o riso aos sujeitos. Não nos excederemos nessa retomada histórica 

da teorização sobre humor, pois nosso objetivo nesta pesquisa é investigá-lo com 

base nos pressupostos teórico-analíticos da Análise de Discurso pêcheuxtiana. 

Interessamo-nos particularmente pela possibilidade de um vínculo entre humor e 

violência. Este já foi apontado por teóricos do riso que sinalizaram a presença da 

derrisão no humor; no entanto, buscamos investigar a possibilidade de um 

funcionamento do humor como mecanismo de reprodução da violência contra as 

mulheres pela naturalização da evidência do discurso humorístico como 

brincadeira. 

Há poucos estudos para consulta sobre o humor na perspectiva da AD 

pêcheuxtiana, e a maioria destes, geralmente, tece suas investigações na 

materialidade chargística. Talvez seja possível pensar essa falta como efeito da 

ausência de Pêcheux, que, em sua construção teórica e analítica, trouxe poucos 

elementos para se compreender o discurso humorístico. Em nosso levantamento 

bibliográfico, tivemos acesso a somente um texto no qual Pêcheux, em parceria com 

Gadet, desenvolve algumas reflexões sobre o funcionamento do humor, a saber, 

Enigma, Joke e Witz44. Partimos do entendimento de que o humor é um modo de 

funcionamento do discurso como o discurso cínico e o discurso irônico, por exemplo, 

                                                           
44 Ressalta-se que, embora não tenha teorizado particularmente sobre o humor, os textos de Michel 
Pêcheux são reconhecidos por seu célebre tom irônico. Na construção da teoria do discurso, aquilo 
que incomodava a Pêcheux resvalava textualmente através de seu tom irônico, marcado pelo 
excesso do uso de aspas e itálicos. O Anexo III de Semântica e Discurso, principalmente, é repleto 
de ironias e tiradas espirituosas. Quando Pêcheux (1997) diz que algo não ia bem na Tríplice Aliança 
que constitui o quadro epistemológico da AD logo, ia, sem dúvida, bem demais e que não há fumaça 
sem fogo. Parece-nos que o autor utiliza-se dessas tiradas não usuais em textos acadêmicos como 
um modo de sinalizar que algo faltava, algo não estava sendo dito sob o modo sério. 
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os quais, por vezes, funcionam junto ao discurso humorístico. Dessa forma, também 

sujeito às evidências ideológicas e à memória discursiva, e construído no elo do 

interdiscurso com o intradiscurso. 

 

4.1 Teorias do humor 
 

Desde a Antiguidade Clássica, aquilo que faz o homem rir tem sido objeto de 

estudos filosóficos. De lá para cá, seu funcionamento ao longo da história e seus 

efeitos na sociedade tornaram-se objeto de estudo em diversas áreas do 

conhecimento e, desde então, sistematicamente, as especificidades do discurso 

que produz o riso são investigadas em seus elementos linguísticos, históricos, 

sociais e psíquicos. 

Em O riso e o risível na história do pensamento, Alberti (2002) traça um 

panorama acerca desse objeto de estudo a partir da Grécia e da Roma Antiga, 

retomando as origens dos estudos sobre o riso com Platão, Aristóteles, Cícero e 

Quintiliano, até o século XX, com Bergson e Freud, entre outros. Nesse percurso, a 

autora percebe uma particularidade das teorizações sobre o risível. Segundo Alberti 

(2002, p. 8), nas construções teóricas sobre o riso, “cada autor parece recomeçar 

sua investigação do zero, ignorando em grande parte as tentativas de definição 

anteriores”, prometendo-nos uma revelação original da “essência” do riso. No 

entanto, segundo a autora, esses trabalhos muitas vezes acabam somente 

retomando investigações anteriores sem desenvolver a prometida teoria do humor 

ou do riso. 

Em seu exame sobre o riso, a autora sinaliza para uma questão problemática, 

a saber, a flutuação de significantes para referir-se àquilo que faz rir: 

A brevidade desse esboço obriga-me a contornar o obstáculo 
terminológico que permeia a discussão teórica do problema. São muitas 
as categorias ligadas ao nosso objeto de estudo: humor, ironia, comédia, 
piada, dito espirituoso, brincadeira, sátira, grotesco, gozação, ridículo, 
nonsense, farsa, humor negro, palhaçada, jogo de palavras ou 
simplesmente jogo. Examino, porém, os trabalhos como se dissessem 
respeito indistintamente ao universo do riso e do risível, sem me deter nas 
diferenças terminológicas, mesmo porque, na maioria dos casos, elas não 
são expressamente destacadas pelos autores. Chamo de risível o objeto 
do riso em geral, aquilo de que se ri seja a brincadeira, a piada, o jogo, a 
sátira etc. (ALBERTI, 2002, p. 25)  

 

De fato, na literatura concernente aos estudos humorísticos, é possível 

perceber essa indistinção de significantes para referir-se ao universo do humor. Por 
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vezes encontramos os termos humor, riso, cômico, chiste, graça, e outros, 

funcionando como termos intercambiáveis ou como sinônimos. Saliba (2017, p. 10) 

entende que isso ocorre devido ao enquadramento do humor na “síndrome dos 

vocábulos guarda-chuva” que, “no jargão de Wittgenstein, se refere àquela rede de 

semelhanças familiares que reúne uma infinidade de fenômenos ora distintos, ora 

homogêneos”. 

No entanto, há alguns trabalhos fortemente engajados em especificar 

algumas diferenças entre estes termos. Em O chiste e sua relação com o 

inconsciente, Freud (2017) propõe algumas distinções entre o cômico, o humor e o 

chiste. Segundo o autor, estes sequer se localizam nas mesmas instâncias do 

aparelho psíquico, pois, enquanto os dois primeiros pertencem ao domínio do pré-

consciente, os chistes advêm do compromisso entre inconsciente e pré-consciente. 

Freud desenvolve um longo capítulo sobre as técnicas de produção do chiste, 

identificando, ainda, semelhanças entre estes e o trabalho realizado na produção 

do sonho: em ambos seria possível identificar as técnicas de condensação, 

deslocamento, raciocínio falho, absurdo e representação pelo oposto, por exemplo. 

Dunker define o conceito de chiste em Freud como uma “produção linguística e 

desejante” (informação verbal45). 

No original Witz, traduzido como gracejo ou dito espirituoso, o chiste 

caracteriza-se por ser altamente dependente do “jogo de palavras” pelo qual é 

formulado. Freud (2017) percebe que, ao parafrasear enunciados chistosos, estes, 

frequentemente, perdiam esse tipo de efeito, o que o leva a destacar a importância 

do trabalho com a linguagem nessas produções. Adiantamos que, em nosso 

capítulo de análise, desenvolveremos um gesto de interpretação referente à relação 

estabelecida entre os significantes deputada/puta como uma técnica empregada 

pelo humorista para produzir efeito chistoso. 

No que diz respeito a seus efeitos na vida psíquica do sujeito, o chiste é 

caracterizado como um processo decorrente da suspensão temporária de um 

recalque, que visa transformar um desejo reprimido em prazer. Por meio destes, o 

objeto de recalque pode tocar a consciência sem impingir maiores sofrimentos ao 

sujeito. Destaca-se ainda seu caráter altamente dependente do laço social, mas não 

                                                           
45 Informação fornecida por Christian Dunker no canal do psicanalista na plataforma do Youtube, 
designado como “Falando nisso”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dgPJlEee3P8. 
Acesso em: 22 mar. 2019. 
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somente no sentido exigido por qualquer interação: tanto para a compreensão do 

efeito chistoso quanto para obtenção de prazer, é necessário que o produtor e 

ouvinte compartilhem mais do que o “código” e o dito “conhecimento de mundo”: é 

necessário que compartilhem certas posições que permitam haver identificação 

entre ambos; caso contrário, não será possível obter o prazer que advém do chiste. 

O sujeito produz o chiste e, dessa construção que suspendeu as censuras impostas 

ao desejo pelo laço social, obtém prazer; logo, o compartilha com o outro na 

tentativa de encontrar tal prazer novamente. 

Especificamente sobre o humor, em ensaio posterior à publicação de seu 

estudo sobre os chistes, Freud identifica a existência de algo sublime nestes, que 

visa não à resignação, mas à rebeldia. Segundo o autor, “como os chistes e o 

cômico, o humor tem algo de liberador a seu respeito, mas possui também qualquer 

coisa de grandeza e elevação, que faltam às outras duas maneiras de obter prazer 

da atividade intelectual” (FREUD, 1996, p. 100). Na concepção freudiana, o humor 

tem por funcionamento a proteção do ego que se recusa a enfrentar os sofrimentos 

do mundo, mostrando ainda que é possível obter prazer destes. Nesse 

funcionamento, haveria um deslocamento de catexia do ego para o superego, que 

perceberia os problemas do primeiro como triviais, não lhe permitindo o sofrimento. 

É esse funcionamento do humor como mecanismo de defesa do ego, segundo 

Freud, que torna possível rir das situações desagradáveis que nos ocorrem. O 

humor estaria então voltado para o bem-estar, para o prazer decorrente de uma 

economia de gasto em relação ao sentimento.  

O chiste corresponde à relação entre cômico e inconsciente, enquanto o 

humor corresponde à relação entre cômico e superego. Freud (1996, p. 102) conclui 

seu ensaio estabelecendo ao humor um caráter mais sublime em relação aos 

chistes, visto que esse “possui uma dignidade” completamente ausente nos chistes, 

os quais “servem simplesmente para obter uma produção de prazer ou colocar essa 

produção, que foi obtida, a serviço da agressão”. Percebemos que, na teorização 

do autor, o humor exerce função bastante específica: poupar sofrimento ao sujeito; 

já os chistes caracterizaram-se principalmente pela técnica com a linguagem, pelo 

destaque ao laço social, e pela presença de um caráter mais ácido a serviço da 

delação ou reafirmação de preconceitos. 

Ainda referindo-nos aos estudos que se dedicam a especificar os termos 

empregados no âmbito do humor, Souza distingue humor e riso (informação 
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verbal46). Segundo o autor, apesar de usualmente intercambiáveis, é necessário 

esclarecer que o humor exige técnica, de tal modo que um comentário difere de 

uma piada pela técnica presente nesta, e, dentre as técnicas mais comuns, estariam 

o duplo sentido e a quebra de expectativa. Em nossos levantamentos teóricos 

referentes às técnicas para construção do humor, encontramos também a 

incongruência, o exagero, a ironia, a alusão, a sugestão e o sarcasmo. 

Tratando-se do riso, não necessariamente há técnica. Este está na 

dependência de inúmeros fatores conforme a área e a abordagem pelo qual é 

investigado e, de fato, pode advir do funcionamento do humor; no entanto, não só 

deste, pois pode-se rir do ordinário e até mesmo da tristeza: é possível rir por 

imitação ou contágio de um outro que ri, bem como rir de alívio pós extenuantes 

exercícios físicos ou das tragédias que acontecem na tentativa de obter certo 

destensionamento (GRUDA, 2015). De acordo com Gruda (2015, p. 72), “o riso, 

incluindo até mesmo as situações listadas em que ocorre desconectado do humor, 

se trata fundamentalmente da expressão ou de fazer emergir o não sério”. O autor 

também se refere a este como “expressão corpórea do humor” (GRUDA, 2015, p. 

73). 

Entendemos o humor como uma técnica de linguagem empregada no 

discurso que pode ou não provocar o riso de acordo com as discursividades que 

são colocadas em circulação. Ele exige certo “conhecimento compartilhado” e está 

sempre atrelado a uma posição-sujeito. Investigado como reação psíquica e 

fisiológica, da nossa perspectiva, o riso é principalmente social e ideológico; a 

produção deste está na dependência da interação e identificação dos sujeitos com 

a produção humorística. Logo, não é possível descaracterizar o humor de um 

discurso somente pela ausência de riso; não rimos de certos discursos, mesmo que 

as técnicas do humor estejam presentes, por uma tomada de posição diversa 

daquela do efeito de sentido estabelecido. 

O humor é percebido como uma estratégia que deve ser observada e 

estudada com atenção, uma vez que se constrói através de processos de 

deslocamento de sentidos, de polissemia, de ironia e de jogos de palavras, 

oferecendo a seus interlocutores maiores possibilidades de interpretação e deriva. 

                                                           
46 Informação fornecida por Alan Lobo de Souza em palestra intitulada “Limites do discurso 
humorístico em tempos de pandemia”, jun. 2020. Disponível em: 
https://instagram.com/nepadufpi?igshid=1od2reaz14krk. Acesso em: 13 jun. 2020. 
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Por todos os elementos citados, esse tipo de construção discursiva exige maior 

empenho dos interlocutores na construção dos sentidos, pois flerta frequentemente 

com o equívoco. No discurso humorístico o esquecimento n° 2, se torna 

determinante para o desenvolvimento de técnicas que promovam o efeito 

humorístico, pois envolve a articulação consciente de estratégias de linguagem que 

provocam efeitos nos processos discursivos. Conforme as análises demostrarão, o 

efeito humorístico da produção de Danilo é construído por meio de estratégias de 

desencaixe; entendemos que o humorista compreende a opacidade da linguagem 

e do sentido na construção de suas produções, conforme já foi discutido na seção 

3.3, quando da análise da entonação dos significantes senhora e deputada, na qual 

entendemos que o sujeito tenta controlar os sentidos daquilo que diz por meio da 

entonação. 

A partir de um grande levantamento teórico referente ao humor, ao cômico e 

ao riso, Gruda (2015, p. 57) sintetiza-os do seguinte modo: 

humor é um tipo de discurso com um modo de funcionamento determinado, 
o qual engloba todos os gêneros, dimensões e mecanismos correlatos a 
ele – riso, ridículo, ironia, cômico, comédia, sarcasmo, zombaria, piadas, 
charges, dentre tantos outros –, por essa razão compreendemos que o 
humor é um universo particular dentro do campo da linguagem; cômico é 
um gênero textual e discursivo baseado em premissas do discurso 
humorístico; e, por fim, o riso é uma explosão corpórea similar ao choro e 
ao orgasmo, tal como diversos filósofos definiram-no (cf. ALBERTI, 1999; 
CRITCHLEY, 2002), todavia esta reação mecânica (ou psicológica) 
específica é uma das potenciais consequências para situações 
humorísticas, ainda que o riso não necessariamente mesure e/ou confirme 
se algo é ou não humorístico, uma vez que o humor não é algo universal 
(BILLIG, 2005) e tão pouco [sic] é percebido exatamente da mesma forma 
por todo mundo (BILLIG, 2005; PROPP, 1982) 
 

Segundo Saliba (2017, p. 10), “para cada teoria que esclarece as bases do 

humor e do riso, é fácil encontrar muitos exemplos pertinentes – mas também se 

encontram exemplos que não estão de acordo com a teoria”. Um caso bastante 

exemplar é Freud, que, diante da falha de suas categorias para os chistes, criava 

outras e mais outras e, ao fim, percebe que ainda não foi possível estabelecer 

regras absolutas sobre esse funcionamento linguístico-psíquico. A partir de suas 

investigações acerca dos estudos sobre o humor, Saliba (2017, p. 13) elenca três 

modalidades, ou três definições teóricas geralmente presentes nas análises 

relacionadas ao funcionamento do “universo humorístico”, a saber, “a teoria da 

superioridade ou da hostilidade, a teoria do alívio (da liberação) ou ‘da válvula’ e a 

teoria da incongruência”. 
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Na teoria do alívio, o maior expoente foi o psicanalista Sigmund Freud. Nessa 

perspectiva investiga-se o riso e o humor por meio dos processos psíquicos de 

descarga de energia para obtenção de prazer; como vimos anteriormente, estes 

podem se dar pela suspensão de um recalque ou pela economia de um sofrimento, 

liberando a energia reservada para este na forma de prazer. Na teoria da 

incongruência, teoria mais utilizada nos estudos linguísticos sobre o humor, o riso 

advém da “mistura entre o senso e nonsense” (GRUDA, 2015, p. 57), da quebra de 

expectativa ou do rompimento com a lógica por algo inesperado. Por fim, na teoria 

da superioridade, cujo maior expoente foi o filósofo Thomas Hobbes, entende-se 

que o riso decorre do reconhecimento da inferioridade do outro que nos leva a 

aplaudir a nós mesmos.  

Detemo-nos nessa modalidade em razão de nos parecer ainda bastante 

funcional, na medida em que nos deparamos até o presente com uma grande 

circulação de discursos humorísticos disseminadores da ideia de superioridade de 

determinados grupos sobre outros, como é o caso das piadas machistas, 

homotransfóbicas, racistas, xenofóbicas, gordofóbicas, e, também, das piadas que 

abordam os indígenas, a velhice e os diferentes tipos de deficiências, dentre outros. 

Nessa perspectiva, o riso é produzido e compartilhado dentro do grupo a partir da 

detecção de defeitos no outro, e estes podem ser os mais diversos possíveis. No 

caso das piadas construídas para reprodução do discurso machista, que prega a 

inferioridade natural da mulher ao homem, é bastante comum encontrar 

estereótipos localizados na memória discursiva como a mulher desatenta que não 

dirige nem se localiza tão bem quanto o homem, a mulher retratada como 

interesseira, até piadas mais agressivas. 

Da perspectiva de Hobbes (1969, p. 42 apud SKINNER, 2002, p. 61), 

“quando uma piada irrompe sobre nós ou sobre amigos cuja desonra nos atinge, 

nunca rimos". Bergson (1983, p. 13) também aponta para a necessidade de o 

humorista eliminar as possibilidades de afeto para com o objeto de humor, pois, 

uma vez que “o maior inimigo do riso é a emoção”, é importante desenvolver uma 

“insensibilidade momentânea” para com o alvo do discurso humorístico. A partir 

dessa proposição, Gruda (2015, p. 72) aponta para a possibilidade da 

“insensibilidade momentânea contínua (...) atingir um alto grau em que a indiferença 

com o outro passe a ser tal que o desumanize e o riso de superioridade, então, seja 

tão somente cruel e de modo algum fugidio, mas sim permanente”. 
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A partir destes autores, entendemos que a permissão para o riso diante do 

humor que reproduz violência é a desidentificação com o alvo desta, e é por isso 

que brancos podem rir das piadas sobre os negros e os homens podem rir de piadas 

sobre mulheres. Mas, como é possível negros reproduzirem piadas racistas, 

mulheres piadas machistas, e LGBTS piadas homotransfóbicas? Há um 

assujeitamento tão forte ao discurso dominante que leva esses grupos a 

reproduzirem tais discursos? Parece que essas perguntas só podem ser 

respondidas pela determinação ideológica no processo de produção humorística. 

Acreditamos que há, portanto, esse assujeitamento, mas também entendemos que 

o humor “suaviza” o preconceito presente nessas produções, funcionando 

principalmente como um discurso “não sério” e, assim, “não verdadeiro”, entendido 

como “só piada”. Com isso, ignora-se que os discursos humorísticos também 

operam no processo de reprodução de pressupostos ideológicos que naturalizam 

as relações de exploração e de opressão. 

Nos capítulos 3 e 5, levantamos algumas condições sócio-histórico-

ideológicas que nos proporcionaram pensar a produção e reprodução da relação de 

violência existente entre o gênero hegemônico e os demais, principalmente as 

mulheres. Neste capítulo, buscamos investigar a hipótese de um processo de 

naturalização da violência de gênero através do funcionamento do humor. 

Entendemos que as conjunturas sociais e os discursos que circulam nela, inclusive 

o discurso humorístico, estão em condição de sobredeterminação, no qual um 

exerce influência sobre o outro; dessa forma, as configurações sociais determinam 

do que se pode ou não rir, que humor reproduzir ou não, e estes reforçam essas 

mesmas configurações que os produziram. Encontrar discursos humorísticos de 

cunho feminista, que exaltam as mulheres, só se tornou possível recentemente. O 

discurso humorístico historicamente constituiu-se em um discurso de enunciação 

masculina, inclusive, ainda hoje o número de mulheres humoristas é bastante 

inferior em relação à quantidade de homens humoristas. Lembramos que, por muito 

tempo, não era adequada a exposição das mulheres a esse tipo de discurso, 

considerado como uma modalidade de baixo valor moral. 

O que inicialmente nos provocou a desenvolver esta pesquisa foi o 

entendimento que nos permite articular a hipótese de que, em uma situação similar 

a esta que estamos analisando, na qual um homem, ainda que também famoso, 

porém não humorista, praticasse a mesma ofensa rasgando uma notificação 
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extrajudicial, designando a remetente como puta, e ainda praticasse todo aquele 

ritual com os papéis nas calças, esta situação toda desvencilhada dos mecanismos 

que articulam o efeito humorístico provocaria maior incômodo à sociedade47. Tal 

hipótese nos provocou a questionar o funcionamento do discurso humorístico nesse 

cenário. 

