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1. A mulher e a sociedade: dizeres em confronto
“Por um mundo onde sejamos
socialmente iguais, humanamente
diferentes e totalmente livres” (Rosa de
Luxemburgo)

Neste trabalho, interessa-nos analisar como se fala do sujeito-mulher em textos que
circulam em páginas do Facebook da Marcha das Vadias e como, em uma posição-sujeito-
mulher, a enunciação de um discurso feminista, o qual busca romper com um discurso patriarcal
que interpela a mulher para constituí-la como sujeito, se formula e circula no ciberespaço e no
espaço citadino. Para isso, analisaremos dois post, publicados na página do Facebook da Marcha
das Vadias de Campinas, a saber: Falta de opção de vida é doença mortal para meninas – link
de um texto publicado na Revista Fórum – e Campanha publicitária encorajando meninas a
serem engenheiras – comercial da empresa Goldie Box sobre brinquedos.

Mostraremos como, na interpelação ideológica do feminino, a posição sujeito-mulher é
constituída por um discurso patriarcal, machista, que coloca a mulher em um lugar de submissão,
de sexo frágil, de objeto: “O modelo de mulher na televisão é pelada e gostosa, mas,
socialmente, tem que se casta. Ser bem sucedida tem que ser algo combinado com submissão a
um sistema onde o feminino é sempre intruso” (Lacsko, 2013). Contudo, em um discurso de
resistência feminina, a mulher não se identifica com esse discurso patriarcal que a domina e
busca fundar um outro dizer que é um dizer no qual a mulher tem voz, tem poder, não é
submissa e nem objeto do homem e da sociedade que tentam comercializá-la/rotulá-la/violentá-
la.

Nosso texto divide-se em três momentos. No primeiro, discutiremos, a partir da
perspectiva teórica da Análise de Discurso pecheuxtiana (1997), o funcionamento da
interpelação ideológica e a constituição do sujeito. No segundo, analisaremos o texto Falta de
opção de vida é doença mortal para meninas, o qual busca refletir sobre as ações e as opções da
sociedade que recaem sobre a mulher. No terceiro momento, analisaremos a campanha
publicitária da Goldie Box, explicitando a tentativa de se produzir uma ruptura nos sentidos
acerca das opções às mulheres na sociedade patriarcal.

Portanto, explicitaremos como a mulher, em sua posição-sujeito na sociedade, por não se
identificar com a formação discursiva dominante, em um gesto de resistência, busca fundar um
dizer no qual se reconheça como sujeito, busca irromper com seus outros sentidos, com outras
posições-sujeito para ecoar na história.

1 Este texto faz parte do projeto de Pós-Doutorado A Marcha das Vadias nas redes sociais: efeitos de feminismo e
mulher, financiado pela FAPESP (proc. nº 2013/16006-8), que tem como objetivo central analisar a formulação, a
constituição e a circulação de um discurso sobre a mulher e o feminismo na contemporaneidade e no ciberespaço.
2Pós-Doutoranda na Universidade de São Paulo (FFCLRP). dantielligarcia@gmail.com
3Docente na Universidade de São Paulo (FFCLRP). luciliamsr@uol.com.br
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2. A interpelação ideológica e a posição-sujeito-mulher

“Não é pois pela magia, nem pela vontade, mas
pela práxis que a resistência toma seu lugar”
(Eni Orlandi)

Nesta parte de nosso texto, discutiremos sobre a questão da interpelação ideológica tal
como trabalhada pela Análise de Discurso. Após essa discussão, refletiremos como se dá, nos
textos publicados na página do Facebook da Marcha das Vadias de Campinas, o processo de
interpelação da mulher para a constituição de uma posição-sujeito-mulher, de uma posição sujeito
feminino livre e não submisso à sociedade machista que oferece poucas (ou nenhuma?)
opções(ão) às mulheres.