Atualmente, os estudos sobre o humor ganharam novo fôlego a partir do 

fortalecimento do debate sobre os limites do humor na sociedade. A propósito, a 

condenação do humorista pela publicação do vídeo objeto de análise nesta 

pesquisa foi um fator que mobilizou diferentes setores da sociedade nessa 

discussão. Tal debate advém do entendimento de que o discurso humorístico 

usufrui de uma liberdade exacerbada em nossa formação social (democrático-

capitalista) e, utilizando-se dessa liberdade concedida, muitas vezes trabalha temas 

de modo considerado inadequado ou ofensivo a indivíduos ou grupos 

historicamente marginalizados, reproduzindo e naturalizando estereótipos e 

preconceitos. 

Há uma liberdade concedida ao humorista por ser trabalhador do humor que 

não é concedida aos demais. Por exemplo, é possível em uma apresentação de 

stand-up o comediante dizer “Amarraram o Marrom, puta! Chegou lá na Europa ele 

ficou boladaço. É ou não é, Marrom? Ele estourou as amarras, fugiu, subiu num 

prédio, pegou um avião com a mão...”48. Marrom é colega de stand-up daquele que 

está enunciando e, como é possível perceber pelo apelido e pela referência ao filme 

King Kong, marrom é negro. A plateia ri dessa piada, no entanto, se em uma 

situação comum do dia-a-dia um sujeito qualquer chama um negro de macaco, ele 

pode facilmente ser processado por racismo. No caso de uma piada isso seria difícil 

de acontecer. Apela-se para uma “deslegitimidade” do discurso humorístico, que 

produz o efeito de que o que é dito sob o modo humor não é verdadeiro. O humorista 

também pode dizer “Toda mulher que eu vejo na rua reclamando que foi estuprada 

é feia pra caralho. Tá reclamando do quê? Deveria dar graças a Deus. Isso pra você 

                                                           
47 Embora o trabalho não esteja enfocando o partido ao qual Maria do Rosário é filiada, entendemos 
que a filiação dela ao Partido dos Trabalhadores (PT) pode ter tido efeito na elaboração do vídeo. O 
humorista diz ao final do vídeo que sua resposta vale para qualquer político de qualquer outro partido, 
no entanto, poderia existir uma interpretação de que a resposta dada a Maria do Rosário é imbuída 
de uma maior agressão em função de ela estar vinculada ao PT há bastante tempo, e devido ao fato 
do PT estar passando por um processo de descredibilização na política. 
48 Este trecho é de uma produção de stand-up e está disponível no documentário O Riso dos Outros. 
Disponível em: https://www.camara.leg.br/tv/388944-o-riso-dos-outros/. Acesso em: 20 fev. 2020. 
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não foi um crime, e sim uma oportunidade. Homem que fez isso [estupro] não 

merece cadeia, merece um abraço"49 e depois alegar que esse discurso não é uma 

verdade, é só uma piada. Desse modo, o funcionamento do humor permite ao 

humorista dizer o que quiser, protegendo-o das consequências do que foi dito (aos 

“alvos” das piadas) e aqueles que apontam problemas nesse funcionamento ainda 

são caracterizados como censores ou, de modo mais suave, como “patrulha do 

politicamente correto”. 

Vindos de um passado de forte censura caracterizado pelo período militar, 

todos recebemos com apreensão qualquer tentativa de repressão à livre expressão. 

O discurso humorístico foi uma modalidade fortemente censurada durante esse 

período, justamente pelo reconhecimento da eficiência de seus mecanismos em 

burlar a censura. No entanto, não podemos confundir liberdade de expressão com 

crime: se racismo e misoginia50 estão tipificados como prática criminosa, por que 

não o são quando vinculados ao discurso humorístico? Se a injúria é crime, por que 

deixaria de ser quando praticada no discurso humorístico? 

Gruda (2013) propõe-se a investigar o que denomina como “humor 

politicamente incorreto acrítico”. Esse tipo de discurso humorístico parece ser 

semelhante ao humor encontrado em nosso corpus. O autor o caracteriza como um 

tipo de humor de agressividade mais explícita, “agressividade esta, que, muito mais 

cínica, se respalda especialmente na argumentação de que ‘piadas são só piadas’ 

e de que a liberdade de expressão é alguma coisa de caráter completamente 

ilimitado” (GRUDA, 2013, p. 305). Essa modalidade do humor serve à manutenção 

e reprodução do status quo bem como às opressões cometidas nesse sistema. 

O autor entende que, mesmo que as piadas tenham um funcionamento 

particular, com regras próprias à comicidade, não é possível isolá-la do social, 

sendo assim, elas exercem influência e têm reponsabilidade para com a sociedade. 

De acordo com Gruda (2013, p. 309), “a frase de espírito tendenciosa, deste modo, 

afirma, ainda que metaforicamente, posturas e visões de mundo, as quais em tese 

não poderiam ser enunciadas abertamente por conta das repressões ocasionadas 

pelas relações sociais”. Entendemos que a misoginia nas últimas décadas sofre um 

processo de recalque pelo grupo social e teria vazão na forma de formulações 

                                                           
49 Ibid. 
50 A misoginia está tipificada como crime na Lei n° 13.642/18, que prevê a investigação de práticas 
misóginas que se deem por meio da internet pela Polícia Federal. 
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humorísticas de caráter chistoso, “nestas frases estão embutidos desejos e 

impulsos formados inconscientemente, os quais, ao emergirem ao consciente, 

trazem consigo ideias que correntemente são e estão interditas e/ou proibidas de 

serem enunciadas, explicitando-as” (GRUDA, 2013, p. 309). 

No que diz respeito à liberdade de expressão ilimitada, Gruda (2013, p. 312) 

retoma o artigo XIX da Declaração Universal dos Direitos Humanos que diz respeito 

às garantias de expressão dos sujeitos: 

“Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 
direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 
receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras.” (UNIC Rio, 2000, p. 9). Porém, a 
liberdade de se expressar não é posta enquanto ilimitada, como podemos 
depreender do segundo parágrafo do artigo XXIX da mesma Declaração 
Universal: “No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano 
estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente 
com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e 
liberdades de outrem [...]” (UNIC Rio, 2000, p. 1314).  
 

Ou seja, a liberdade de expressão não é ilimitada na medida em que nela 

inclui-se o respeito ao outro. A própria Constituição brasileira estabelece limites para 

essa liberdade. Encontramos, no artigo 5°, incisos IX e X, respectivamente: “IX - é 

livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença”; e “X - são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (BRASIL, 1988). 

Para o que nos propomos nesta pesquisa, não procedemos a investigar as 

especificidades das plataformas digitais (o vídeo foi originalmente publicado nas 

redes sociais do humorista, e ganhou grande circulação no Twitter, Facebook e 

Youtube) as quais foram meio de divulgação do nosso vídeo-corpus; no entanto, há 

que se destacar muito rapidamente, em vista de uma reflexão sobre a dimensão da 

violência exercida, algumas características desse meio e do público que o utiliza: 

a) persistência, ou seja, as informações que são publicadas permanecem 
online; b) replicabilidade, as informações publicadas são facilmente 
replicáveis (e de forma idêntica ao original); c) escalabilidade, a difusão de 
informações pode ser escalada dentro das redes, construindo visibilidade; 
e d) “buscabilidade”, que é a capacidade dessas informações serem 
buscáveis nesses espaços. (RECUERO; SOARES 2013, p. 242) 

 

Diante da publicação do vídeo em questão pelo humorista em suas redes 

sociais, nas quais o mesmo tem milhões de seguidores e apoiadores, é interessante 

pensar que a ofensa à deputada Maria do Rosário estará disponível por longo 
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tempo, fragilizando sua figura, principalmente sua figura pública enquanto ocupante 

de cargo eleito, pois, conforme Recuero e Soares (2013, p. 242), “uma vez 

publicada a informação, portanto, ela torna-se permanente, replicável, buscável e 

tem sua visibilidade escalada”.51 

Investida de mecanismos humorísticos, a violência é suavizada, e o vídeo 

pode ser replicado naturalizando e reproduzindo esse tipo de violência simbólica 

que, muitas vezes, extrapola para as vias de fato. Não estamos alegando que o 

humorista, sujeito-enunciador Danilo Gentili, agredisse fisicamente a deputada, mas 

o mesmo, por meio do discurso humorístico, legitima práticas de violência que 

podem culminar em atitudes mais extremas por parte daqueles que se identificam 

com o discurso que reproduz, ligado a uma posição política, ideológica e de classe. 

Concordamos com as autoras na compreensão de que o humor “atua como 

um disfarce, um véu através do qual a violência simbólica se reproduz” (RECUERO; 

SOARES, 2013, p. 252). O discurso humorístico, por reproduzir a ideologia, também 

é um discurso ideológico: quando vinculado à violência, atua suavizando-a, 

naturalizando-a e reproduzindo-a. Inicialmente configurado como violência 

simbólica, ele pode legitimar outras formas de violência, comprometendo a 

integridade física de seus “alvos”. A ascensão das hashtags de apoio à Danilo e a 

própria publicação do vídeo pela “Folha Política” em defesa do humorista (conforme 

mencionado na seção 2.2), são sintomas da naturalização e falha na identificação 

da violência presente na produção. Com base em tudo o que foi aqui exposto nesta 

seção, na próxima parte do trabalho, buscamos articular nossa proposta aos 

pressupostos teórico-analíticos da Análise de Discurso pêcheuxtiana. 

 

4.2 Análise de Discurso e humor 
 

No percurso de sua construção teórica, Pêcheux não empreendeu longos 

exames sobre o humor, mas margeou-o em alguns momentos e, aqui, trataremos 

de dois deles. No breve Enigma, Witz e Joke, junto a Françoise Gadet, Pêcheux 

                                                           
51 Esclarecemos que as publicações realizadas por meio de redes sociais podem não se tornar 
permanentes se a plataforma julgar que o conteúdo é prejudicial. Existem critérios que ordenam as 
relações nas redes sociais, publicações que apresentam cenas de violência ou nudez, por exemplo, 
geralmente são denunciadas por outros usuários e logo excluídas pelas plataformas. Os sujeitos 
podem, inclusive, ter suas contas excluídas pela recorrência de publicações denunciadas por outros 
usuários e excluídas pelas plataformas. Recentemente, o próprio Facebook excluiu uma postagem 
do presidente Donald Trump na qual este divulgava desinformação sobre a Covid-19. 
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aponta para a influência das condições de produção histórico-ideológicas na 

constituição do humor judeu e anglo-saxão. A fim de afirmar a relação entre língua 

e história, ou melhor, a interferência da história na língua, retoma-se brevemente a 

perseguição judia na Europa e o processo de incorporação judia no cenário inglês 

e americano. Segundo os autores, há uma relação de contradição entre esses dois 

recursos humorísticos: o humor anglo-saxão, representado pelo joke, “traça 

fronteiras no domínio da língua, usa o absurdo como ferramenta domesticadora e 

pedagógica, para fazer surgir a necessidade deste mundo diante da de todos os 

outros mundos possíveis, para organizar essa necessidade e dominá-la” (GADET; 

PÊCHEUX, 2004, p. 195), submete-se à lógica e ignora o equívoco; já o witz desvia-

se da lógica pela história e pela língua, jogando frequentemente como equívoco. Já 

estava sinalizada, então, a inexistência de um humor universal. 

Em O Discurso: Estrutura ou Acontecimento, a reflexão sobre o humor surge 

durante uma crítica à linguística estruturalista. Segundo Pêcheux (2008), foi 

estabelecido um abismo discursivo entre as significações estabilizadas e 

normatizadas e as transformações de sentidos, ignorando-se os processos 

discursivos que os constituem e toda a “zona intermediária” em que os sentidos 

falham. Para os estruturalistas, “o processo de transformação interior aos espaços 

do simbólico e do ideológico é um processo EXCEPCIONAL: o momento heroico 

solitário do teórico e do poético (Marx/Mallarmé), como trabalho extraordinário do 

significante” (PÊCHEUX, 2008, p. 52). Conforme Pêcheux (2008, p. 53), essa 

concepção assenta-se na “velha certeza elitista que pretende que as classes 

dominadas não inventam jamais nada, porque elas estão muito absorvidas pelas 

lógicas do cotidiano”: 

no limite, os proletários, as massas, o povo... teriam tal necessidade vital 
de universos logicamente estabilizados que os jogos de ordem simbólica 
não os concerniram! Neste ponto preciso, a posição teórico poética do 
movimento estruturalista é insuportável. Por não ter discernido em quê o 
humor e o traço poético não são o “domingo do pensamento”, mas 
pertencem aos meios fundamentais de que dispõe a inteligência política e 
teórica, ela tinha cedido, antecipadamente, diante do argumento populista 
de urgência, já que ela partilhava com ele implicitamente o pressuposto 
essencial: os proletários não têm (o tempo de se pagar um luxo de) um 
inconsciente! (PÊCHEUX, 2008, p. 53) 

 

Assim, o humor e a poesia não são o “domingo do pensamento”, uma vez 

que a equivocidade e a heterogeneidade são constitutivas da língua, apesar do 

elitismo presente no estruturalismo. 
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No cenário brasileiro, um dos primeiros trabalhos referentes ao 

funcionamento do humor na vertente pêcheuxtiana é a tese de Ernst (1994), na qual 

a autora analisa o funcionamento discursivo das alterações humorísticas de 

provérbios cristalizados em nossa formação social. A partir do entendimento de que 

o poder se utiliza do tipo proverbial para censurar aquilo que está na ordem do 

desejo e reproduzir seus pressupostos modelados pela ideologia dominante, a 

autora questiona o funcionamento das alterações humorísticas. Em sua 

investigação, compreende as alterações como enunciados do desejo recalcado por 

determinação do poder, que pode ser formulado sob o modo humorístico devido à 

eficiência do humor em burlar os censores introjetados pela ideologia hegemônica 

determinante das práticas do sujeito.  Desse modo, é na contradição entre desejo e 

censura que está a fonte do discurso humorístico e do discurso proverbial. De 

acordo com Ernst (1994, p. 57), o humor envolve  

1º) uma dualidade constitutiva, a contradição; 2º) um processo 
desmistificador, porque geralmente desvela o que se esconde; 3º) a 
imprevisibilidade; 4º) a liberação de tensões; 5º) a ruptura com o 
estabelecido; 6º) a introdução do diferente.  

 

A autora analisa o processo discursivo dos provérbios e suas alterações 

humorísticas a partir da articulação entre intradiscurso e interdiscurso.  Segundo 

Ernst (1994, p. 56), as alterações “interligam enunciados contraditórios servindo-se 

da similaridade [no nível intradiscursivo] para introduzir o diferente [resgatando 

saberes de diferentes regiões do interdiscurso]”. Na introdução do diferente, 

geralmente, há a quebra das expectativas sociais, morais ou éticas socialmente 

impostas, advindo daí a ruptura. Na maioria das alterações, o humor foi identificado 

a partir de incongruências ou deslocamentos decorrentes da sobreposição de novos 

significados aos provérbios de origem, rompendo com os sentidos estabelecidos 

pelo original. A sobreposição dos significados incongruentes apontava para uma 

articulação contrária ao poder, denunciando posições-sujeito distintas entre o 

provérbio (censura) e sua alteração (desejo).  

A autora procurava por falhas no ritual da interpelação ideológica que 

permitissem ao sujeito enunciar aquilo que é da ordem do desejo e, assim, subverter 

a ideologia dominante e promover rupturas no instituído pelo poder. A análise dos 

mecanismos do humor atesta que, “ao lado do discurso do poder e da censura, 
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existe um espaço de liberdade/luta frente ao processo significante da interpelação 

ideológica” (ERNST, 1994, p. 148). 

Citando Gramsci, a autora apresenta a sociedade como um bloco unificado 

pela ideologia dominante, que é imposta a outros grupos sociais e sustentada pelo 

senso comum. Usualmente, o humor é empregado para criticar e denunciar as 

evidências estabelecidas pela ideologia dominante; contudo, nem sempre essa 

relação se dá dessa forma. De acordo com Ernst (1994, p. 4), “o discurso 

humorístico move-se dentro da heterogeneidade constitutiva do bloco social e, 

assimilando o seu caráter plurilateral, tanto pode denunciar quanto confirmar a 

ordem estabelecida”. De nossa parte, identificamos em nosso corpus o humor 

funcionando para manutenção e reprodução da ordem estabelecida respaldada no 

discurso dominante que prevê a subjugação da mulher. 

Se todo ritual é passível de falha e o sujeito deve ousar se rebelar 

(PÊCHEUX, 1997), de que modo o sujeito, que tem a interpelação ideológica como 

condição para sua constituição, pode ousar se rebelar nesse ritual fundador? Como 

estratégia de subversão, o humor funcionaria como um mecanismo de suspensão 

das restrições às quais o sujeito está submetido, permitindo que discursos não 

admitidos em uma formação ideológica sob o modo convencional ascendam 

vinculados ao humor. O discurso humorístico funciona como um meio que permite 

ao sujeito rebelar-se contra as opressões da ideologia dominante, ao burlar as 

censuras da formação discursiva (o que pode ou não pode ser dito) pelo 

pressuposto de que o que é dito sob o modo humorístico é menos verdadeiro do 

que o que é dito sob o modo sério. As piadas do programa humorístico “Zorra” e o 

quadro “Isso a Globo não mostra” do Fantástico nos servem como exemplificação: 

pertencendo a uma emissora de direita, as críticas a discursos cristalizados dentro 

dessa formação discursiva aparecem como brincadeira. Desse modo, lá nos atos 

de resistência do sujeito frente ao discurso dominante poderíamos ter encontrado o 

humor dentre os elementos elencados por Pêcheux. 

De Ernst (1994) passamos a Oliveira (2018) para pensar o cenário atual da 

teoria pêcheuxtiana sobre esse objeto discursivo. É destacada a necessidade de 

investigar o humor não somente em seus elementos linguísticos, mas também em 

relação às condições de produção histórico-ideológicas nas quais o sujeito está 

inserido e pelas quais o humor é produzido. Oliveira (2018, p. 15) lembra-nos: 

“Pêcheux não escreve sobre como fazer graça, escreve sobre sua matéria-prima 
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que são as condições de produção históricas em que a piada acontece. Humor é 

efeito”. Desse modo, a Análise de Discurso, articulando o sujeito, a linguagem e a 

ideologia, se interessa pelo processo discursivo, questionando “como” o discurso 

humorístico é produzido e como funciona em determinadas condições de produção.  

Na construção de seu dispositivo analítico, Oliveira (2018) mobiliza e articula 

principalmente três noções, a saber, trilha discursiva, construto discursivo e 

significantes/enunciados de borda. Conforme o autor, uma trilha discursiva é 

formada por pelo menos dois construtos discursivos, estes entendidos como “abrigo 

de matrizes parafrásticas” que se alternam entre a enunciação e o silenciamento. 

Cada construto comporta uma formação discursiva com suas formações 

imaginárias e sentidos cristalizados na sua rede de saberes e memória. No entanto, 

sabemos que as fronteiras entre uma FD e outra não são impermeáveis, elas são 

fluidas e sempre sujeitas à irrupção de pré-construídos e ao discurso transverso. 

Nesse espaço de fronteira são encontrados significantes ou enunciados-borda, 

elementos fundamentais para a construção do efeito humorístico no discurso. Na 

explicação do autor: 

Esses significantes colocados nas fronteiras das FDs criam o efeito humor, 
ao reconhecer os saberes de dois ou mais espaços do interdiscurso. A 
organização linguística dos significantes faz com que os sentidos se 
renovem. Não somente pelos sentidos oferecidos pelas diferentes 
Formações Discursivas, mas pela intersecção dos sentidos que trazem 
sentidos-outros renovados. (OLIVEIRA, 2018, p. 44) 

 

Em vista disso, entende-se que o humor é construído na intersecção de dois 

ou mais construtos discursivos, intersecção que se dá por meio de significantes ou 

enunciados de borda das formações discursivas de cada construto. Considerando 

que esses significantes/enunciados de borda que constituem o humor jogam com o 

novo e o cristalizado, o autor retoma a definição de acontecimento discursivo como 

“ponto de encontro de uma atualidade e uma memória” (PÊCHEUX, 2008, p. 17), e 

propõe pensar o humor como acontecimento discursivo que se dá no batimento 

entre a atualidade (os novos sentidos que estavam silenciados) e a memória (já-

ditos que são atualizados). Conforme Oliveira (2018, p. 45), é pelo “curto-circuito” 

entre esses construtos, entre a memória e uma atualidade, que o riso é disparado 

e surge o “Acontecimento Discursivo no Humor”. 

O acontecimento discursivo do humor decorrente do choque entre duas FD 

mobilizadas em diferentes zonas do interdiscurso, como todo complexo das FD, 
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revela a polissemia, a deriva, bem como a impossibilidade do simbólico em dar 

conta de todas as possibilidades de sentido. Conforme Oliveira (2018, p. 62), o 

humor se relaciona de modo especial ao interdiscurso, pois “traz à superfície o 

funcionamento do Interdiscurso no discurso, mostrando a espessura do processo 

que liga o significante a diferentes sentidos que ora aparece cristalizado, ora 

escapa, ora falha, gerando, assim, um efeito metafórico”, decorrente do 

entrechoque dos significantes de borda dos construtos discursivos. 

Na tensão entre as formações discursivas constituintes da trilha discursiva 

se dá a disputa pelos sentidos, ou seja, é no embate entre os sentidos cristalizados 

e os sentidos que irrompem buscando institucionalização que a disputa ideológica 

pela posição dominante ocorre. Assim, os construtos são enunciados ou silenciados 

pelo humorista de acordo com sua posição-sujeito; em vista disso, o humor pode 

mobilizar construtos antagônicos, como o machista e o feminista, por exemplo, 

silenciando ou ridicularizando o construto feminista e vice-versa, pois o humor é 

espaço de negociação e disputa de sentidos. Em Oliveira (2018), destacamos a 

importância da identificação na construção do riso. Segundo o autor, não basta que 

os construtos da trilha discursiva estejam bem organizados para que o riso irrompa, 

pois é necessário haver identificação ideológica com o discurso que é levantado sob 

o modo humorístico “rir de si, de seu papel como sujeito, ou do outro é também um 

ato político” (OLIVEIRA, 2018, p. 22), uma vez que é o processo de interpelação 

ideológica que determina de que se deve ou não rir.  

Baronas e Aguiar (2009) analisam o funcionamento discursivo de charges 

humorísticas, propondo um deslocamento do conceito de acontecimento discursivo 

de Pêcheux, respaldados nos estudos de Sírio Possenti, para que,  

ao se analisar um acontecimento discursivo, se levem em consideração 
não apenas àqueles acontecimentos que se inserem numa determinada 
série, como propõe a Análise do Discurso de base pecheutiana, ou 
acontecimentos de longa duração como propõem os historiadores, mas 
tudo mesmo o que se diz em distintas materialidades acerca de um 
determinado evento, independentemente da duração de suas 
temporalidades. 

 

É retomada a análise de Pêcheux (2008) referente ao enunciado “On a 

gagné”, que circulou na França pós vitória de François Mitterand, na qual o autor 

questiona “Quem ganhou? Ganhou o quê? Como? Por quê?”, e assim entende que, 

no campo político, “X diz X que pode significar a partir de diferentes formações 

discursivas Y, Z, W”. No campo humorístico, Baronas e Aguiar (2009, p. 169) 
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identificam um funcionamento diferente: “X prefere dizer Y (humoristicamente) 

porque pensa a partir de uma determinada formação discursiva (seriamente) Z”. 

Situando essa proposição em nosso corpus, diríamos que o humorista Danilo Gentili 

prefere dizer senho:::ra ou encaminha o envelope com os papéis rasgados “com 

todo o respeito. Vossa Excelência, com todo o respeito, pela mor de Deus, hein” 

porque pensa a partir de uma determinada formação discursiva seriamente que a 

deputada não merece o respeito, e assim diz fazer piada para realizar sua agressão 

à deputada. Segundo os autores, a derrisão é uma marca distinta no humor 

brasileiro, pois independente do conteúdo que está veiculado no discurso 

humorístico, este está sempre sobredeterminado pela derrisão ao outro. 

Como observa Moraes (2008), pensando as condições históricas que 

moldaram os discursos sobre as mulheres, diante de um cenário de crescente 

avanço rumo à igualdade de gênero, é natural e esperado que discursos machistas 

gradualmente percam legitimidade. Consequentemente, nos discursos sobre 

mulheres, aqueles em que o machismo for identificado, geralmente encontrará 

aversão por grande parte da sociedade, pelo menos daqueles identificados com um 

discurso defensor da igualdade de gênero. No entanto, quando o machismo está 

vinculado a discursos humorísticos, como no caso das piadas, este não desenvolve 

a mesma revolta. Atualmente, há uma maior problematização da relação entre 

humor e machismo, principalmente devido à atuação de grupos e pesquisadoras 

feministas. Moraes (2008, p. 3) questiona “o que faz com que determinados 

discursos sobre a mulher (que já deixaram de circular “oficialmente” em outros 

espaços) continuem a ser comuns no domínio do humor?”. Este seria um espaço 

bastante fértil para reprodução de estereótipos preconceituosos por se apresentar 

livre das sanções da sociedade. 

A autora defende que os estereótipos arraigados na memória discursiva e as 

evidências presentes nas piadas sobre mulheres acabam constituindo os sentidos 

sobre ser mulher em nossa formação social, afetando, inclusive, o modo de 

identificação e subjetivação destas. O humor, desse modo, mesmo quando sob a 

aparência de discurso de entretenimento cujo objetivo é somente prover o riso ou o 

alívio de tensões, produz efeitos nas práticas dos sujeitos subvertendo ou 

legitimando o estado de reprodução das relações. 

Em suas análises sobre quadros humorísticos impressos, Moraes (2008) 

percebe certa incongruência entre o enunciado verbal e a imagem na qual este está 
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inserido. Segundo a autora, um ponto de vista não assumido no nível verbal pode 

aparecer presente, assumido, no nível imagético gerando efeito humorístico. Essa 

prática parece presente também em nosso corpus, quando o humorista não assume 

sua posição (ou forja uma posição outra de respeito) no nível verbal, referindo-se à 

Maria do Rosário como deputada, e, no nível gestual-imagético, assume sua 

posição de antagonismo à deputada referindo-a como puta. 

Recuero e Soares (2013, p. 241), a partir dos estudos de Mary Crawford, 

apresentam o humor como um “modo muito mais aberto do que se pressupõe: o 

modo ‘humor’ existe em oposição do ‘modo sério’, onde os falantes pressupõem 

uma realidade objetiva a qual provê o contexto da fala e em cima da qual eles 

concordam”. Utilizando o humor, é possível produzir discursos que seriam 

condenáveis no “modo sério”, no entanto, sob o modo humor são admitidos como 

piada, naturalizados e reproduzidos. O humor suaviza a violência exercida contra o 

outro. Entendemos que, enquanto a misoginia é criticada e combatida sob o modo 

sério, sob o modo humor ela se espraia na sociedade sem grandes impedimentos 

ou consequências, pois o discurso humorístico produz um efeito de brincadeira que 

não deve ser levada a sério, um efeito de não legitimidade. Essa faceta corrobora 

na perpetuação de discursos discriminatórios. 

Figueira (2019), em consonância com Possenti, entende o humor como um 

campo com regras e funções específicas; a partir destas são determinadas as 

condições de produção e circulação do discurso humorístico. O campo discursivo 

do humor estaria assentado em duas características: “sua relativa dependência da 

sociedade por um lado, e, por outro, as estratégias enunciativo-discursivas que 

permitem o efeito humorístico” (FIGUEIRA, 2019, p. 52). A primeira refere-se à 

questão do riso “tribal”, à necessidade de eco no riso; a segunda trata das 

estratégias empregadas para a produção do riso, caracterizadas, no geral, pelo jogo 

com a equivocidade discursiva. 

Segundo Figueira (2019, p. 53-54), “o discurso humorístico organiza-se de 

tal forma que explora as possibilidades de furo de todas as dimensões discursivas 

(da língua, do discurso, da memória etc.), apresentando-se de uma maneira 

inesperada e “enigmática””. Analisando o que designou como desnotícias (paródias 

de notícias reais que produzem efeito humorístico e não têm pretensão de verdade), 

o autor diz que o humor pode fazer emergir uma outra verdade frente ao discurso 

sério ou interditada ao discurso sério. 
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Retomando D. Chiaro, Figueira (2019, p. 53) apresenta o humor como um 

enigma a ser resolvido pelo interlocutor, enigma no qual a memória exerce papel 

fundamental, pois, no discurso humorístico, “a própria habilidade do leitor ou ouvinte 

é colocada em xeque, pois não basta apenas que ele tenha conhecimento sobre 

algo, mas que saiba inferir, naqueles elementos linguísticos-discursivos que lhe 

foram apresentados, os discursos aludidos”, de outro modo o efeito chistoso ficará 

comprometido. Em nosso corpus, quando o humorista encaminha o envelope com 

os papéis rasgados à Maria do Rosário (Mas o que é isso???), para que haja efeito 

humorístico é necessário que aquele que assiste ao vídeo reconheça a alusão 

inferida, retome a situação entre a deputada e Bolsonaro, traga à memória a 

indignação da deputada e possa imaginá-la recebendo o envelope do humorista. 

Se não houver a retomada dessa situação, o enunciado mas o que é isso??? 

passará despercebido ao leitor, falhando na tentativa de produzir riso neste. 

Analisando o funcionamento discursivo dos mecanismos que constroem o 

humor, destacamos a relação entre o dito e o não dito pela sugestão e alusão, bem 

como os efeitos metafóricos e irônicos que evidenciam a heterogeneidade e a 

equivocidade constitutivas da língua na desconstrução e reconstrução da 

interpretação do texto. Conforme Machado (2000), a equivocidade da língua é 

destacada no discurso humorístico, o que vai ao encontro de nosso corpus: por 

meio dela instaura-se a imprevisibilidade do sentido que possibilita a ruptura com 

sentidos estabilizados. Desse modo, a equivocidade mostra-se fundamental para a 

construção do efeito de desencaixe que promove o humor. Segundo a autora, por 

meio do humor, sentidos que não podem ou não devem ser ditos de modo 

convencional, ou o modo sério, ganham circulação o que está em consonância com 

o que defendemos nesta pesquisa. 

Entendemos o humor como um modo do discurso, uma técnica ou estratégia 

empregada para garantir ao sujeito maior apoio de seus interlocutores, que aliviam 

suas tensões pela identificação com o discurso do humorista ou para garantir 

proteção a possíveis críticas pela contraidentificação ao discurso, uma vez que, 

como o humor não é o discurso sério (que é o discurso verdadeiro e legítimo), então 

não é perigoso, por ser uma brincadeira. 

Finalizamos sob o entendimento de que investigar o humor na perspectiva 

pêcheuxtiana não significa identificar ou elencar uma série de elementos linguísticos 

que promovam o riso no sujeito. Requer questionar seus efeitos na luta política 
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pelos sentidos. Requer pensar como o humor é empregado na luta dos sentidos 

pela posição dominante: na disputa pelos sentidos que construíram as relações de 

gênero, como o discurso humorístico tem se apresentado? No que se refere ao 

gênero, em geral, o humor ainda é reprodutor de estereótipos e empregado 

justamente para prover o riso frente a discursos sexistas, legitimando sua 

circulação. O humor não é só subversivo ou só reprodutor de estereótipos, mas está 

sempre ligado a uma posição-sujeito. 

Em O Riso dos Outros (2012), o escritor Antônio Prata nos diz que “o humor 

é sempre um conteúdo disfarçado [...]. As piadas não têm um fundo de verdade, 

elas são a verdade com nariz de palhaço”. Entendemos que, em nossa formação 

social, o humor naturalizou-se sob a evidência de um discurso sem efeito de 

verdade. É sob essa evidência que o humor pode reproduzir práticas de violência 

sem sofrer as sanções destinadas ao modo sério do discurso, de modo que os 

sujeitos podem enunciar discursos preconceituosos e defender-se sob o argumento 

de que “é só piada”. 

Souza diz que o humor é algo cultural da sociedade, como a dança, a arte ou 

a música, investido de técnicas, estabilizado e reproduzido secularmente para 

prover riso, o que o diferenciaria de um comentário e o protegeria do rigor social 

(informação verbal52). Desse modo, o comentário e a piada pedem olhares 

diferentes, ou seja, um comentário é passível de punição, uma piada não. É 

entendido que, quando há o investimento de técnica humorística no discurso, o 

conteúdo deste fica em segundo plano, assim, ao mesmo tempo que resgata a 

memória sobre esse conteúdo, o destaque está na técnica que merece o riso. 

Refletimos sobre a dimensão violenta do humor, pois entendemos que a 

presença deste pode legitimar discursos que seriam condenados de outro modo. Se 

as mesmas palavras, expressões e proposições colocadas em circulação por Danilo 

Gentili tivessem sido empregadas em outras condições de produção, produzidas 

fora da pressuposição humorística atrelada ao seu discurso, provavelmente elas 

seriam objeto de uma discussão voltada para a opressão de gênero, para a 

violência. Assim, o humor empregado em nosso corpus permite que a defesa do 

humorista caracterize a condenação judicial imputada ao comediante como um ato 

                                                           
52 Informação disponibilizada por Alan Lobo de Souza me palestra intitulada “Memória e 
esquecimento no humor”. Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CCo9nalo_2b/. Acesso em: 
14 jul. 2020. 
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de censura à liberdade de expressão e ganhe o apoio de parte da população. Se 

não houvesse o humor no vídeo elaborado pelo humorista, acreditamos que este 

obteria menor apoio. 

 

4.3 O vídeo e o humor: linguagem, gesto, entonação, sugestão 
 

Trabalhamos com o termo discurso humorístico para referir aos enunciados 

verbais e não verbais, nos quais são investidas estratégias discursivas para 

promover efeito humorístico. Estas constituem-se na relação do intradiscurso 

(enquanto nível da formulação) e do interdiscurso (como nível da constituição dos 

discursos), produzindo efeitos de sentidos para os sujeitos de acordo com a 

formação discursiva de sua interpelação. No processo de produção do discurso53, 

há ainda um terceiro momento tão importante quanto os anteriores, a saber, sua 

circulação, ou seja, “em que meios e de que maneira” os sentidos circulam: “escritos 

em uma faixa, sussurrados como boato, documento, carta, música, etc.” (ORLANDI, 

2012b, p. 12). Esses momentos não são dissociados um do outro e devem ser 

contemplados de forma inter-relacionada nas análises.  

 Entendemos que um enunciado que circula sob o modo humorístico (de que 

maneira) em um programa de humor (em que meios) produzirá efeitos de sentidos 

diferentes caso circule em outro meio e dissociado das técnicas humorísticas, ainda 

que o “conteúdo” do discurso seja o mesmo. Em O Riso dos Outros (2012) Antônio 

Prata parece estar em consonância com nosso entendimento:  

Se o cara fala: “eu acho que as mulheres feias devem ser estupradas” ele 
vai ser talvez preso. Se ele fala, por outro lado, “as mulheres feias deviam 
ser agradecidas quando são estupradas porque pelo menos alguém as 
quis”, isso passa como uma piada e esse cara pode falar isso, embora ele 
esteja falando a mesma coisa. 

 

Ainda que formulado de um modo diferente, o discurso é essencialmente o 

mesmo. A identificação do sujeito com uma posição de violência às mulheres 

permanece; todavia, para não sofrer retaliações da sociedade, ele o enuncia sob o 

modo humor. Entendemos que o humor violento que reproduz opressões funciona 

em nossa formação social porque encontra eco, encontra sujeitos identificados com 

discursos opressores. Com as recentes conquistas de grupos historicamente 

                                                           
53 Entendemos os momentos de constituição, formulação e circulação do discurso conforme 
teorização de Orlandi 2012. 
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marginalizados, muitas práticas discriminatórias já são passíveis de punição, mas 

ainda encontramos discursos como este: “Tem gente que não deve ter percebido 

ainda, a galera lá do fundo, mas o Marrom é negro, né, Marrom. De nascença, o 

que é muito pior, né”, e Marrom responde, “então agora eu acho que cabe um 

processo em quem riu e em quem falou” (o primeiro rebate) “Não, isso é 

brincadeira!”54. O que é brincadeira? Que ser negro de nascença é muito pior? Pior 

que o quê? E por que o fato de ser brincadeira desautoriza o processo? 

Essas construções nos permitem pensar que o humor geralmente funciona 

porque não produz efeito de verdade. Vamos explicar essa premissa. Quando há 

“intenção” em trazer efeitos de verdade e legitimidade ao discurso, o sujeito 

geralmente se valerá de sua posição nas relações de força, trará dados, pesquisas, 

enunciará do modo mais objetivo que conseguir, na ilusão de evitar a equivocidade 

da língua, ou seja, se utilizará do modo sério do discurso. No discurso humorístico, 

há um trabalho estilístico para produzir o efeito de não-sério: o humorista joga com 

a heterogeneidade da língua produzindo equívocos, alusões, sugestões, ironias, e 

emprega diversas entonações para produzir um efeito de brincadeira, piada, um 

discurso sem efeito de verdade. Quando o humorista diz “sendo assim, Maria do 

Rosário, chegando a minha cartinha, abre ela, tira o conteúdo, sinta aquele 

cheirinho do meu saco e abra a bunda e enfie bem no meio dela tudo isso aí que eu 

tô mandando aí pra você” (SD18), ele se utiliza do humor para enunciar sua 

agressão; depois, em sua defesa, alega que não passava de uma produção 

humorística, isto é, não produz efeito de verdade. 

Ou seja, se é uma produção humorística não é uma produção verdadeira: se 

o que o humorista diz não é aquilo que ele “quer” dizer, a produção humorística só 

existe para produzir o riso. Mas o fato de ser uma produção humorística apaga a 

ofensa existente? Não apaga, mas pode suavizá-la. O que é dito sob o tom de 

pilhéria do humorista é mais suave à percepção do que o que é dito aos gritos em 

tom agressivo. Caso Danilo enunciasse “A Maria do Rosário é uma puta, histérica 

e censuradora que desperdiça dinheiro público para me perseguir. Maria do 

Rosário, eu destruo essa notificação porque é o que eu desejo fazer contigo”, a 

produção traria outros efeitos. No humor, esses enunciados ficam no nível na 

sugestão, e, desse modo, quem assiste ao vídeo pode rir sem sentir-se uma pessoa 

                                                           
54   Este trecho é de uma produção de stand-up disponível no documentário O Riso dos Outros. 
Disponível em: https://www.camara.leg.br/tv/388944-o-riso-dos-outros/. Acesso em: 20 fev. 2020. 
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agressiva, em outras palavras, os sujeitos podem tirar prazer da agressividade sem 

a culpa por produzir a agressão. 

Sob nosso entendimento, o que é dito de modo humorístico não tem efeito 

de verdade nas formações imaginárias, pois o meio de enunciação trabalha a 

memória discursiva que traz o humorista como uma figura divertida ou, até mesmo, 

ridícula, e traz o discurso do humor como discurso do ócio, de modo a simular que 

este não tem influência direta nas práticas dos sujeitos. Por meio do humor é 

produzido um efeito de distanciamento entre o humorista e a piada, ou entre a piada 

e a realidade. O próprio Rafinha Bastos, humorista que reproduziu a piada sobre o 

estupro de mulheres feias, nos diz o seguinte:  

“quando você lê aquilo, você fala ‘porra que absurdo é esse, não tem 
graça’, se eu leio eu vejo ‘porra, que loucura o cara falar uma coisa dessas’, 
mas quando você lê que é um comediante falando você fala ‘porra, qual foi 
o contexto que ele falou isso?’” (O RISO DOS OUTROS, 2012) 

 

Assim, a circulação dos enunciados - a conjuntura e o suporte aos quais 

estão veiculados - é constituinte dos efeitos de sentidos que serão construídos. No 

caso do humor, os sujeitos têm aquilo que circula no espaço humorístico como 

brincadeira ou divertimento, no entanto, mesmo aquilo que circula sob esse modo 

está veiculado a uma posição-sujeito, pois constitui-se a partir do interdiscurso o 

qual prevê a sujeição do sujeito a uma FD para poder enunciar. Se algo é dito, é 

porque pode e deve ser dito a partir de uma posição política, ideológica e de classe. 