Althusser (1992) coloca que todo indivíduo humano, isto é, social, só pode ser agente de
uma prática se revestir-se da forma-sujeito. A forma-sujeito é a forma de existência histórica de
qualquer indivíduo, agente das práticas sociais. Pêcheux (1997: 295) ressalta que, na forma-
sujeito do discurso, “coexistem, indissociavelmente, interpelação, identificação e produção do
sujeito como causa de si sob a forma da evidência primeira [evidência do sujeito]”. Nas palavras
de Pêcheux (1997: 163):

A interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se efetua pela identificação (do sujeito)
com a formação discursiva que o domina, isto é, na qual ele é constituído como sujeito de seu
discurso, se efetua pela identificação fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, apóia-se no
fato de que os elementos do interdiscurso que constituem, no discurso do sujeito, os traços daquilo
que o determina, são re-inscritos no discurso do próprio sujeito.

A ideologia interpela o indivíduo em sujeito e este se submete à língua significando e
significando-se pelo simbólico na história. Sendo assim, o assujeitamento, para a Análise de
Discurso, é a própria possibilidade de se ser sujeito. Essa é a contradição que o constitui: ele está
sujeito à (língua) para ser sujeito de (o que diz). Como nos diz Orlandi (1999: s.p), “O sujeito se
submete à língua mergulhando em sua experiência de mundo e determinado pela injunção a dar
sentido, a significar-se”.

O sujeito da Análise de Discurso não é o sujeito empírico, mas a posição sujeito projetada
no discurso. Isto é, há em toda língua mecanismos de projeção que permitem passar da situação
sujeito para posição-sujeito no discurso. Portanto, não é o sujeito físico, empírico que funciona
no discurso, mas a posição sujeito discursiva.

Na interpelação ideológica do sujeito feminino, a posição sujeito-mulher é constituída por
um discurso patriarcal, machista, que coloca a mulher em um lugar de submissão, de sexo frágil,
de objeto. Em um discurso da militância feminina, a mulher não se identifica com esse discurso
que a domina e busca fundar um outro dizer que é um dizer no qual a mulher tem voz, tem poder,
não é submissa e nem objeto do homem e da sociedade que tentam colocá-la em um único lugar:
dentro de casa e não no espaço da rua, no espaço urbano – “princesinha dona de casa” e não
engenheira.

Assim, a mulher, em sua posição-sujeito na sociedade, por não se identificar com a
formação discursiva dominante – que a coloca como submissa –, em um gesto de resistência,
busca fundar um dizer no qual se reconheça como sujeito, busca irromper com seus outros
sentidos para ecoar na história.
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Orlandi (2012: 230), ao teorizar sobre a resistência do sujeito, ressalta que a questão da
resistência “está, de um lado, vinculada à relação entre forma-sujeito-histórica e individuação
pelo Estado; do outro, pelo processo de identificação do sujeito individuado com a formação
discursiva em sua vinculação ao interdiscurso”. Ao se identificar, aponta Orlandi (2012: 230), é
possível a ruptura. Nas palavras da autora (2012: 230-231):

Somos sujeitos interpelados pela ideologia e é só pelo trabalho e pela necessidade histórica de
resistência que a ruptura se dá quando a língua se abre em falha, na falha da ideologia, enquanto o
Estado falha, estruturalmente, em sua articulação do simbólico com o político. Não é, pois pela
magia, nem pela vontade, mas pela práxis que a resistência toma seu lugar.

É nesse funcionamento ideológico da resistência, de não identificação a que a mulher
buscará constituir-se em uma outra posição sujeito. É na práxis da militância no ciberespaço e no
espaço público que outros sentidos serão ditos, inscritos e que ecoarão na sociedade. Ao resistir,
seja por meio de textos ou por meio de novos brinquedos, a mulher faz com que a sociedade
também se questione acerca dos sentidos já estabilizados na memória sobre a posição do
“segundo sexo”. Vejamos:

3. “O feminino como intruso”: uma violência que mata?

“Uma mulher livre é justamente o contrário de
uma mulher fácil” (Simone de Beauvoir)

Nesta parte de nosso trabalho, mobilizando a noção de recorte (Orlandi, 1984),
analisaremos alguns recortes do texto Falta de opção de vida é doença mortal para meninas4, de
Madeleine Lackso, publicado na Revista Forum, e compartilhado na página do Facebook da
Marcha das Vadias de Campinas. Esse texto analisa a imagem da mulher e as opções dadas a esta
pela sociedade. Além disso, analisaremos o texto Quem é culpado pelo suicídio da garota de
Veranópolis?, de Lino Bocchini, publicado na revista Carta Capital e citado no artigo de
Madeleine Lackso.