A professora e ativista Lola Aronovich, mulher que inspirou a criação da Lei nº 

13.642/18 que dispõe sobre práticas misóginas na internet, se pronuncia do 

seguinte modo sobre a relação entre o humor e a violência contra a mulher 

representadas na produção de Rafinha:  

não é que a pessoa vai sair por aí estuprando, mas você defende todas as 
ideologias por trás do estupro nas piadas [...] ele realmente tá falando que 
mulher feia não faz sexo, que é uma oportunidade pra uma mulher feia ser 
estuprada porque assim ela tem uma chance de sexo. Ele tá falando sim 
que estupro e sexo são equivalentes, quando, nós feministas, 
relacionamos o estupro com violência muito mais do que com sexo, com 
dominação, com demonstração de poder. [...] Não é uma coisa separada: 
[de um lado] preconceito, discriminação, estereótipos; piadas desse [outro] 
lado. (O RISO DOS OUTROS, 2012) 

 

Sobre as relações de força no funcionamento discursivo, Orlandi (2001, p. 

39) diz que “o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz. Assim, 

se o sujeito fala a partir do lugar de professor, suas palavras significam de modo 
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diferente do que se falasse do lugar do aluno”, pois lhe é conferida uma autoridade 

e legitimidade que não se atribui ao aluno. De modo semelhante, se o sujeito fala 

do lugar de humorista, ou se fala sob o modo humor, suas palavras significam de 

modo diferente do que se falasse de outro lugar ou de outro modo, pois o humorista 

fala de um lugar historicamente legitimado a enunciar aquilo que se deseja dizer 

sob o modo sério, porém não se diz em virtude das restrições sociais a que todos 

estamos sujeitos. As formações imaginárias relativas ao humorista lhe conferem 

esse poder ao reproduzir a imagem do humor como piada, como discurso de 

brincadeira produzido somente para alívio de tensões. Se o humor serve para 

divertir não deve ser considerado como o discurso sério que serve para construir, 

reproduzir práticas. 

É esse imaginário que autoriza o humorista a ofender a deputada, chamá-la 

de puta e humilhá-la com o destino da notificação judicial sem causar maiores 

incômodos, alegando em sua defesa que se tratava de uma peça humorística sem 

pretensão de ofensa.  Sob o pretexto da diversão, então, tudo lhe é autorizado. No 

entanto, ainda que para o divertimento dos sujeitos, o humor está dentro da 

ideologia, o humor também é discurso. Também constrói práticas e reproduz 

pressupostos. O discurso humorístico não é naturalmente ácido e transgressor, 

muitas vezes ele somente reproduz o que já está cristalizado; em sua produção, 

Danilo não está utilizando o humor para protestar contra um ato de censura: ele o 

está utilizando somente para promover a opressão pelo gênero. 

Na sentença de Danilo pelo vídeo publicado, consta o depoimento de um de 

seus colegas de trabalho no Agora é Tarde. Quando questionado pela defesa de 

Maria do Rosário se este entende a designação da deputada como o exercício do 

“humor ácido”, o depoente responde que Danilo não a chamou de puta, apenas 

cobriu as sílabas da palavra55, como mostrado na SD4. Lembramos, então, 

Quevedo (2012), segundo o qual o enquadramento e a posição dos elementos que 

constituem a imagem fazem parte da materialidade imagética e, assim, podem ser 

compreendidos como elementos intradiscursivos afetados pelo interdiscurso, ou 

seja, esses elementos também significam. Danilo, na produção do vídeo, enquadra 

a imagem para destituir Maria do Rosário de seu posto como deputada federal e 

encaminhá-la para a posição de puta. Ele não enuncia oralmente, mas enuncia 

                                                           
55 Este depoimento está disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/danilo-gentili-condenado-
prisao-injuria.pdf. Acesso em: 21 jul. 2020. 
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gestualmente e registra isto na imagem de forma cuidadosa, atentando para a 

posição da câmera e dos dedos, garantindo a visibilidade do chiste àqueles que 

assistirem ao vídeo. Pelo enquadramento da imagem, uma rede de saberes sobre 

a puta, sobre Danilo e sobre Maria do Rosário irrompe, produzindo sentidos. 

Após essas considerações, nesta seção desenvolvemos um gesto de 

interpretação articulando nosso vídeo-corpus e o humor, considerando elementos 

como a linguagem, gesto, entonação e sugestão que constituem nossa 

materialidade analítica. Como já foi dito, o único sujeito participante do vídeo é o 

humorista. Ele declarou-se responsável pela gravação, edição e publicação do 

vídeo sem auxílio de qualquer outro56. No entanto, percebemos, na cena criada pelo 

humorista, a interlocução com uma plateia imaginária que nos remete às 

apresentações de stand-up. Na SD1, Danilo está envolvido em chamar atenção do 

público que assistirá ao vídeo. No enunciado Tudo bom, pessoal, por meio do 

vocativo, o humorista chama o público à interação, e, em outros momentos, o 

solicita novamente: eu recebi um SEDEX e faço questão que vocês vejam, então 

vamos lá, pessoal! Vamos fazer o un/ como é que diz aí nos youtubers dos jovens? 

Unboxing! Rufem os tambores. O que que será que é? (recortes referentes à SD1). 

Percebemos também a recorrência de perguntas à plateia: Quem que me 

mandou? Olha só... esta senho:::ra. O que que essa senhora é? O que ela é? (SD2). 

Esses elementos nos fazem questionar a que pessoal o humorista dirige sua 

produção. Seriam seus apoiadores, os milhões de seguidores que este possui em 

suas redes sociais? E que imaginário o humorista tem de seu público que lhe 

permite criar a cena humorística antecipando o que pode promover o riso em sua 

plateia? 

Identificamos, entre as materialidades que constroem o humor da produção, 

alguns elementos musicais. Na declaração do humorista referente à SD1 eu recebi 

um SEDEX e faço questão que vocês vejam, é introduzido um som que 

reproduzimos aqui como tan, tan, tan. É sob esse som que o envelope é revelado, 

criando-se uma atmosfera de expectativa em torno deste. Logo em seguida, o 

humorista questiona à sua plateia imaginária o que será que é?, referindo-se ao que 

pode conter o envelope, e, enquanto o abre e exibe o destinador, imita um som de 

rufar tambores. O humor é construído sobre o suspense e expectativa que o 

                                                           
56 Depoimento elencado na sentença judicial de Danilo Gentili, disponível em 
https://www.conjur.com.br/dl/danilo-gentili-condenado-prisao-injuria.pdf. Acesso em: 21 jul. 2020. 
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humorista cria acerca do conteúdo do envelope que, na verdade, já é de seu 

conhecimento, pois o vídeo é justamente sua resposta à notificação. Ao abrir o 

envelope, é introduzida a 5ª sinfonia de Beethoven, uma sinfonia dramática que 

conduz o imaginário da plateia sobre os papéis que começam a ser apresentados. 

O riso é produzido pelo desencaixe estabelecido nessa intersecção inesperada do 

clássico e erudito com uma produção humorística ordinária. 

O humorista se propõe a apresentar o envelope no formato Unboxing videos. 

Unboxing é uma prática de desempacotamento e divulgação de produtos, na qual 

o sujeito grava toda a ação de desempacotar, montar e ativar os mais variados tipos 

de produtos que vão desde eletrônicos a brinquedos e produtos de beleza ou 

vestuário. Essas gravações são construídas de modo informal e pessoal e 

divulgadas principalmente na plataforma do Youtube. Essa prática é uma estratégia 

de publicidade que prende o interlocutor pela expectativa do que vai advir do 

desempacotamento. Conforme Sato (2016), esse tipo de gravação apresenta jogo 

de cores e trilhas sonoras animadas, a fim de atrair prováveis consumidores. O 

destaque é dirigido ao produto geralmente em mãos, não àquele que produz o 

vídeo. Segundo o autor, “a surpresa de descobrir o que está guardado na 

embalagem é fundamental na estrutura dos filmes” (SATO, 2016, p. 10). 

No vídeo de análise há um deslocamento de sentidos referente à prática do 

Unboxing. O que o humorista se propõe a “tirar da caixa”, em uma tradução literal, 

não é um produto de consumo e sim uma notificação extrajudicial, não é um produto 

de desejo que estava sendo esperado e sim um documento oficial preocupante. Se 

no Unboxing há exposição do produto “tal como ele realmente se apresenta”, ou 

seja, fala-se de suas características positivas e negativas para que o público compre 

ou não o produto, no vídeo o humorista nos apresenta a notificação e a deputada 

como elas se apresentam à ele: a notificação é desprezível porque restringe seu 

poder e, por isso, é rasgada e Maria do Rosário é aquela que é puta antes de ser 

deputada, aquela que é “nojenta, falsa e cínica pra caraleo”, conforme os tweets 

que geraram a notificação, e assim o público e os eleitores devem declinar da 

deputada, causando-lhe prejuízos, inclusive, em seu posto de trabalho. O humor é 

produzido por meio desse deslocamento de sentidos, advém da astúcia do 

humorista em mobilizar uma prática bastante popular para desenvolver sua 

agressão à deputada, garantindo ainda o interesse do público que o aguarda abrir 
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o envelope para descobrir o que contém e, quando descobre, já está envolvido pela 

produção e a assiste por completo. 

Identificamos, no vídeo analisado, uma organização e premeditação da cena 

para promover o humor e a agressão de modo simultâneo. A enunciação se 

apresenta sem pausas, sem hesitações, os gestos ocorrem de forma organizada, 

como se houvesse um roteiro a seguir, ou seja, o humorista abriu o envelope, tomou 

conhecimento da notificação e, então, planejou sua resposta. Desse modo, o 

excesso de perguntas presentes O que que será que é? (SD1), Quem que me 

mandou? Olha só... esta senho:::ra ((mostra o nome de Maria do Rosário)). O que 

que essa senhora é? O que ela é? ((faz o gesto com os dedos sobre a palavra 

deputada)) (SD2) funciona como um recurso empregado para criar expectativa, para 

produzir humor na cena do Unboxing, uma vez que o humorista as enuncia com 

conhecimento de suas respostas. 

 Como foi apontado na seção 3.3, identificamos o recurso da ironia 

empregado no alongamento da vogal tônica dos termos senho:::ra e deputa:::da. A 

ironia é um mecanismo bastante utilizado pelo discurso humorístico, pois é eficaz 

em promover o desencaixe de sentidos que provoca o humor e, em caso de 

identificação dos interlocutores com o conteúdo da ironia, o riso. Geralmente, a 

ironia é marcada no discurso pelo sujeito enunciador para que os interlocutores 

possam compreender que, na verdade, aquele não se identifica com o que diz, mas, 

ao mesmo tempo, não pode ou não deseja comprometer-se com sua posição devido 

às sanções que podem lhe ser imputadas pela formação social. Em nosso corpus, 

o humorista não se identifica com uma posição de respeito à deputada, e, para 

marcá-la, utiliza-se do funcionamento da ironia; no entanto, entendemos que esta 

não tem por função ocultar o desrespeito do humorista e sim evidenciá-lo como 

humor, de modo a preservar o humorista de eventuais críticas. 

Em nossa formação social, o humor foi naturalizado como um discurso de 

brincadeira, sem efeito de verdade, e é sob essas evidências que ele circula 

produzindo efeitos nos sujeitos. É justamente por produzir tais evidências que a 

ideologia dominante que produz relações de opressão entre os gêneros buscou 

vincular-se ao humor para garantir sua reprodução, pois o humor tem efeito de não 

produzir violência ganhando circulação entre os sujeitos. Esse efeito, no entanto, é 

uma ilusão. A partir da análise do corpus, podemos compreender que, sob o efeito 

de brincadeira, o discurso humorístico reproduz sim práticas de violência. No 
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discurso do humorista, a agressão é suavizada pela conjunção entre a ironia (que 

está produzindo efeito chistoso pelo desencaixe de sentidos estabilizados pelos 

elementos lexicais e os sentidos que advém dos elementos suprassegmentais, 

sonoros e gestuais) e as estratégias humorísticas empregadas. 

Questionamos: a que senhora e deputada o humorista se refere em sua 

enunciação? Uma senh:::ora não é uma senhora e uma deputa:::da não é uma 

deputada. Ou melhor: a senho:::ra é a deputa:::da que é puta. Os sentidos são 

deslocados de seus significados dicionarizados e construídos conforme a posição-

sujeito daquele que enuncia. O referente está implícito na textualidade visual, 

conforme a SD3, mas ausente na enunciação verbal, o que nos leva a questionar: 

a falta de não dizer o nome de Maria do Rosário, mas aponta-lo no papel, mobiliza 

que sentidos? Por que Danilo não diz o nome da mulher com quem disputa 

sentidos? Este só é enunciado no final do vídeo, quando o humorista assume um 

tom mais sério: “Pra Maria do Rosário e pra qualquer outro deputado de qualquer 

outro partido: eu pago o seu salário. Eu decido se você cala ou não a boca! Nunca 

o contrário! ((repete e close no rosto)). Você que tá assistindo isso: nunca admita, 

nunca aceite que qualquer deputado, qualquer senador, prefeito, governador diga 

se você pode ou não falar alguma coisa. É você que diz se eles podem ou não falar. 

Eles são funcionários de vocês e não vocês deles” (SD17).  

Entendemos que o humorista assume o modo sério do discurso para conferir 

legitimidade ao conteúdo de sua enunciação. Ao designar Maria do Rosário, o 

humorista não deseja deixar margens para equívocos ou deixar livre a interpretação 

de seus interlocutores, característica do modo humorístico. Ele designa o referente 

com nome e sobrenome para caracterizá-la como censora e, ainda, estabelece uma 

hierarquia na qual esta é subordinada a ele: eu pago o seu salário, eu decido se 

você cala ou não a boca. No vídeo, fica entendido que este a quer calada, pois é 

inadmissível que a deputada tenha poder suficiente para denunciar uma agressão 

e calá-lo, o que vai motivar a gravação e publicação do texto que deu origem ao 

nosso corpus. 

Diante do incômodo causado pela mulher na esfera pública, objetiva-se 

redirecioná-la para o espaço privado. Além de humilhá-la enquanto mulher, o 

humorista ainda a deslegitima frente aos eleitores, caracterizando-a como 

intolerante e censora, bem como irresponsável com o dinheiro público, pois 

desperdiça o dinheiro do contribuinte mobilizando a procuradoria parlamentar para 
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perseguir o humorista por umas tweetadas. Danilo sabe que é um grande 

influenciador e, por isso, ao final do vídeo, se dirige àqueles que o assistem 

solicitando que jamais aceitem condutas como as de Maria do Rosário. Segundo 

consta na sentença do humorista57, Maria do Rosário declarou em depoimento que 

recebeu inúmeras ameaças decorrentes das postagens de 2016, pois, enquanto 

escrevia para menos de cem mil seguidores no Twitter, o humorista escrevia para 

cerca de doze milhões que, legitimados pelas ofensas do humorista, investiram de 

forma agressiva contra ela e sua família, fator que a levou a solicitar a retirada dos 

tweets. 

No jogo de palavras construído entre deputada/puta, identificamos o 

processo de condensação do significante deputada para formar um novo 

significante puta, e, desse processo advém o efeito chistoso. A coincidência do 

cargo de Maria do Rosário com o pré-construído referido ao termo puta foi bastante 

próspera ao humorista, que não poderia ter realizado tal sugestão caso Maria do 

Rosário exercesse qualquer outra função, como professora, apresentadora ou 

doméstica, pois não haveria o efeito chistoso. Se o humorista enunciasse “Maria do 

Rosário é puta”, não haveria o emprego de técnicas humorísticas, isto é, a ofensa 

se realizaria, mas o riso ficaria comprometido, no entanto, na sugestão proposta 

pela sintaxe visual, que vai do nome de Maria do Rosário ao jogo entre 

deputada/puta, o riso pode advir e o humorista desenvolve sua agressão 

enunciando gestual e humoristicamente o que, caso fosse formulado sob o modo 

convencional, poderia lhe causar maiores prejuízos. O humorista poderia ter 

enunciado de muitos modos que considera Maria do Rosário uma puta, mas o faz 

de modo específico, pois busca na técnica o modo que permita o riso em seus 

interlocutores.  

Freud descreveu a técnica linguística como essencial para o funcionamento 

dos chistes. Da perspectiva da técnica, o efeito chistoso se dá na intersecção de 

dois significantes que se tornam um, contudo, é necessário que o interlocutor realize 

um resgate discursivo de como esses termos vêm sendo significados em nossa 

formação social para que possa haver compreensão e, posteriormente, o riso. 

                                                           
57 Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/danilo-gentili-condenado-prisao-injuria.pdf. Acesso em: 21 
jul. 2020. 
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Ao apresentar Maria do Rosário como deputa:::da...opa por meio da 

interjeição o humorista simula uma falha, como se o gesto não houvesse sido 

premeditado, calculado. O interlocutor, no entanto, sabe que não houve equívoco 

na designação da deputada, pois, no contrato entre o humorista e seus 

interlocutores, está prevista a hostilização à representação de Maria do Rosário, e 

é daí que surge o efeito humorístico, desse desencaixe entre o posto da linearidade 

linguística e o pressuposto da materialidade prosódica e gestual. O humorista 

declara-se como oposição à esquerda brasileira da qual Maria do Rosário faz parte; 

quando possível utiliza-se de seus meios para criticá-la e ofendê-la, e seus 

interlocutores antecipam esse tipo de construção em suas apresentações. Por tudo 

isso, o que seria da ordem do inesperado no jogo das formações imaginárias que 

se tem de Danilo, de seu público e de seu humor seria, de fato, uma posição de 

respeito pela deputada em questão. 

Ao apresentar a notificação assinadinha pela Procuradoria Parlamentar 

(SD5), por meio do diminutivo, o humorista desdenha da notificação e da própria 

Procuradoria. Como é inesperada esta postura ao receber uma notificação judicial, 

o riso é provocado. Pensando o humor em Freud, talvez pudéssemos articular tal 

postura a uma tentativa do superego em proteger o ego da ameaça judicial. Porém, 

no caso do humorista, parece haver um desrespeito pelos órgãos oficiais e pela 

representação política brasileira, de modo que este apresenta descaso para com o 

conteúdo da notificação: não sei, porque nem li (SD5). Há desconsideração e 

desprezo pelo órgão e pela deputada no discurso em questão, pois esta sequer é 

deputada, é puta. 

Posteriormente, o humorista desloca-se da posição de agressor para assumir 

uma posição de vítima censurada: Parece que, parece que eu fiz umas tweetadas 

que ela não gostou. Parece que eu fiz umas tweetadas que ela não gostou né (SD5). 

É introduzido um som de choro que parece vir de uma mulher. Sob nosso 

entendimento, esse choro é representativo da queixa de Maria do Rosário, o que 

produz riso de um modo violento e debochado, pois o riso advém da possibilidade 

do choro diante das ofensas anteriores. Sentidos sobre certa vitimização da 

deputada ou sobre a sensibilidade exacerbada da mulher em lidar com o confronto 

também podem advir dessa produção. Danilo planeja todo o andamento do vídeo 

para, diante do incômodo causado pelos tweets, agredir a deputada com uma 

produção um tanto mais perversa e dissimulada. 
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Os tweets “que parece que Danilo fez” estão comprovados e seguem 

anexados à notificação, no entanto, o humorista desloca sua responsabilidade pelas 

publicações referidas e encaminha a notificação à Maria do Rosário, pois, afinal, se 

a deputada não gostou das publicações, isto é um problema que não cabe ao 

humorista e sim a ela. Danilo somente estava usando de sua liberdade de 

expressão para “denunciar contradições” no discurso da deputada. A posição de 

algoz passa à mulher, que causou problemas ao criar uma solicitação à qual Danilo 

não pode atender, pois, desse modo, atestaria subserviência à sua figura, o que 

não pode ser admitido por sua posição nas relações de poder. Então, o humorista 

precisa reagir de forma mais agressiva a fim de reafirmar seu poder sobre a 

deputada para que esta se cale, e, para calá-la, o humorista a humilha. 

Parafraseando, se a deputada se sentiu ofendida frente às publicações no Twitter, 

isto é um problema dela, a deputada não pode solicitar que Danilo abra mão de seu 

poder, de sua legitimidade frente a seus apoiadores que o admiram justamente por 

sua posição “ácida”, apagando publicações, apagando suas palavras, seu discurso, 

logo, ELE é a vítima. Constrói-se uma relação de antagonismo entre uma posição 

e outra, deslocando-se o papel da vítima da deputada para o humorista. 

Na SD6, o humorista simula ingenuidade: O que que será que eu fiz que ela 

não gostou? Eu não faço ideia. Vamos ver. Ele sabe, ele já leu a notificação e o 

vídeo é sua resposta. Ainda assim, Danilo pega a notificação em mãos dizendo que 

vai lê-la e a rasga ao meio, como é possível visualizar na SD7. 