Conforme Orlandi (1984: 14), “O recorte é uma unidade discursiva. Por unidade
discursiva entendemos fragmentos correlacionados de linguagem e situação. Assim, um recorte é
um fragmento de situação discursiva”. Com o gesto de recortar, o analista visa a analisar o
funcionamento discursivo do texto, buscando compreender o estabelecimento de relações
significativas entre os elementos significantes. Como aponta Orlandi (1984: 14): “O texto é o
todo que organiza os recortes. E esse todo tem compromisso com as tais condições de produção,
com a situação discursiva. Essa situação instaura um espaço entre enunciados efetivamente
realizados, espaço que não é vazio mas social.” Ao analisarmos recortes dos textos, pretendemos
refletir sobre as condições de produção atuais que permitem dizer sobre a violência contra a
mulher que se diz livre e expõe seus desejos, que possibilita a circulação de sentidos que as
colocam em uma posição subjugada a do homem.

O título do texto Falta de opção de vida é doença mortal para meninas, filiando-se a um
discurso médico, diz sobre uma doença mortal que é a falta de opção de vida dada às meninas-

4 Falta de opção de vida é doença mortal para meninas será referido no artigo por Texto F e Quem é culpado pelo
suicídio da garota de Veranópolis por Texto Q.
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mulheres. Ao tornar evidente discurso que violenta a menina-mulher, ao interpelá-la e constituí-la
como sujeito, os artigos traçam um percurso do que a sociedade permite à mulher:

(1) O modelo de mulher na televisão é pelada e gostosa mas, socialmente, tem de ser ao mesmo tempo casta, ser bem
sucedida tem que ser algo combinado com submissão a um sistema onde o feminino é sempre intruso (Texto F).
(2) Vivemos em uma sociedade que cobra a cada instante que você tenha sucesso. E, no caso das mulheres, por sucesso
entenda-se uma cruel e impossível equação na qual você tem que ser magra, bonita e gostosa mas, por outro lado, não
pode ser “fácil”, tem que “se dar o respeito” (...) E tem mais: tem que ser mãe dedicada, mas não pode ter barriguinha
pós-gravidez. E, por favor, mantenha-se sempre uma amante fervorosa, uma “dama na sociedade e uma puta na cama”
(Texto Q).

Há um padrão, baseado em uma memória já estabilizada, a ser seguido para a mulher ter
um lugar na sociedade, todavia, esse lugar é de “intrusa”, não legitimado. Há, aparentemente, um
não-pertencimento da mulher na sociedade. O funcionamento desta aponta, como colocam os
artigos, para um não-lugar feminino. Se a mulher tem um comportamento não previsto pela
sociedade, ou seja, é livre, não é submissa, amamenta em público, é dona de seu corpo e de seus
desejos, essa não ocupa uma posição legitimada e é vítima de uma violência seja no espaço
público ou no ciberespaço:

(3) Nós temos concurso de mulher para sambar pelada na televisão em programa de domingo, mas a menina pode ser
levada ao suicídio se mostrar um peito e essa foto foi parar na internet. As bundas ornamentando os balés dos programas
de auditório miram agradar o mesmo público que oprime mães que amamentam em público. Não somos campeões em
hipocrisia, somos também em falta de opção (Texto F).
(4) A adolescente de Veranópolis bem de longe parecia a depravada que aparentemente se tornou na onda de bullying à
sua volta. E mesmo que fosse “depravada” para os padrões morais cristãos que infelizmente regem nossa sociedade,
nada justifica o que aconteceu (Texto Q).