 (SD7) 

 

A SD6 continua: Hãhã, meu Deus! Não vai dar pra ler porque eu rasguei. Hã 

meu Deus rasguei de novo. Eu fui ler, pum: rasguei. Puxa vida. O humorista constrói 

a cena como acidente, quando na verdade todos os gestos são feitos 

deliberadamente e forja várias vezes o acidente em rasgar a notificação. Esse gesto 

produz o humor pelo desencaixe entre o que ele diz e faz. Danilo deixa evidente seu 

desrespeito pelo sistema judiciário representado pela procuradoria: Rasguei bem 
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na assinatura aí. “Procuradoria Parlamentar”, tá vendo aqui ó? Ooooooooooh Meu 

Deus!. Noti... ah me notificaram! Hãaaa acho que nãaaao!. Ignorando o documento 

oficial, ele se coloca numa posição de superioridade em relação ao órgão oficial 

representativo da Câmara dos Deputados. Ao rasgar bem na assinatura, destrói o 

que representa a procuradoria parlamentar, o que pode ser replicado por quem o 

assiste. 

Na SD9, o humorista diz: Infelizmente eu não consegui ler porque aconteceu 

esse acidente então... Nesse momento, a plateia imaginária de Danilo, 

materialmente forjada através dos sons de interação introduzidos no vídeo, interage 

por meio do sonoro a:::::h, demonstrando condolências em relação ao acidente. O 

riso é produzido porque seus interlocutores sabem que ele leu a notificação e a 

rasgou com o intuito de destruí-la, bem como o que ela representa, a posição irônica 

também é presente ao longo da SD. Ele continua: mas não é por isso que ela vai 

ficar sem resposta. Tô mandando a resposta pra você, tá?. Mas questionamos, se 

o humorista não leu, como pode responder àquilo que não leu, aquilo que 

desconhece? Identificamos uma posição de intolerância para com o outro, que é 

diferente de si, levando ao desejo de aniquilação. Este é o absurdo da intolerância: 

não importa o que Maria do Rosário tenha a dizer com a notificação, pois esta é tão 

insignificante quanto a deputada e, assim, não interessa o que possa estar dito ali. 

O que importa ao humorista é o retorno, a resposta ao outro que não pode ser 

tolerado. Essa resposta evidentemente deve causar sofrimento ao outro a fim de 

reprimi-lo e como vimos, vem permeada pela perversão que proporciona maior 

prazer no humorista quanto maior humilhação à deputada. A defesa do direito à 

liberdade de expressão vem acompanhada da recusa à escuta do outro. Ao mesmo 

tempo em que o humorista chama a Constituição para a sua defesa, no que 

concerne à liberdade de expressão, ele ignora a liberdade de expressão do outro, 

operando, portanto, uma censura do outro. O argumento jurídico utilizado para se 

defender é desconsiderado quando ataca a deputada, mais um desencaixe no 

discurso produzido por Danilo. 

O humorista continua: Agora eu pego tudo isso aqui né ((os papéis 

rasgados)), junto tudo com todo o respeito. Vossa excelência, com todo o respeito, 

pela mor de Deus, hein! (SD9). Essa estrutura funciona porque o humorista enfatiza 

que se dirige à Vossa Excelência (após designá-la como puta) com todo o respeito, 

mas, na verdade, faz o contrário do que diz, estabelecendo mais um efeito de 
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desencaixe (produtor do humor). Identificamos o recurso da ironia funcionando para 

produzir o efeito humorístico e prover o riso àqueles que se identificam com a 

violência que está sendo desenvolvida. 

Dividimos a SD10 em dois enunciados visuais que, juntos, constroem os 

possíveis sentidos da SD. O primeiro é o rosto do humorista destacado pelo 

enquadramento da imagem, os olhos focados na câmera ao dirigir-se à Vossa 

Excelência lhe informando que está preparando sua reposta à notificação recebida. 

O segundo enunciado visual corresponde aos papéis rasgados sob a mão de 

Danilo. Estes representam o poder e a agressividade deste que, interpelado por 

uma FD intolerante, não cogitou um debate com a deputada em nível judicial para 

solicitar a manutenção de suas publicações na plataforma do Twitter. Essa ação lhe 

é interditada pela FD, e assim parte diretamente para a aniquilação da notificação. 

Esses enunciados constroem a SD de modo a lançar um desafio à deputada: sim, 

eu destruí sua notificação judicial. O que você pode fazer a respeito disso? 

 (SD10) 

Após dirigir-se diretamente à deputada, prevenindo-lhe de sua resposta, 

Danilo pega os papéis rasgados e os coloca aos poucos dentro das calças, 

esfregando-os na região do pênis. Nesse momento, é introduzida a 9ª Sinfonia de 

Beethoven, conhecida também como Hino à Alegria. No Guia Pervertido da 

Ideologia (2012)58, Žižek nos diz que a sinfonia é comumente entendida como uma 

ode à humanidade e aos ideais de fraternidade e liberdade de todas pessoas. O 

mais interessante, segundo o filósofo, é sua capacidade de adaptação aos mais 

diversos cenários possíveis, assim é possível encontrá-la em eventos públicos da 

Alemanha Nazista sem desconsiderar que, na União Soviética, a sinfonia era 

largamente utilizada como uma canção comunista, a encontramos, inclusive, como 

som de fundo de um gesto vulgar e violento como o de Danilo. Segundo o filósofo, 

isso acontece porque a sinfonia funciona como um invólucro vazio aberto a 

possíveis significados, e é assim que toda ideologia deve funcionar. Em nosso 

                                                           
58 Disponível em: http://canalcurta.tv.br/series/serie.aspx?serieId=556. Acesso em: 24 jul. 2020. 
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corpus ela é empregada para representar como um grande momento a resposta do 

humorista à deputada, o gesto de Danilo com os papéis. Da incongruência entre um 

gesto esdrúxulo e o ilustre da sinfonia surge o riso, ou seja, trata-se de mais uma 

estratégia de desencaixe. Por fim, o envelope recebe o mesmo documento, mas 

agora é um documento rasgado, adulterado, afetado pela agressividade do 

humorista. 

As SD 11, 12 e 13 demostram o momento de contato dos papéis com a 

genitália do humorista. Se, nesse momento, a câmera registrasse o rosto de Danilo 

enquanto realiza o gesto com o documento, o efeito de sentido provocado não seria 

o mesmo, pois é importante que a câmera enquadre essa área enquanto 

simbolização do poder conferido ao homem. Se Danilo dissesse “vou colocar a 

notificação no pênis” e a câmera registrasse seu rosto imitando as mais diversas 

expressões, como nojo ou prazer, por exemplo, não haveria o peso simbólico que 

o registro da notificação entrando e saindo de suas calças tem, bem como o registro 

da movimentação das mãos que realiza o atrito. 

    

 

Ao encaminhar o documento à Maria do Rosário (Mas o que é isso???) o 

humorista lembra ao público o confronto entre a deputada e Jair Bolsonaro, o que 

já havia feito em seus tweets: “aí ela chama o cara de estuprador, toma empurrão 

e dá chilique. Falsa e cínica pra caraleo”. Pela retomada dessa situação, Danilo 

busca vitimar-se, lembrando de conflitos anteriores, como estabelecendo-se 

buscasse construir, com seu público, o estado de Maria do Rosário como histérica 

ou louca. Danilo ainda lembra à deputada um momento no qual ela estava 

visivelmente abalada por ter sido chamada de vagabunda, recebendo, inclusive, um 

empurrão de Jair Bolsonaro. Percebemos que é recorrente no humorista o prazer 

pela produção de humilhação à deputada. Danilo ri dessa lembrança e seus 

apoiadores também, o riso é construído pela lembrança da violência, ou melhor, ao 

recordar a violência o riso irrompe produzindo uma nova violência. 

(SD13) (SD12) (SD11) 
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Danilo alega, em sua defesa, que não produziu o vídeo com o objetivo de 

ofender a deputada, que este é somente uma produção humorística e que pode 

identificar elementos elencados na literatura sobre o humor, como o setup e o 

punch. O humorista Léo Lins defende que toda piada se resume à estrutura set-up 

+ punch line. Conforme Oliveira (2018, p. 59), “setup é a exposição do discurso que 

será o alvo da piada. Já a punch line é a contraposição pelo discurso que oferecerá 

uma possibilidade inusitada”. O humor então é esse desencaixe de pensamentos, 

gestos, enunciados, e não literalidade. Na tentativa de compreender esses 

elementos discursivamente, Oliveira (2018, p. 60) diz que “o inusitado e as torções 

que estabelecem o setup e a punch line acontecem em um processo de disputa na 

tentativa de diálogo entre os sujeitos com diferentes cortes ideológicos”. 

Considerando essa proposição, podemos entender que, no vídeo elaborado por 

Danilo, o setup lineariza uma posição de consideração pela deputada federal (ele a 

designa como senhora, deputada, Vossa Excelência, se propõe a ler a notificação 

e respondê-la), ao mesmo tempo punchs são introduzidos para marcar outra 

posição, uma posição intolerante, agressiva, misógina e de viés autoritário. 

Posteriormente, o humorista dirige-se diretamente à Maria do Rosário 

abrindo mão do “aparente respeito” que simulava na SD9 “Maria do Rosário, 

chegando a minha cartinha, abre ela, tira o conteúdo, sinta aquele cheirinho do meu 

saco e abra a bunda e enfie bem no meio dela tudo isso aí que eu tô mandando aí 

pra você” (SD18). Os elementos no diminutivo cartinha e cheirinho estabelecem o 

deboche diante da agressão realizada. Entendemos que o humor de Danilo Gentili 

reproduz relações de opressão pelo gênero por meio de práticas de violência. Estas 

são investidas de recursos humorísticos para garantir que Danilo e seus apoiadores 

possam continuar reproduzindo seus pressupostos sem sofrer maiores prejuízos. 

Após a condenação pela publicação do vídeo, Danilo recebeu grande apoio da 

classe de humoristas. Se o vídeo tivesse sido realizado sem inserção de recursos 

humorísticos, acreditamos que estes ficariam chocados com a produção e não 

condenariam a sentença de Danilo.  

Diante do que foi apresentado, configuramos o humor de Danilo Gentili a 

partir de uma formação discursiva misógina que prevê a subordinação da mulher ao 

homem e o recurso da violência para mantê-la nessa posição. As análises apontam 

que, perante o confronto com uma mulher de poder, Danilo recorre ao gênero para 

subjugá-la, demonstrando desconsideração, desrespeito, aversão ao diferente, bem 



135 
 

como clara intenção de promover sua humilhação e deslegitimar o posto que ocupa. 

Danilo filia-se a uma posição misógina e perversa, pois quanto mais destrói a 

mulher, maior é o prazer que sente. Conseguimos chegar a essa conclusão através, 

principalmente, da formulação visual “puta”, presente na SD4, e, também, pela 

introdução dos papéis rasgados em suas calças, os quais ficaram em contato com 

seu pênis. Tais gestos (dentre outros) retomam a diferença de gênero e a opressão 

em função dessa diferença. A forma como Danilo produz o humor só é possível por 

existir essa diferença. 

Para finalizar essa seção de análise, gostaríamos de retomar Michel Pêcheux 

quando, a partir de sua teorização sobre o efeito de pré-construído, emerge a 

questão das anedotas e da ironia. Pêcheux (1997, p. 156, grifos do autor) 

investigava o efeito de pré-construído como a discrepância “entre a estranheza 

familiar desse fora situado antes, em outro lugar, independentemente, e o sujeito 

identificável, responsável, que dá conta de seus atos”, esclarecendo que tal 

discrepância funciona por contradição, 

quer o sujeito, em toda sua ignorância, se submeta a ela, quer, ao 
contrário, ele a apreenda por meio de sua agudeza de “espírito”: um grande 
número de brincadeiras, anedotas, etc., são, de fato, regidas pela 
contradição inerente a essa discrepância; elas constituem como que 
sintomas dessa apreensão e têm como sustentáculo o círculo que liga a 
contradição sofrida (isto é, a “estupidez”) à contradição apreendida e 
exibida (isto é, a “ironia”) (PÊCHEUX, 1997, p.156). 

  

O autor reconhece, então, uma discrepância entre aqueles que percebem 

sua submissão e expõem a contradição, e aqueles que se mantém dentro do 

processo de interpelação, reproduzindo-a sem questionamentos. As produções 

humorísticas como as anedotas e a ironia funcionariam como sintomas do 

reconhecimento desse processo que passa da contradição sofrida à apreensão e 

exposição dessa contradição. O humor produzido por Danilo funciona de modo 

diferente: ele submete-se à contradição sem apreendê-la, de modo que o humor de 

Danilo não é sintoma da apreensão do processo de interpelação: ele permanece 

subordinado à formação discursiva da ideologia dominante que reproduz relações 

de opressão. 
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5 Violência e Gênero 
 

A violência de gênero geralmente é praticada pelo gênero hegemônico contra 

os gêneros não-hegemônicos, como mulheres, homossexuais, travestis, 

transgêneros, não-binários, etc., ou seja, é exercida contra aquele que ousar 

subverter os saberes hegemônicos da ideologia cisheteronormativa, que tem como 

pressuposto a identificação do sujeito com o gênero atribuído em seu nascimento59, 

bem como o desenvolvimento da heterossexualidade na maturidade. Diante da 

proposta de nosso trabalho, neste capítulo abordaremos especificamente a 

violência cometida contra as mulheres, ou, melhor dizendo, àqueles sujeitos que se 

identificam como mulheres, ainda que algumas reflexões permitam pensar a 

violência em relação a outras minorias subjugadas. 

A violência contra as mulheres é um problema de tamanha complexidade em 

nossa sociedade que já foi temática de inúmeros trabalhos em diversas áreas de 

conhecimento, tais como a área da saúde, da linguagem, das ciências sociais e das 

ciências humanas. Suas causas e consequências foram investigadas à exaustão e 

ressaltamos a importância desses estudos na desnaturalização dessa violência; no 

entanto, apesar dos crescentes avanços conquistados em prol da igualdade de 

gênero, as mulheres ainda se encontram em posição de subjugação em relação aos 

homens. Neste capítulo, buscamos compreender o fenômeno da violência e seu 

funcionamento na reprodução da desigualdade de gênero. Buscamos ainda 

articular o vínculo entre violência de gênero e humor, entendendo esse vínculo 

como uma estratégia da FD misógina para sua reprodução. Somamos então nosso 

trabalho à discussão sobre a violência exercida em função do gênero. 

Da perspectiva da AD, Lunkes (2019, p. 193-194) considera a violência em 

um amplo processo discursivo: 

trata-se de um conjunto de gestos de violência que, pela evidência 
ideológica da formação social capitalista, corroboram e legitimam 
desigualdades de toda ordem, seja de classe, de raça e/ou gênero, que 
atuam não apenas no sentido de verticalizar/hierarquizar as relações, mas 
também de cristalizar os efeitos de superioridade e inferioridade colocados 
em jogo no discurso de um sujeito ou grupo sobre outro.  

 

                                                           
59 A cisheteronormatividade interpela-nos de tal modo que crianças nascidas com órgãos masculinos 
e femininos logo são submetidas à cirurgia e a tratamentos com hormônios para que se insiram no 
padrão estabelecido, pois são identificadas como anomalias e não como algo natural. 
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No que diz respeito às questões de gênero, ser identificado pelo gênero 

hegemônico como mulher ou LGBTQI+ a priori já coloca o sujeito em uma relação 

de violência. Essa identificação, por si só, constitui motivação para o investimento 

de práticas de violência, posto que está cristalizada em nossa formação social a 

subjugação do não-hegemônico ao gênero dominante, e, ao encontrar a resistência 

desses outros, este ainda pode retornar com violência para submetê-los ou extingui-

los. Assim, a violência é mobilizada no discurso pelos efeitos de evidência que 

constroem os sujeitos que reproduzem a violência, bem como aqueles que a 

recebem. 

Strey e Werba (2012, p. 74) referem-se à violência de gênero como “ações 

ou circunstâncias que submetem unidirecionalmente, física e/ou emocionalmente, 

visível e/ou invisivelmente as pessoas em função de seu sexo”. A violência de 

gênero em nossa sociedade designa o emprego da violência como um instrumento 

a favor da dominação masculina. Esse sintagma abarca em seus sentidos diferentes 

práticas que visam à subjugação da mulher, desde as práticas mais perceptíveis, 

como as agressões físicas que, muitas vezes, culminam em assassinatos, até as 

mais sutis, como a humilhação, o escárnio e a ironia. 

 A partir de Baested, Strey (2012) aponta para a infeliz realidade que mantém 

mulheres em relacionamentos violentos, pois, “no momento em que elas iam 

transgredindo o modelo de obediência, da resignação, do papel bem tradicional 

atribuído a uma mulher casada, elas foram assassinadas” (BAESTED apud STREY, 

2012, p. 67). A violência doméstica, sabemos, é apenas uma das consequências da 

ideologia patriarcal. Todos os dias somos bombardeados pelos veículos de 

comunicação relatando casos de feminicídio de tal modo que não podemos mais 

ignorar a existência de uma tradição de legitimação da violência de gênero em 

nossa sociedade. É tarefa árdua, mas necessária atuar em sua desnaturalização 

para que as mulheres possam viver. 

Partimos da hipótese de que esse cenário não será modificado se não 

abordarmos a violência estrutural invisibilizada, por isso nosso interesse pela 

violência travestida de piada. Em nosso entendimento, o humor pode funcionar 

como um aliado aos discursos de ódio que estavam em processo de recalcamento 

em nossa conjuntura, mas que, nos últimos anos, têm se apresentado de modo 

mais visível à sociedade. Sob o pretexto do riso, os sujeitos podem dar vazão a todo 

tipo de preconceito garantindo a reprodução destes e a proteção do sujeito a 
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eventuais críticas. O bom sujeito da FD misógina, configurada para abrigar o 

discurso analisado, se vale dos mecanismos discursivos do humor para que os 

sentidos da FD possam continuar circulando e gerando efeitos, mesmo diante das 

restrições as quais está sujeita. Isto é, diante da mobilização das mulheres 

(principalmente) pelo combate às práticas misóginas, a FD misógina garante sua 

reprodução por meio de estratégias humorísticas, sob o modo humorístico os 

pressupostos da FD são percebidos como “brincadeira”. Em razão disso, discursos 

misóginos que não seriam admitidos sob o modo sério ganham circulação sob o 

modo humor. 

No final do século XX, o Brasil, pressionado pela emergência dos 

movimentos feministas, necessitava responder diante da violência exercida contra 

a mulher, o que resultou na ratificação, em 1995, da Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Eliminar a Violência Contra a Mulher, sediada em Belém do 

Pará. Neste mesmo ano, a ONU se posiciona sobre a violência exercida contra as 

mulheres, caracterizando-a como violação dos direitos humanos. Desde então, 

muitas políticas foram criadas com o objetivo de erradicar a violência de gênero, e 

citamos algumas ao longo deste trabalho. No entanto, o filósofo Byung-Chul Han, 

na introdução de sua Topologia da Violência, já nos alertava de que “há coisas que 

não desaparecem: dentre elas está a violência” (HAN, 2017, p. 7). De tempos em 

tempos, modificam-se apenas suas formas de manifestação, ora mais sutil, ora mais 

explícita. 

É o que entendemos que ocorre com a violência de gênero. Certos saberes 

passaram a ser recalcados diante da ascensão dos movimentos feministas que 

organizaram a luta das mulheres por direitos dentro de uma conjuntura patriarcal. 

No momento atual, discursos explicitamente misóginos, majoritariamente, não são 

admitidos, mas discursos misóginos vinculados ao humor o são, de modo que a 

condenação de Danilo Gentili ainda gerou mais agressões à deputada Maria do 

Rosário. A misoginia no humor não tem a comoção gerada sob o modo sério porque 

é mais sutil, e é isso que garante ao humorista continuar reproduzindo a violência 

sem grandes constrangimentos. É isso que lhe dá segurança para publicar para 

milhões de pessoas um vídeo como o que analisamos. 
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Recentemente, nos chocou descobrir que, durante o carnaval, circulavam 

fantasias que debochavam do feminicídio de Eliza Samudio60, articulado pelo 

goleiro Bruno Fernandes de Souza, ex-jogador do Flamengo. Encontramos a 

imagem de um homem com uma camiseta na qual lia-se “Bruno”, este em suas 

mãos possuía um saco de lixo preto etiquetado como “Eliza” e, ao seu lado, 

posavam três mulheres também fantasiadas e sorridentes (Anexo E)61. Como é 

possível estas mulheres sentirem-se confortáveis perante esse homem? Como é 

possível este considerar um crime de feminicídio uma fantasia de carnaval? Práticas 

desse tipo corroboram para que, algum tempo depois, o feminicida Bruno seja 

contratado para o comercial de divulgação de um canil. É de conhecimento público 

que o corpo de Eliza nunca foi encontrado e a tese da promotoria é de que o corpo 

tenha sido destinado aos cães que viviam no sítio no qual foi assassinada. Parece, 

de fato, piada que esse comercial tenha ocorrido, mas não o é e a mulher continua 

sendo violentada mesmo após sua morte – na forma de riso. 

Se um crime tão bárbaro choca a sociedade, como pode produzir riso como 

fantasia de carnaval? O humor faz isso, evidencia a violência como piada para que 

os efeitos humorísticos se sobreponham aos efeitos de violência e, assim, ela possa 

continuar sendo reproduzida. Não definimos se os sujeitos riem dessas produções 

por as tratarem como brincadeira, marcando um distanciamento entre a produção 

humorística, a identificação do humorista e daquele que ri, ou se o riso advém 

justamente do reconhecimento da violência da produção.  

Assim sendo, apesar dos progressos dos gêneros não-hegemônicos em 

direção à igualdade, a violência não some das relações sociais, e, até mesmo, 

talvez nunca possa ser erradicada, apenas há um deslocamento em suas formas 

de apresentação. Parece-nos que, perante um conservadorismo emergente em 

nosso país, essa violência volta a se apresentar de forma mais explícita, autorizada 

pelos políticos que ocupam lugar em nossa democracia representativa. 

Como sintoma disso exposto, recentemente foi eleito para o posto mais 

elevado da política nacional um candidato defensor da disparidade salarial entre 

homens e mulheres, que se respalda no argumento de que estas, ao engravidarem, 

                                                           
60 Mais informações sobre o caso estão disponíveis em: https://g1.globo.com/mg/minas-
gerais/noticia/2020/06/11/dez-anos-depois-da-morte-de-eliza-samudio-goleiro-bruno-bola-e-
macarrao-estao-fora-da-cadeia.ghtml. Acesso em: 24 ago. 2020.  
61 Disponível em https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2011/03/01/pior-fantasia-de-carnaval-de-
todos-os-tempos. Acesso em: 10 ago. 2020. 
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geram despesas extras ao empregador, que, por sua vez, terá de contratar mais um 

funcionário para exercer a função da mulher afastada pela licença maternidade, 

geralmente correspondente a um período de cento e vinte dias. Entendemos que, 

na disparidade salarial há um lembrete à mulher de sua suposta inferioridade, bem 

como de sua inadequação ao ambiente de trabalho, como se, de certa forma, seu 

corpo não fosse compatível com as exigências neoliberais vigentes em nossa 

formação social. Isso defendido por um governante eleito é preocupante na medida 

em que aponta para a identificação de grande parte da população com tal discurso.  

Diante da ascensão de religiosos evangélicos e conservadores na política 

brasileira, há um movimento de regressão com as reformas sociais propostas pelos 

últimos governos. Recentemente, vivenciamos a proposta de emenda constitucional 

nº 181/2015, cuja pauta inicial tratava da extensão da licença maternidade para 

mães de bebês prematuros, extensão proporcional aos dias de internação da 

criança, mas que, em 2017, enveredou por outros lados e passou a ter por pauta 

principal a proteção do feto no âmbito uterino, bem como a defesa da vida desde o 

momento da concepção. Nessa reformulação da proposta de emenda emergiu uma 

discussão referente à criminalização de abortos que hoje são permitidos, como na 

gravidez decorrente de estupro ou risco de vida da gestante, e, ainda, quando o feto 

é diagnosticado com anencefalia. 

Entendemos que, no que concerne aos direitos das mulheres, há que se ficar 

vigilantes, pois estes de forma alguma são irrevogáveis. Uma proposta que 

inicialmente tinha por objetivo auxiliar a mulher em um momento de fragilidade física 

e emocional foi deturpada ao ponto de caracterizar como criminosa aquela que se 

negar a parir as consequências da violência de um estupro ou aquela que se negar 

a gestar um bebê cuja expectativa de vida restringe-se a poucas horas. As 

consequências psicológicas dessas experiências são devastadoras para as 

mulheres, culminando em abandono parental, depressão e até mesmo suicídio. É 

válido lembrar que, mesmo quando legalizado, o acesso ao procedimento de aborto 

é extremamente dificultado pela burocracia e também pelo preconceito de parte dos 

agentes de saúde e segurança pública. Caso recente envolvendo a gravidez de uma 

menina de 10 anos, violentada pelo tio desde os 6 anos de idade, reacendeu o 
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debate sobre o aborto em casos de estupro. O caso precisou de decisão judicial 

que autorizasse a realização do aborto62. 

Ainda recentemente tivemos uma consulta pública do Senado Federal sob nº 

44/2017 que visava à extinção do termo feminicídio, caracterizando os assassinatos 

de mulheres como agravante de crime passional, que tipifica o crime motivado por 

fortes sentimentos do agressor para com a vítima, incluindo o sentimento de posse. 

Tal modificação, entendemos, funcionaria como instrumento de invisibilização dos 

assassinatos de mulheres respaldados na ideologia do patriarcado, que tem como 

pressuposto a superioridade do homem em relação à mulher bem como sua posse 

pelo homem. 

Na contramão desses retrocessos, recentemente tivemos aprovado pelo 

Senado Federal a proposta de emenda constitucional nº 75/2019, que visa tornar o 

crime de feminicídio e estupro imprescritíveis e inafiançáveis63. Algumas mudanças 

na Lei Maria da Penha também ocorreram com vistas à maior proteção da mulher 

(Lei nº 13.871/2019), como a apreensão imediata de arma de fogo, mesmo que o 

agressor tenha registro para possuí-la, e o ressarcimento ao Sistema Único de 

Saúde pelos gastos advindos do tratamento da mulher agredida, bem como o custo 

com eventuais dispositivos de segurança para monitoramento da mulher amparada 

por medidas protetivas. Entendemos que essas medidas têm respaldo na ideologia 

capitalista/neoliberal que vê o capital como maior organizador das relações sociais; 

assim, na iminência de prejuízos no âmbito financeiro, o homem declinaria da 

violência para com a mulher, no entanto, não por entendê-la como ser de direito, 

mas sim com vistas a evitar sanções financeiras.  

Ainda que novas políticas estejam sendo desenvolvidas no sentido de punir 

os perpetradores da violência, falta investimento em políticas voltadas à prevenção, 

o que constitui um efeito da omissão do país diante da naturalização da 

desigualdade de gênero; como se se produzisse um enunciado do tipo “a violência 

exercida por questões de gênero, em certa medida, pode ser punida, mas não pode 

                                                           
62 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/08/codigo-penal-eca-e-decisao-
judicial-protegem-interrupcao-de-gravidez-de-menina-capixaba.shtml. Acesso em: 22 ago. 2020. 
63 De encontro aos retrocessos provocados pelos grupos conservadores, tivemos em junho de 2019 
a criminalização da homotransfobia pelo Supremo Tribunal Federal. A homotransfobia foi 
enquadrada na Lei nº 7716/89, nomeada como Lei do Racismo, que tratava de punir a discriminação 
por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, mas que passou a abranger a violência contra 
a orientação sexual e identidade de gênero diante da negligência do Congresso em formular 
propostas de proteção a essas minorias. 
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ser evitada, já que constitui um caráter natural, biológico”. Nesse sentido, com vistas 

à desnaturalização da violência contra mulher, temos o projeto de Lei nº 598/2019 

que altera a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabelece o 

problema da violência contra a mulher como um tema transversal que deve ser 

trabalhado nos currículos da educação básica. 

Em uma sociedade assentada sobre o molde da violência, para a reflexão 

sobre este fenômeno, parece-nos importante chamar os estudos de Arendt (2009) 

por sua delimitação do conceito de violência. De acordo com a autora, a violência 

não é inata ao ser humano, não é uma propriedade biológica que se manifesta no 

homem como no reino animal. Entendê-la sob uma perspectiva orgânica é 

demasiado perigoso na medida em que, enquanto processo natural, atribui-se certa 

glorificação à violência, como se a violência coletiva correspondesse à violência 

pela subsistência no reino animal. Segundo a filósofa, “a violência não é nem bestial 

nem irracional” (ARENDT, 2009, p. 81); a violência é instrumental e visa a objetivos 

específicos. 

Arendt (2009, p. 51) aborda a “violência como um fenômeno em si mesmo”, 

diferente do poder, mas frequentemente relacionada a este, daí a tendência em 

confundi-los como sinônimos ou como derivados um do outro. O poder é 

caracterizado pela autora como “correspondente à habilidade humana não apenas 

para agir, mas também para agir em concerto” (ARENDT, 2009, p. 60). O poder, 

assim, não é individual, é coletivo, e sua legitimidade é validada pela sustentação 

do grupo. A violência, por sua vez, especifica-se por seu “caráter instrumental” 

(ARENDT, 2009, p. 63), pela necessidade de justificação, e é geralmente 

empregada quando o poder já não é legítimo. 

Pensando as condições que resultaram em nosso corpus de análise, 

entendemos que a notificação recebida pelo humorista solicitando o apagamento 

de alguns tweets é percebida como uma forma de humilhação decorrente da perda 

de poder. Não se esperava que a deputada questionasse seu poder para subjugá-

la solicitando o apagamento das publicações ofensivas, o que faz com que o 

humorista recorra à violência. Ele sabe, contudo, que a violência não deve ser 

explicitamente misógina, pois muitos segmentos da sociedade têm condenado essa 

prática de ódio, então a molda às estratégias do discurso humorístico que vai 

evidenciá-la como piada para que possa ser executada e reproduzida por seus 
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apoiadores, restituindo-lhe o poder que foi ameaçado pelo documento oficial 

enquanto ato de resistência da deputada. 

Segundo a autora, “poder e violência são opostos; onde um domina 

absolutamente, o outro está ausente. A violência aparece onde o poder está em 

risco, mas, deixada a seu próprio curso, conduz à desaparição do poder” (ARENDT, 

2009, p.73). As relações de poder que estavam organizadas em torno do homem 

são desestabilizadas e, diante da ameaça de perder poder, de perder privilégios, a 

ferramenta da violência é alçada. Em outras palavras, o sujeito deixa de ocupar uma 

posição de dominância e recorre à violência, conforme nossa interpretação, à 

violência de gênero, característica de nossa formação social atual, perante a 

ameaça de declinar da posição privilegiada que ocupa nas relações de força. 

As relações de força, na perspectiva discursiva, estabelecem quem fala e 

quem silencia, a que discurso atribuir ou não valor; da posição discursiva dominante 

o sujeito tem mais valor do que quando na posição subjugada. Sobre as relações 

de força no funcionamento do discurso, Orlandi (2001, p. 39) diz que, “o lugar a 

partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz”. Em outras palavras, os 

efeitos que o discurso produz a partir do lugar do sujeito advém então das relações 

de força estabelecidas historicamente. Para exemplificar a proposição, a autora 

examina o lugar do professor em relação ao aluno e o lugar do padre diante da 

paróquia: ambos constituem posições de autoridade, reproduzindo discursos 

legitimados pelo lugar social que ocupam. 

Se pensarmos tal noção na relação construída historicamente entre homens 

e mulheres podemos estabelecer paralelos. Segundo Orlandi (2001, p.39), “como 

nossa sociedade é constituída por relações hierarquizadas, são relações de força, 

sustentadas no poder desses diferentes lugares, que se fazem valer na 

“comunicação” (2001, p. 39). Em nossas configurações sociais, as relações de 

gênero são historicamente hierarquizadas e, no topo da hierarquia dos gêneros, 

está o homem cisheteronormatizado. Esse lugar de autoridade ressoa em seus 

discursos, atribuindo-lhe legitimidade, garantindo-lhe escuta. 

Na hierarquia das relações de força, Maria do Rosário ocupa uma posição 

privilegiada em relação a Danilo, pois ela é deputada e ele é humorista. Entretanto, 

no que concerne ao gênero, e o gênero molda todas as nossas relações, ela perde 

poder e ele ganha. Por mais que as mulheres conquistem postos de poder, elas 

nunca estão imunes à violência de gênero e o homem, sempre que sentir-se 
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subjugado, irá recorrer as relações de força que constituem o gênero para retomar 

sua posição de superioridade. Pensando o processo de produção do vídeo, 

entendemos que o gênero determinou, em última instância, que discurso teria maior 

força: o discurso da deputada, valendo-se da força de seu posto, ou o discurso do 

humorista, valendo-se da força de sua posição enquanto gênero hegemônico. Em 

razão dessa hierarquia discursiva, Danilo se vale de um gesto que simboliza sua 

superioridade enquanto homem para concretizar a violência; Danilo, pelo gesto, 

lembra a Maria do Rosário quem fala e quem silencia nas relações de gênero. 

Orlandi (2001, p. 40) diz que, “a fala do professor vale (significa) mais do que 

a do aluno” em razão do lugar que ocupa e, de acordo com nosso entendimento, 

podemos dizer que a fala do homem vale (significa) mais do que a da mulher; vide 

como exemplo o julgamento da sociedade para com a mulher assediada: quando 

ocorre a denúncia, ela é desacreditada ou culpabilizada, garantindo ao homem o 

direito da dúvida, mas não à mulher a legitimidade de sua denúncia. As delegacias 

de atendimento especializado na mulher surgem na tentativa de garantir que a 

posição subjugada nas relações de dominância pelo gênero possa falar e, quando 

falar, que seja ouvida e atendida. As relações de força constituintes dessa 

hierarquização são trabalhadas pela ideologia do patriarcado com vistas à sua 

reprodução.  

Apesar de constituírem fenômenos distintos, a combinação de poder e 

violência é bastante comum. No que concerne às relações de gênero, as relações 

entre homens e mulheres estabeleceram-se por meio da opressão e exploração. 

Foi dado poder de dominação aos homens sobre as mulheres e este poder foi 

legitimado pela sociedade durante muito tempo por meio de aparelhos ideológicos 

(entendidos conforme a teorização de Louis Althusser) como a família, a religião e 

a escola. Na medida em que o poder passa a ser questionado por meio da 

subversão das mulheres, para que as relações vigentes possam se manter, a 

violência passa a ser empregada em variadas formas, desde aquelas mais visíveis 

até as mais sutis. Conforme Arendt (2009, p. 108), 

cada diminuição no poder é um convite à violência - pelo menos porque 
aqueles que detêm o poder e o sentem escapar de suas mãos, sejam eles 
os governantes, sejam eles os governados, têm sempre achado difícil 
resistir à tentação de substitui-lo pela violência. 
 

O poder precisa, então, para sua legitimação, respaldar-se na ideologia 

hegemônica, pois necessita de apoio coletivo, “o poder sempre depende dos 
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números” (ARENDT, 2009, p. 58). Desse ponto de vista, a sustentação do poder 

está vinculada à quantidade de seguidores dispostos a legitimá-lo e, no que diz 

respeito a números, Danilo os possui muito mais que Maria do Rosário. O humorista 

está todas as noites na rede de televisão aberta desde 2014 e conta com 17,1 

milhões de seguidores somente na plataforma do Twitter. Maria do Rosário, em 

contrapartida, consolidou sua trajetória na política brasileira, mas conta com pouco 

mais de 380 mil seguidores na mesma plataforma. Esses números conferem poder 

a Danilo para destruir um documento oficial e publicar esse momento na rede 

mundial de computadores, assegurando a visibilidade, replicabilidade e durabilidade 

dessa agressão; ele conta com a validação e proteção de seu público para fazer o 

que faz. O humorista poderia ter gravado a agressão e enviado somente à deputada 

como forma de retaliação pela notificação, mas os efeitos seriam outros. Danilo quer 

que seu público o veja agredindo a deputada e colabore com sua aprovação ao 

vídeo, humilhando de forma mais acentuada a deputada. 

Considerando que o poder depende de números, depende da sustentação 

do grupo, concebemos o vínculo entre misoginia e humor como um modo de obter 

mais números (mais poder), pois, sob esse modo, ela vai se reproduzindo de forma 

despercebida até mesmo pela resistência, e sem resistência ela se espraia na 

sociedade. Percebemos que, considerando as relações de força propostas por 

Orlandi ou o apoio coletivo proposto por Arendt, em ambos cenários Maria do 

Rosário está em uma posição subordinada à posição de Danilo. Em nossa formação 

social, a dominação dos homens sobre as mulheres é legitimada pela ideologia 

hegemônica patriarcal que tem o homem como centro das relações de poder. 

O questionamento do poder, no entanto, é possível a partir do que Pêcheux 

(1997) denomina como relações de contraidentificação e desidentificação do sujeito 

em relação à ideologia. O autor estabelece três modalidades de posição do sujeito 

em relação à formação discursiva. Na primeira modalidade há a identificação do 

sujeito com os saberes da FD. A ela corresponde o discurso do “bom sujeito”, 

quando há “superposição entre o sujeito da enunciação e o sujeito universal” 

(PÊCHEUX, 1997, p. 215, grifos do autor); logo, os saberes da FD são reproduzidos 

sem questionamento. Lembramos, no entanto, que mesmo nessa modalidade de 

subjetivação do sujeito a identificação não é plena. Essa modalidade admite a 

resistência, pois a resistência é constitutiva da subjetividade. Na segunda 

modalidade há a contraidentificação do sujeito com a FD, e a essa corresponde o 
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discurso do “mau-sujeito”, quando “o sujeito da enunciação ‘se volta’ contra o sujeito 

universal por meio de uma ‘tomada de posição’” (PÊCHEUX, 1997, p. 215, grifos do 

autor). Na terceira modalidade há a desidentificação do sujeito enunciador com o 

sujeito universal: o sujeito não se identifica com os saberes da FD e passa a 

identificar-se com outra FD. 

Desse modo, da contraidentificação e da desidentificação dos sujeitos em 

relação à ideologia patriarcal outras relações entre os gêneros podem se 

estabelecer. Isso significa que, a partir das duas modalidades derivadas da 

identificação, isto é, a contraidentificação e a desidentificação, seria possível resistir 

à dominação do saber hegemônico. Nesse sentido, a sociedade patriarcal sofreria, 

como consequência dessas duas modalidades de subjetivação, efeitos de 

deslocamento à dominação masculina para uma posição não-hegemônica. 

Segundo Pêcheux (2008, p. 53), “um enunciado é intrinsecamente suscetível de 

tornar-se outro, diferente de si mesmo, de deslocar-se discursivamente de seu 

sentido para derivar para um outro”.  Contudo, conforme vemos aqui, parece que 

esses deslocamentos têm provocado o aumento da violência; se não há mais poder, 

há dominação pela violência. 

Embora Pêcheux e Foucault partam de perspectivas epistemológicas 

diferentes, cabe trazer considerações da teoria foucaultiana sobre o poder porque 

entendemos que ela contribui para a nossa discussão. Foucault, em suas 

investigações sobre os efeitos de poder, nos diz que o poder não existe a priori 

emanando de algo ou alguém, “o poder consiste, na realidade, em relações, [é] um 

feixe mais ou menos organizado, mais ou menos piramidalizado, mais ou menos 

coordenado, de relações” (FOUCAULT, 1984, p. 248). O poder constitui-se, então, 

em relações de poder permeadas por relações de força que são reproduzidas “nas 

instituições, nas desigualdades econômicas, na linguagem, até nos corpos de uns 

e de outros” (FOUCAULT, 2005, p. 23). Entendemos as relações de gênero como 

relações de poder estabelecidas de forma desigual, em que é naturalizada pelos 

aparelhos ideológicos e aparelho repressivo a dominância do gênero 

cisheteronormativo masculino sobre os demais. Segundo Foucault, as relações de 

poder, entretanto, nunca são totalmente estáveis ou imutáveis, existindo espaço 

para resistência na medida em que o poder pressupõe a liberdade do sujeito para 

rebelar-se, ainda que esta seja em alguns casos por deveras limitada: 
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 Essas relações de poder são, portanto, móveis, reversíveis, instáveis. 
Certamente é preciso enfatizar também que só é possível haver relações 
de poder quando os sujeitos são livres. Se um dos dois estiver à disposição 
do outro e se tornar sua coisa, um objeto sobre o qual ele possa exercer 
uma violência infinita e ilimitada, não haverá relações de poder. Portanto, 
para que se exerça uma relação de poder, é preciso que haja sempre, dos 
dois lados, pelo menos uma certa forma de liberdade. (FOUCAULT, 2004, 
p. 276). 

 

Pêcheux (1997, p. 304) aponta para o caráter relacional entre dominação e 

resistência, afirmando que “não há dominação sem resistência”. A própria 

condenação judicial do humorista pela publicação do vídeo que constitui nosso 

corpus de pesquisa é interpretada como um gesto de resistência diante da 

dominação masculina. As insinuações referentes à mulher, caracterizada como 

“puta”, e gestos como o esfregar dos papéis no pênis, que, talvez, em outro 

momento histórico, não tivessem tamanha repercussão negativa, mas que hoje 

resultam em uma condenação judicial por injúria, apontam para a importância dos 

movimentos feministas na desnaturalização da violência de gênero. Diante de uma 

relação de poder desigual, a resistência à ideologia hegemônica busca promover 

uma desestabilização nas redes de filiação. Conforme Pêcheux (1990, p. 17): 

É através destas quebras de rituais, destas transgressões de fronteiras: o 
frágil questionamento de uma ordem, a partir do qual o lapso pode tornar-
se discurso de rebelião, o ato falho, de motim e de insurreição: o momento 
imprevisível em que uma série heterogênea de efeitos individuais entra em 
ressonância e produz o acontecimento histórico, rompendo o círculo da 
repetição. 

 

Conforme Foucault (1995, p. 244), o “exercício do poder consiste em 

‘conduzir condutas’ e em ordenar a probabilidade”. Diante do poder conferido a 

Danilo não estava na probabilidade que Maria do Rosário exigisse o apagamento 

dos tweets publicados em 2016. Essa conduta inesperada leva o poder a recorrer à 

violência, no caso à violência de gênero, na tentativa de voltar a conduzir a 

deputada, conduzi-la a uma posição de subordinação. Esta deve deparar-se com a 

ofensa (falsa, cínica nojenta) e, no lugar de questioná-la e buscar retratação (pela 

notificação), deve aceitá-la; caso contrário, a próxima ofensa pode e deverá ser 

mais agressiva a fim de reprimi-la (publicação do vídeo nas redes sociais). 

Magalhães (2008, p. 34), a partir da teorização de Foucault, diz que “conduta” 

é ao mesmo tempo o ato de “conduzir” os outros e a maneira de se comportar num 

campo mais ou menos aberto de possibilidades”. Compreendemos, assim, que o 

poder nas relações de gênero se dá pela “condução das condutas” do gênero 
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dominado pelo gênero dominante. Às mulheres corresponde um campo de 

possibilidades que é estabelecido pelos homens; nele a liberdade se dá na medida 

em que esse campo é mais ou menos flexível. Ao ocupar um posto de poder, Maria 

do Rosário torna-se mais exposta à violência, uma vez que, para a reprodução do 

discurso patriarcal, é necessário a marginalização das mulheres, de tal modo que, 

no discurso analisado, Maria do Rosário parece usurpar de um posto que não é seu: 

a posição de deputado é para o homem, a deputada só pode existir enquanto puta. 

De modo paradoxal, quanto mais questionadora a mulher se apresentar, mais 

estará sujeita a violência. 

Desordenar o instituído, aquilo que define os pressupostos constituintes da 

construção identitária, pode gerar a violência contra o gênero, e “essa violência tem 

muitas caras, algumas disfarçadas de tradição, de moralidade, outras sem disfarce 

algum, mas sempre carregadas de algum tipo ou quantidade de poder que lhes 

permitam violentar em alguma extensão” (STREY, 2012, p. 52). Concordando que 

essa violência tem muitas caras, diríamos também que ela pode ter a cara do humor 

que, mesmo a disfarçando, reproduz a opressão de gênero, talvez justamente por 

disfarçá-la o humor reproduza essa opressão pois, quanto mais sutil a violência, 

mais difícil é sua visibilização e combate. 

Assim como Arendt, Foucault estabelece diferenças entre relações de poder 

e relações de violência, apontando para a necessidade de discurso nas relações de 

poder e a anulação do outro nas relações de violência. 

Uma relação de violência age sobre um corpo, sobre coisas: ela força, ela 
dobra, ela quebra, ela destrói: ela fecha todas as possibilidades; ela não 
tem, portanto, junto dela nenhum outro polo a não ser o da passividade; e 
se ela encontra uma resistência, ela não tem outra escolha a não ser a de 
procurar reduzir essa resistência. Uma relação de poder, ao contrário, 
articula-se sobre dois elementos indispensáveis para que ela seja, 
justamente, uma relação de poder: que “o outro” (aquele sobre quem ela 
se exerce) seja bem reconhecido e mantido até ao fim como sujeito de 
ação; e que se abra, frente à relação de poder, todo um campo de 
respostas, reações, efeitos, invenções possíveis. (FOUCAULT, 1995, p. 
243). 
 

A partir de Arendt e Foucault, e em consonância com nosso corpus, 

percebemos as relações de gênero vigentes em nossa conjuntura social moldadas 

pelo poder de dominância dos homens, este, no entanto, não se apresenta em sua 

forma pura em que a violência não seria um instrumento necessário, mas amparado 

por esta diante do emergente questionamento de sua validade. A dominação é 
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exercida na articulação das relações de poder (condução de condutas) com as 

relações de violência (aniquilação do outro). 

Discursivamente, temos consolidado em nossa formação social uma rede de 

saberes que prevê a opressão da mulher ao homem. Tais saberes são reproduzidos 

pelos aparelhos ideológicos de estado que constituem, conforme Althusser (1985, 

p. 68), “um certo número de realidades que se apresentam ao observador imediato 

sob a forma de instituições distintas e especializadas”, tais como a instituição 

religiosa, a escolar, a familiar, a midiática, dentre outras. Em sua teorização, o autor 

pesquisava o funcionamento dos AIE na reprodução das relações de produção, que 

seriam, em última instância, relações de exploração; em nosso estudo entendemos 

que os AIE funcionam de modo parecido na reprodução das relações de gênero que 

também constituem em última instância relações de exploração e opressão. 

Vide como exemplo a dupla jornada de trabalho das mulheres evidenciada 

pela ideologia cisheteropatriarcal como algo natural e não construído. A 

interpelação é tão eficiente na construção das evidências que a grande massa de 

mulheres não questiona porque ao chegar em casa depois do horário comercial o 

homem descansa e a mulher cuida da casa e dos filhos. Além de ter trabalho 

remunerado, a mulher é responsável pelo trabalho reprodutivo, ou seja, pelo 

trabalho que gera a força de trabalho na nossa formação social. Ela exerce a função 

de cozinheira, faxineira e babá sem esse reconhecimento porque essa relação, pelo 

trabalho da ideologia, e aí compreendidos os AIE, se tornou evidente. Entendemos, 

desse modo, que a reprodução das relações de gênero se dá nos AIE. 

Conforme o autor, os AIE funcionam fundamentalmente por meio da 

ideologia; todavia, não quer dizer que estes sejam incompatíveis à violência; ainda 

que de forma menos evidente, a violência é presente nos AIE. Estes são 

determinados pelo ARE, que, por meio da repressão, da violência, da censura, 

garante condições para o funcionamento dos AIE. É importante lembrar que o ARE 

é determinado pelo poder de Estado, ou seja, pela ideologia dominante, pela classe 

que detiver o poder. Assim, o ARE determina os AIE que estabelece as relações de 

produção e reprodução das relações de poder com base no que a classe dominante 

estabeleceu. 

Entendemos que as instituições que correspondem aos AIE reproduzem a 

ideologia hegemônica do patriarcado e mantém as relações de poder relativamente 

estáveis. Na disputa de sentidos pela posição dominante, os AIE são fundamentais, 
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pois, conforme o autor, “nenhuma classe pode, de forma duradoura, deter o poder 

de Estado sem exercer ao mesmo tempo sua hegemonia sobre e nos Aparelhos 

Ideológicos de Estado” (ALTHUSSER, 1985, p. 71, grifos do autor). Assim como 

reproduzem a ideologia dominante, os AIE podem constituir meios à reprodução da 

resistência: 

A classe (ou a aliança de classes) no poder não dita tão facilmente a lei 
nos AIE como no aparelho (repressivo) do Estado, não somente porque as 
antigas classes dominantes podem conservar durante muito tempo fortes 
posições naqueles, mas porque a resistência das classes exploradas pode 
encontrar o meio e a ocasião de expressar-se neles, utilizando as 
contradições existentes ou conquistando pela luta posições de combate. 
(ALTHUSSSER, 1985, p. 71-72) 
 

Segundo Pêcheux, nos AIE as posições ideológicas se dão em relações de 

antagonismo, aliança ou dominação. Assim, as posições ideológicas ou estão em 

concordância, ou uma subjugada à outra ou em posição de confronto. Das relações 

de antagonismo emerge a resistência à ideologia hegemônica. Entendemos as 

questões jurídicas na diminuição da dominância masculina como efeito do confronto 

da posição dominante patriarcal com a posição subjugada pró-igualdade de gênero. 

Lembramos que a sentença do humorista foi julgada por uma juíza, por isso é tão 

importante ao gênero hegemônico que as mulheres retornem a posições em que a 

tomada de decisões lhes sejam negadas. Em outras palavras, historicamente os 

homens são conduzidos a postos de privilégio que mantêm a ordem jurídico-político-

ideológica do patriarcado, são os homens que estão prioritariamente nessas 

funções de tomada de decisão. Já as mulheres são conduzidas ao trabalho 

reprodutivo, ao trabalho de cuidado, ou seja, elas são afastadas das estruturas que 

podem promover deslizes na reprodução do patriarcado. Se não tivermos 

deputadas eleitas, por exemplo, dificilmente haverá leis no sentido de promover uma 

maior igualdade de gênero: eis a necessidade de que mulheres ocupem os postos 

de poder, de outro modo não haverá mudanças no estado de reprodução das 

relações de gênero. 

Diante da ameaça de desestabilização das relações de dominância que 

garantiam ao homem uma posição superior nas relações de força estabelecidas 

pela ideologia do patriarcado emerge a violência. Strey (2012), a partir de Heleieth 

Saffioti, estabelece relações entre poder, impotência e violência na construção 

histórica dos homens. A partir do poder dado aos homens pela sociedade, estes 

inexperenciaram a impotência e, diante da incapacidade em lidar com a impotência, 
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emerge a violência, caracterizada como “síndrome do pequeno poder” que lhes 

garante o poder pelo gênero. 

Em termos de classe, por exemplo, exceto para uma elite, todos são 
dominados/explorados. Enquanto que os homens desfrutam do poder nas 
relações de gênero, isso não lhes permite mudar as relações de poder de 
classe prevalecente, razão pela qual o seu poder de gênero é uma 
síndrome do pequeno poder utilizado para compensar a dominação em 
outras áreas. (STREY, 2012, p. 68). 
 

É nesse pequeno poder que Danilo se respalda para agredir Maria do 

Rosário: ambos são pessoas brancas, de classe abastada e escolarizados, mas, 

quanto ao gênero, ela perde, pois o homem cisheteronormativo vale mais que a 

mulher cisheteronormativa, vale mais do que qualquer outro lugar na formação 

social. 

Conforme Grossi (2012), a imagem estereotipada de um homem agressivo 

como aquele que irrompe em explosões de raiva corrobora na manutenção da 

violência contra a mulher, sob a evidência dessa imagem de agressor ignora-se que 

a violência de gênero é estrutural e reproduzida por qualquer um, até mesmo pelos 

ditos “cidadãos de bem”. Essa estereotipia também permite que a misoginia no 

discurso humorístico seja invisibilizada, pois, nele, o ódio não se apresenta como 

explosão e sim como pilhéria. Por meio da materialização da ideologia na 

linguagem, podemos pesquisar as relações construídas entre os sujeitos. Em nosso 

corpus, a ideologia se materializa tanto na língua quanto nos gestos, nos sons, nos 

enquadramentos da câmera. A partir da materialidade do corpus discursivo 

compreendemos o funcionamento de uma posição sujeito misógina, caracterizada 

pela incapacidade de tolerar a mulher que não conforma os padrões estabelecidos 

pela ideologia hegemônica, pelo desejo de aniquilação dessa, e pelo prazer em 

produzir seu sofrimento e humilhação. 

A violência pode ser exercida de diversas formas e todas elas pressupõem 

que danos sejam causados ao seu alvo. A violência contra a mulher pode ser 

exercida de forma física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, em todos os 

casos a dignidade da mulher é atingida. Uma das especificidades da violência é a 

humilhação. Ansart (2005), em seu estudo sobre as humilhações políticas, diz que, 

por humilhação, entende-se: 

Uma situação particular na qual se opõem, em uma relação desigual, um 
ator (individual ou coletivo) que exerce uma influência, e, do outro lado, um 
agente que sofre essa influência. A situação humilhante é, por definição, 
racional: comporta uma agressão na qual um sujeito (individual ou coletivo) 
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fere, ultraja uma vítima sem que seja possível uma reciprocidade. 
(ANSART, 2005, p.15, grifos do autor) 

 

Em nosso corpus de análise, identificamos a presença da violência por meio 

da intensa humilhação da mulher que é ofendida em sua dignidade, designada 

como puta e alvo de uma violência verbal de cunho sexual, conforme dito pelo 

humorista: “Sendo assim, Maria do Rosário, chegando a minha cartinha, abre ela, 

tira o conteúdo, sinta aquele cheirinho do meu saco e abra a bunda e enfie bem no 

meio dela tudo isso aí que eu tô mandando aí pra você” (SD18). Conforme Züwick 

(2012, p. 84), “a violência contra a mulher, particularmente, a violência sexual, situa-

se em uma relação de forças, expressão máxima das diferenças entre os sexos sob 

a forma da desigualdade”. Na medida em que a deputada é ordenada a realizar 

essa ação com os papéis, Danilo assedia moral e sexualmente a deputada. Essa 

situação de humilhação é acentuada por ser exposta em uma plataforma pública, 

em que o ator da humilhação possui milhões de seguidores. Conforme a autora, as 

relações de gênero vigentes moldaram a subjetividade das mulheres na experiência 

do medo, da repressão e constante desvalorização de seu gênero. 

Destaca-se o caráter desigual da humilhação: nela os sujeitos envolvidos 

encontram-se em uma relação de dominação e subjugação, dificultando a reação 

daquele que sofre a humilhação. Segundo o autor, a humilhação é impotência e 

sofrimento, este acentuado pela ignorância ou satisfação do sujeito que humilha 

para com o sofrimento do humilhado. 

Ser humilhado é ser atacado em sua interioridade, ferido em seu amor 
próprio, desvalorizado em sua auto-imagem, é não ser respeitado. O 
humilhado se vê e se sente diminuído, espoliado de sua autonomia, na 
impossibilidade de elaborar uma resposta, atingido em seu orgulho e 
identidade, dilacerado entre a imagem que faz de si e a imagem 
desvalorizada ou difamante que os outros lhe infligem. (ANSART, 2005, 
p.15) 

 

Ainda segundo o autor, a humilhação “é uma arma do poder instalado, uma 

arma estratégica que visa à perfeita docilidade do cidadão” (ANSART, 2005, p.18), 

e neste caso encontramo-nos diante da “humilhação radicalmente destrutiva”. A 

situação humilhante foi desencadeada pela ousadia da mulher, frente ao homem, 

exigindo que este apagasse publicações ofensivas a esta, fato que colocaria o 

homem em uma posição subalterna à mulher diante de seus apoiadores. A 

humilhação pelo gênero é então exercida para afirmar uma pretensa superioridade 

do homem pela presença do falo e conduzir a deputada à posição subordinada 
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esperada. Há, no entanto, a possibilidade de revolta contra a humilhação. Nessas 

situações, o sujeito rejeita a humilhação e busca a afirmação de sua dignidade. Por 

isso, entendemos a condenação judicial do humorista decorrente da denúncia de 

Maria do Rosário frente a humilhação exercida contra sua imagem como um ato de 

resistência, de rejeição da humilhação sofrida. 

Conforme Žižek (2014, p. 21), diante do fenômeno da violência, nos cabe 

‘‘‘estudar, estudar e estudar’ suas causas”. É o que o filósofo se propõe em 

Violência: seis reflexões laterais e é o que nos propomos pensando as relações de 

gênero em nossa sociedade. Ao tratar das formas de violência, o autor nos diz que, 

além da violência subjetiva facilmente perceptível, presente nas explosões de raiva, 

nas agressões físicas com agentes identificáveis, existe uma violência objetiva 

invisibilizada que engendra essas explosões. Perante um cenário de exacerbada 

violência contra as mulheres, apenas punir a violência em sua forma subjetiva não 

basta: é necessário investigá-la em seus contornos, em suas formas invisibilizadas, 

e uma destas é o humor.  A violência objetiva diz respeito à violência sistêmica, 

advinda do sistema político e econômico, e à violência simbólica, encarnada na 

linguagem e em suas formas. De acordo com a autor, a violência da linguagem 

pertence “à imposição de um certo universo de sentido” (ŽIŽEK, 2014, p.17), ela 

pode condensar grande quantidade de humilhações, frustrações e violências. Ao 

designar a deputada como puta, Danilo lhe impõe uma designação que condensa 

grande quantidade de humilhação e violência, porque traz uma discursividade de 

estigmatização e aversão às putas. 

Para explicitar esse caráter da linguagem, Žižek elabora uma discussão 

sobre a onda de violência que algumas caricaturas do profeta Maomé, publicadas 

em um pequeno jornal da Dinamarca, geraram não só na Europa, mas em diversos 

países muçulmanos. Segundo o autor, 

é a linguagem [...] o primeiro e maior fator de divisão entre nós, é devido à 
linguagem que nós e os nossos próximos podemos viver “em mundos 
diferentes” mesmo quando moramos na mesma rua. O que isto significa é 
que a violência verbal não é uma distorção secundária, mas o último 
recurso de toda a violência especificamente humana. (ŽIŽEK, 2014, p. 52) 

 

Žižek (2014, p. 49) discute o poder da linguagem enquanto meio de 

reconciliação e mediação, provocando-nos: “e se os humanos superassem os 

animais em sua capacidade de violência precisamente porque falam?”. O autor 

estabelece relações entre a violência concernente à linguagem e à reprodução das 
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relações de dominação. A partir das análises de Žižek sobre a manutenção do 

racismo através da designação do negro como inferior, propomo-nos a pensar a 

manutenção do machismo pela designação da mulher como ser inferior. Segundo 

o autor, o ser de qualquer sujeito é um ser social e simbólico que “quando tratados 

como inferiores, isso os torna realmente inferiores no âmbito de sua identidade 

social simbólica” (ŽIŽEK, 2014, p. 55). 

Na perspectiva da Análise de Discurso, os sujeitos constituem-se via 

interpelação ideológica e inconsciente; ao serem interpelados como inferiores ou 

superiores, os sujeitos reproduzem esses sentidos em seus discursos, constituindo 

historicamente as relações de gênero. Desse modo, o processo de interpelação age 

na reprodução da ideologia do patriarcado conduzindo os sujeitos a ocuparem seus 

lugares nas relações de poder pelo gênero, encaminhando a mulher à posição 

subjugada e o homem à posição dominante. Esse processo se dá de forma 

inconsciente e produz um efeito de naturalização das relações sociais: “as coisas 

são assim porque sempre foram assim”. As relações de superioridade ou 

inferioridade são moldadas pela ideologia hegemônica que se vale dos AIE para 

disseminar seus pressupostos; são construções sociais que estabelecem 

hierarquias (o rico é superior ao pobre, o branco ao negro, o homem à mulher, e 

assim adiante). Será superior àquele que detiver meios que atendam aos 

pressupostos hegemônicos. Em uma sociedade neoliberal e patriarcal, há uma rede 

de saberes que constroem as posições de superioridade. Temos como 

pressupostos dessa rede a capitalização de recursos, a detenção dos meios de 

produção e, no que diz respeito ao gênero, a adaptação ao padrão 

cisheteronormativo com privilégio ao homem; aos demais, cabe a inferioridade. 

É a partir da “imposição de certo campo simbólico” (ŽIŽEK, 2014, p. 49), 

característica da linguagem, que as relações de dominação podem se manter. Pela 

imposição de um universo de sentidos determinou-se historicamente a inferioridade 

da mulher e naturalizou-se como instrumento para sua subjugação à violência. 

Pesquisar a violência sob uma perspectiva discursiva pressupõe entendê-la a partir 

das condições sócio-histórico-ideológicas e do simbólico. 

A violência exercida por meio da linguagem é eficaz em manter a dominação 

de gênero na medida em que é mais sutil e mais aceita do que a violência física. 

Em nosso corpus, a violência é ainda mais sutil uma vez que está travestida de 

piada, de brincadeira. O choque ao presenciar cenas de agressões físicas, com 
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socos, chutes e etc,. é muito maior do que o choque ao testemunhar uma agressão 

verbal. Por parecer de importância menor, a violência exercida pela linguagem vai 

passando despercebida, e gerando efeitos. Sabemos, a partir de Pêcheux, que a 

língua é a base material por excelência onde a ideologia se materializa, e a ideologia 

machista reproduzida na língua pode culminar na violência exercida fisicamente. 

Assim, parece-nos que o discurso humorístico utiliza com propriedade a violência 

que a linguagem pode condensar, pois, ao disfarçá-la de “brincadeira”, potencializa-

se sua reprodução, muitas vezes culminando na face mais perceptível da violência 

caracterizada como subjetiva por Žižek. 

Han (2017) também percebe essa violência atinente à linguagem e nos diz 

que ela se manifesta simbólica e diabolicamente e, devido a esse caráter, “a 

linguagem não apenas estabelece ligação, mas também é divisora, fere” (HAN, 

2017, p. 214). Em nosso corpus, a linguagem que inicialmente tinha por função 

mediar a reconciliação entre os pares por meio da notificação da procuradoria 

parlamentar foi perversamente corrompida com vistas à humilhação e ao escárnio 

do outro. 

Sob uma perspectiva materialista, não poderíamos deixar de apontar as 

relações entre o capital e a violência de gênero. Magalhães (2005) vê na estrutura 

social capitalista e na família nuclear o centro da violência de gênero, em que se 

restringem os espaços de circulação da mulher, uma vez que lhe é designada como 

esfera de trabalho a esfera privada do lar. Este trabalho muitas vezes sequer é 

reconhecido como tal e sim como uma capacidade essencial da mulher, 

invisibilizando-se as relações de dominação arbitrárias construídas pela ideologia 

hegemônica. Nessas formações, é atribuída à mulher a produção da força de 

trabalho, não só na reprodução de indivíduos que serão inseridos no mercado de 

trabalho, mas na mediação e preparação dessa força para relacionar-se com as 

configurações sociais. 

Segundo a autora, a relação entre as mulheres e o sistema capitalista é 

assentada na compensação, em outras palavras, o capital teria de escolher se lhe 

é mais vantajoso “o trabalho feminino no lar, produzindo e reproduzindo a baixo 

custo a força de trabalho, ou se o trabalho na produção de mercadorias” 

(MAGALHÃES, 2005, p. 86). De modo algum lhe é vantajoso que as mulheres 

trabalhem em postos de poder que possam desestruturar o estado de reprodução 

das coisas, posição que Maria do Rosário ocupa contrariando essas restrições. 
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Sabemos que só é possível deslizar as relações de dominação de gênero a partir 

da ascensão das mulheres a espaços públicos, a espaços de visibilidade; no 

entanto, uma vez que a própria formação social capitalista impõe empecilhos à 

igualdade de gênero, devemos questionar a estrutura. 

Conforme Magalhães (2005. p. 69), “a crença nas resoluções dos problemas 

femininos, sem a resolução dos entraves colocados à mulher pela própria estrutura 

capitalista, é idealismo”. Ainda hoje as mulheres perdem empregos por sua 

“condição feminina”, por engravidarem. Receando que as mulheres tenham baixa 

produtividade no emprego em função dos cuidados com os filhos, é comum 

empregadores descartarem mulheres mães automaticamente; o mesmo, no 

entanto, não acontece com homens pais. 

Ainda segundo a autora, para que se possa romper com a ideologia 

hegemônica patriarcal é necessário atentar para as formações imaginárias 

construídas em torno da maternidade como a condição natural e essencial da 

mulher. A partir das capacidades biológicas para gestar e aleitar projetam-se na 

mulher estereótipos e se reduzem suas atividades à maternagem, e todas as outras 

esferas da vida da mulher estão em segundo plano em relação à realização da 

maternagem. A ideologia androcêntrica se respalda nas diferenças biológicas entre 

homens e mulheres produzindo efeitos de valor nos quais a mulher está sempre em 

desvantagem. 

Em suas entrevistas com mulheres e vizinhos de mulheres vítimas de 

violência doméstica, a autora aponta para a presença de “um discurso da 

inevitabilidade da agressão” (MAGALHÃES, 2005, p. 32), na medida em que a 

superação da violência de gênero, justificada pela natureza ou pelas condições 

sócio-históricas, só parece ser possível no nível individual e circunstancial. Daí a 

importância dos movimentos feministas na desnaturalização da supremacia do 

homem. A violência de gênero é consequência de uma estrutura que funciona em 

hierarquias, que tem como condição para seu funcionamento a subjugação de um 

outro.  A passagem ao ato é somente efeito dessa estrutura que, ao se perceber 

ameaçada por práticas de resistência, retorna com maior violência para extingui-

las. 

Ao investigarmos as relações de gênero construídas historicamente, 

apontamos para a constante atuação da violência na construção da dominação 

masculina. Apesar de identificarmos alguns avanços no que concerne à punição 
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dos agressores que exercem violência física, há ainda diversos mecanismos que 

buscam invisibilizar a violência enquanto estrutura das relações de gênero, sendo 

que o humor é um destes. A partir da diferenciação sexual caracterizada pela 

ausência ou presença do falo, desde Freud, aponta-se a subalternidade decorrente 

da natureza da mulher em comparação à natureza do homem, estabelecendo-se 

uma hierarquia em que a dominação é masculina. É dessa hierarquia que o 

humorista parte para agredir a deputada. 

Com o propósito de visibilizar a violência cometida em função do gênero, a 

própria Organização Mundial de Saúde passou a reconhecê-la como um problema 

de saúde pública. Acreditamos que, na reconstrução das relações de gênero, são 

necessárias políticas públicas de desnaturalização e deslegitimação da violência 

contra a mulher construída tradicionalmente. Não progrediremos em direção à 

proteção das mulheres, e também dos demais gêneros subjugados e 

marginalizados, combatendo somente a violência mais explícita que se dá 

fisicamente, pois esta é efeito de discursos conservadores e misóginos que 

continuam circulando, produzindo opressões. 

Sabemos que a ideologia é bastante eficiente no sentido de garantir sua 

reprodução. Quando os movimentos feministas se espraiam e as mulheres 

começam a garantir direitos básicos como o voto, a contracepção e o trabalho 

remunerado, a ideologia do patriarcado, para se manter na posição dominante, 

investe-se de estratégias para naturalizar suas práticas. O humor é bastante 

eficiente nessa tarefa. Ele reproduz os pressupostos hegemônicos sob o efeito de 

evidência que leva os sujeitos a dizer “não dê importância para o que digo, pois são 

só brincadeiras”, como se “as brincadeiras” não afetassem o funcionamento das 

relações sociais. Apontamos como estratégia de manutenção pela evidência como 

piada a utilização do discurso humorístico na reprodução dos saberes hegemônicos 

respaldados na ideologia patriarcal. 
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6 Considerações finais e articulações possíveis 
  

Iniciamos esta pesquisa com o intuito de verificar a possibilidade de a 

violência contra a mulher reproduzir-se também por meio do humor. 

Questionávamos de que modo esse tipo de violência poderia se manifestar no 

discurso humorístico, e o que lhe conferia legitimidade para autorizar a circulação 

de discursos sobre as mulheres que, sob o modo sério, geralmente, encontram 

maior resistência. Construímos nosso dispositivo analítico de modo que 

pudéssemos considerar, não somente os elementos linguísticos mobilizados na 

elaboração do vídeo, mas também os elementos imagéticos, gestuais e prosódicos 

que, em conjunto, constroem os sentidos do discurso analisado. Entendemos que, 

caso não fossem articulados desse modo, a análise ficaria comprometida. 

Em nosso levantamento teórico nos deparamos com múltiplos 

funcionamentos do humor: ele pode produzir o alívio necessário ao bem-estar 

psíquico do sujeito; pode denunciar opressões que, de tal modo naturalizadas, 

passam despercebidas; ou pode, contrariamente, atuar na reprodução dessas 

opressões. O humor pode reproduzir violências evidenciando-as como brincadeira 

e suavizando-as, de modo que, sob a evidência do discurso humorístico como um 

discurso sem efeito de verdade, é permitido ao sujeito rir sem sentir-se culpado por 

atuar como cúmplice de um discurso violento ou pode, justamente, funcionar 

evidenciando-a de modo escrachado. Nesse caso, o riso advém de um ódio mais 

profundo, pois o prazer emerge pelo reconhecimento do outro intolerável em uma 

posição no qual ele é alvo de escárnio e humilhação, vem da ridicularização e do 

reconhecimento de que essa situação causa sofrimento para aquele que é seu alvo. 

A análise aponta para o riso de Danilo vinculado a essa última possibilidade. 

No que diz respeito ao gênero, o humor oferece muito pouco de seu caráter 

subversivo. De modo geral, ele é empregado para perpetuar estereótipos machistas 

e misóginos, reproduzindo opressões e violências. Entendemos que a violência de 

gênero em nossa formação social não constitui um problema, mas sim condição 

para existência dessa mesma, em outros termos, ela faz parte do projeto da nossa 

formação social que se estrutura sob relações de subordinação. O discurso 

dominante, por vezes, a enuncia como um problema com vistas a acalmar a 

resistência sem prejudicar o estado de reprodução das relações: em razão disso, 

se investe na punição da violência física, mas pouco se faz para combater a 
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violência que estrutura essas relações de opressão pelo gênero. Em consequência 

dessa relação, o humor é alçado como uma estratégia do discurso 

cisheteropatriarcal para se manter na posição dominante, pois, sob o modo humor, 

é mais fácil burlar os censores da resistência. 

A violência contra a mulher tem início muito antes de se manifestar como 

agressão física ou feminicídios. Ela se dá todos os dias e oprime todas as mulheres. 

Ela ocorre quando o conceito de propriedade excede o âmbito das coisas e passa 

a ser aplicado à mulher, quando sua moral e honra são condicionadas às suas 

práticas sexuais, quando a mulher muda de roupa, transporte, ou espaço por medo 

de ser assediada, quando a maternidade compulsória é uma evidência, quando a 

dupla jornada de trabalho é exercida como algo natural. Enfim, diante desse cenário 

podemos dizer que as mulheres são construídas por relações de gênero que podem 

ser interpretadas como relações de violência. 

No corpus, a violência de gênero foi identificada a partir da imposição da 

designação que apaga a atuação política da deputada, conduzindo-a a uma posição 

de submissão e marginalização. Ela está presente também no assédio moral e 

sexual executado pelo gesto de Danilo nas SD 11, 12, 13 e 14, referentes ao 

momento em que a notificação de Maria do Rosário é destinada à genitália, bem 

como na SD18, na qual a deputada é ordenada, por meio de um enunciado chulo, 

a introjetar os papéis destruídos em uma parte de seu corpo, mostrando, mais uma 

vez, como a posição masculina dominante se entende como detentora/controladora 

do corpo da mulher. Tais elementos constroem a humilhação da deputada diante 

do público de Danilo e dos próprios eleitores da deputada, uma vez que o vídeo teve 

grande repercussão por se tratarem de pessoas públicas em posições de alta 

visibilidade no país. A violência, no entanto, é articulada a mecanismos do discurso 

humorístico como, por exemplo, a sugestão na designação, que não é de fato 

enunciada, e na inserção de elementos musicais inesperados na produção que 

constroem o riso como estratégia para suavizá-la e, desse modo, reproduzi-la. 

Em nosso gesto analítico, identificamos no corpus o discurso do bom sujeito 

da FD misógina. Este, para continuar reproduzindo as relações de violência entre o 

gênero hegemônico e o não hegemônico, necessárias à reprodução da FD, se vale 

do humor por sua aceitabilidade na sociedade. É válido dizer que, na sentença de 

Danilo, consta que, durante a audiência de instrução, o humorista disse não 
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entender o porquê da ofensa, pois não considera o termo puta ofensivo e é a favor 

do reconhecimento da profissão de “garotas de programa”.  

O humor presente no corpus foi construído a partir do desencaixe de sentidos 

entre o que era produzido no nível da linearidade da enunciação e o que era 

introduzido pelos gestos, pelas entonações, pelos elementos musicais que 

promoviam o riso pelo deboche e pela disparidade entre a cena em que se 

apresentava e seu meio usual de apresentação. 

Nosso trabalho se propôs a pensar o gênero dentro do quadro epistemológico 

da AD. Outras teorias foram abordadas, porém, com o intuito de compreender a 

construção desse conceito que não teve origem na Análise de Discurso e não foi 

discutido por Pêcheux, propusemos uma reflexão sobre seu espaço dentro da teoria 

materialista do discurso. Entendemos que os conceitos da teoria dão sustentação 

para análise das relações de poder construídas pelo gênero. Concebido como parte 

do processo de interpelação-identificação ideológica do sujeito, ele produz as 

evidências que nos constituem enquanto homens e mulheres, bem como as 

relações que serão estabelecidas a partir dessas posições. Com essa proposta de 

trabalho, avançamos nas tentativas de investigar o gênero discursivamente, 

considerando-o em suas relações sócio-histórico-ideológicas. 

Quanto ao humor, poucos trabalhos o investigaram da perspectiva 

pêcheuxtiana, ou seja, articulado à ideologia, ao simbólico e à história. Aqueles que 

o fizeram produziram reflexões analisando principalmente a materialidade 

chargística, o que nos permite dizer que a literatura sobre o humor na AD ainda é 

parca se comparada a outros objetos discursivos. Nosso trabalho contribui no 

sentido de apontar os múltiplos efeitos do discurso humorístico e seu funcionamento 

na reprodução das evidências pelas quais somos interpelados. 

A partir de nosso gesto de interpretação sobre o corpus, finalizamos 

compreendendo que o vínculo entre humor e violência reproduz a violência de 

gênero e isso acontece porque ele evidencia a violência como brincadeira, 

produzindo o efeito de que a violência não é a verdade da identificação do humorista 

nem daqueles que riem e, assim, suaviza a violência, garantindo sua reprodução. 

Esse distanciamento, no entanto, é uma simulação: o sujeito pode reconhecê-la 

enquanto simulação, e aí surgiria um riso perverso, ou pode ignorá-la, e aí o riso 

surgiria sob a evidência de que o discurso humorístico não tem efeito de verdade.  
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Ao mesmo tempo, emerge um sentimento de inquietação pois, sob influência 

de um pensamento idealista, tínhamos o desejo de tudo dizer, o que não foi 

realizado. Ainda gostaríamos de analisar a violência de gênero associada a um 

outro funcionamento do humor, que consistiria no que usualmente se chama de 

humor cínico. Este, no entanto, deverá ser objeto de estudos em trabalhos 

posteriores. Ressaltamos que mais do que respostas procuramos produzir novos 

questionamentos, pois defendemos que desse modo a teoria e a pesquisa se 

enriquece. 

Assumo agora a primeira pessoa, ainda que não seja usual, para esclarecer 

que esta pesquisa tem sua origem no incômodo causado frente ao que percebia 

como uma permissão do humor à reprodução do machismo, isto é, enquanto 

mulher, eu por diversas vezes me deparei com piadas ou “brincadeiras” machistas 

em diversos espaços e, quando este machismo era sinalizado, geralmente a 

resposta vinha como “foi uma brincadeira”, “você não sabe brincar”, de modo que o 

fato de ser “brincadeira” deslegitimava a denúncia. 

Me incomoda sobremaneira essa relação entre o discurso machista e o 

humor, pois certos “conteúdos” machistas que geralmente não são reproduzidos por 

mulheres sob o modo sério, o são sob o modo humor. Entendo que isso acontece 

porque o humor suaviza o machismo, faz dele “brincadeira”, e isso é prejudicial, 

porque os saberes machistas continuam se reproduzindo e gerando efeitos nas 

vidas das mulheres e homens. Os sujeitos agem como se as “brincadeiras” sobre 

mulheres não tivessem efeitos, mas, contrariamente, elas podem, até mesmo, 

legitimar determinadas práticas, pois, no momento em que feminicídios, por 

exemplo, são passíveis de piadas, esse crime deixa de ser tão bárbaro aos sujeitos. 

Já na iniciação científica, realizada durante a graduação, dava meus 

primeiros passos rumo à investigação da possibilidade de haver um vínculo entre o 

humor e a violência de gênero. Tinha como objeto de análise memes postados na 

rede social Facebook. Naquela época, não determinei uma página específica para 

analisar, apenas coletava os memes que surgiam na minha timeline e nos quais era 

possível identificar o machismo num primeiro momento. Após, buscava verificar as 

estratégias discursivas empregadas na articulação das questões de gênero e dos 

recursos do humor e interpretar os efeitos daquelas produções.  

No curso de mestrado, ao me deparar com o vídeo elaborado pelo humorista 

e com o apoio que este recebeu de diversos setores da sociedade quando da 
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condenação por injúria, o desejo de investigar essa articulação entre gênero, 

violência e humor fortaleceu-se como objeto de pesquisa. Investigando as 

condições de produção anteriores ao vídeo, deparei-me com as primeiras 

postagens de Danilo no ano de 2016 referentes à Maria do Rosário. Junto delas 

havia comentários de seguidores extremamente agressivos que defendiam, 

inclusive, a morte da deputada. Isso fortaleceu o entendimento de que o humor 

produz, sim, práticas de violência, ou seja, ele não é somente um modo para fruição 

e relaxamento do sujeito. 

Percebendo tamanha solidariedade endereçada ao humorista, 

imediatamente questionei se haveria tal consideração caso ele tivesse realizado a 

ofensa de chamá-la de puta64, fizesse o gesto com os papéis na área do pênis e 

depois proferisse o enunciado que recortamos como SD18 sob o modo sério do 

discurso. Isto é, se, no lugar do tom de pilhéria, acontecesse um tom agressivo, 

haveria, por exemplo, uma publicação do presidente destinando sua solidariedade 

ao humorista? Acreditamos que não, e isto é o que nos interessa no humor: ele 

permite a circulação de enunciados de certo modo censurados sob o modo sério. 

O que Danilo fez não é oficialmente permitido sob o modo convencional, pois 

oficialmente vivemos em uma sociedade na qual discursos abertamente declarados 

machistas ou misóginos são alvos de críticas, no entanto, quando a agressão é 

construída humoristicamente, ela ganha circulação e o agressor protege-se de 

críticas defendendo-se sob o pretexto de que tudo não passava de uma brincadeira, 

ou, ainda, um protesto um pouco mais agressivo pela notificação recebida. Por tudo 

isso, entendi que esse vídeo precisava ser trabalhado discursivamente: como diz 

Pêcheux (1997), não há fumaça sem fogo, e, para empreender a análise, resgatei, 

ao longo da dissertação, elementos sócio-histórico-ideológicos envolvidos no 

processo que levou à produção do vídeo.   

Com esta pesquisa, pude compreender um pouco desse funcionamento do 

humor com base na teoria pêcheuxtiana. A Análise de Discurso materialista 

sustenta essa pesquisa exatamente por sua atuação política; ela não é uma área 

do conhecimento somente teórica: a AD é teoria e prática, isto é, ela tem o objetivo 

de trazer efeitos na prática. Enquanto pesquisadora e mulher afetada pelas relações 

                                                           
64 Esclareço que não julgo o termo puta por si só ofensivo, pois como diz Pêcheux (1997) as palavras 
ganham significação a partir da formação discursiva do sujeito que enuncia, ao ser enunciado 
gestualmente por Danilo o termo nos pareceu ofensivo e as análises comprovaram tal interpretação. 
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de gênero, investigo a naturalização da reprodução da violência de gênero pelo 

humor, pois entendo que, para haver mudanças significativas nas relações de 

opressão construídas pelo gênero, é necessário desnaturalizar as violências mais 

invisíveis, pois são estas que geram situações de agressividade explícita.  
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Anexo A – Publicação feita por Jair Bolsonaro em sua conta do Twitter em apoio a 
Danilo Gentili. 

 
 
 
 

Anexo B - Publicação feita por Jair Bolsonaro em sua conta do Twitter referente ao 
ENEM de 2015. 
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Anexo C e D – Publicação feita por Marco Feliciano em sua conta no Facebook 

referente ao ENEM de 2015. 
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Anexo E – Fantasia de Carnaval cujo tema foi o feminicídio de Eliza Samudio. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