Duas relações contraditórias são expostas nos artigos. De um lado, há uma
espetacularização da mulher, isto é, a mulher e seu corpo são colocados como espetáculos por
uma mídia para animar os programas de domingo. A mulher assume uma posição de objeto de
entretenimento, usada para alegrar os telespectadores. De outro, há uma ridicularização da
mulher. Ou seja, aquela que usa sua liberdade sexual, seus desejos é violentada por ter seu corpo
e seus desejos expostos na rede por um outro em que confiava. Ao ter na rede sua intimidade
revelada, sofre uma violência por parte da sociedade que passa a rotulá-la como “vadia”,
“depravada”. Os artigos mostram como a sociedade violenta a menina-mulher por meio de
discursos, filiados ao discurso religioso e moral, e atitudes que se esperam do “segundo sexo”. Há
uma memória sobre o que pode ou não uma mulher e se ela foge a isso é violentada. Os artigos
apontam que a sociedade, aparentemente, tem dado poucas opções às mulheres. Ou estas se
sujeitem à memória sobre o feminino e tenham os padrões de comportamento esperados ou se
sujeitem à violência que pode levá-las ao suicídio, como uma opção de fuga do que as mulheres
causaram com suas atitudes. De vítima, a mulher passa a ser vista pela sociedade como culpada
pela violência que sofre:

(5) Quase a totalidade da TV mundial bombardeia as adolescentes com esses valores inatingíveis (e machistas pacas) e,
fechando o ciclo, a internet está aí no celular e no laptop do quarto de cada uma dessas milhões de meninas,
convidando-as a se expor de uma forma cada dia mais fácil, com argumentos cada dia mais sedutores.
E se para mulheres adultas já é difícil encarar essa barra, imagine a dificuldade para uma menina de 16 anos passar
incólume ao largo desse oceano de cobranças e estímulos e seguir “pura” até o altar... E, claro, todos os que as cobram,
nunca entraram num site pornô. E poriam a mão no fogo por sua filha, irmã, mãe, amiga, vizinha, prima ou namorada.
Não, ela não é "uma dessas”. Não é feita da mesma carne das Frans, Gis e Julias da vida.
O mínimo que temos a fazer é parar de ser hipócritas. Não resolve tudo, mas já seria um bom primeiro passo para
paramos de matar nossas meninas (Texto Q).
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O artigo Quem é culpado pelo suicídio da garota de Veranópolis sustenta que há um
imaginário, entremeado por uma ideologia machista, o qual interpela as meninas-mulheres e as
constitui como sujeito. A menina-mulher tem que ser livre de desejos (ser pura), não pode expor
ou ter exposta sua sexualidade como fez/fizeram a/com Fran, Gi e Julia. Por se mostrarem como
mulheres com desejos, que vivem sua sexualidade, essas meninas foram vítimas de uma
ciberviolência que as afetou na vida “real”, levando-as a decidir pelo suicídio – exceto Fran – a
enfrentar uma vida sem opção. Com o advento das novas tecnologias, com a expansão do uso
das redes sociais, da internet, outras formas de propagação da violência surgem. O ciberespaço
acaba por se constituir como mais um espaço de circulação de uma violência contra a mulher, em
que rapidamente inúmeras pessoas têm acesso a dizeres que a colocam em posição de submissão
à sociedade. Esse artigo sustenta que o suicídio, diante desse contexto, não é um suicídio e sim
um assassinato, legitimado pela sociedade que aceita meninas se matarem por não quererem
seguir um padrão imposto pelo machismo tão atuante em nossa sociedade.

Madeleine Lackso, em seu artigo, expõe a criação da linha de brinquedos dedicada a
futuras engenheiras e inventoras da Goldie Blox. Essa empresa, como mostraremos a seguir,
criou uma linha de brinquedos com o intuito de despertar o interesse das meninas pelas áreas das
engenharias. Lackso vê nesse brinquedo um tentativa de dar às meninas-mulheres uma outra
opção a não ser a morte (seja ela real ou simbólica):

(6) A existência da linha de brinquedos traz a reboque consequências animadoras, como a discussão social sobre as
opções que estamos dando às nossas meninas e a nova proposta de interação entre crianças. É uma tentativa de sair
daquele universo que eu vivi onde todos os brinquedos de meninas são igualmente tediosos e só se faz uma brincadeira
legal quando os meninos admitem que elas entrem naquele universo infantil masculino (Texto F).

Mesmo no universo infantil, para a menina-mulher divertir-se, é necessário ter a
permissão do menino-homem. A criação do brinquedo, de certa forma, tenta romper com uma
imaginário estabilizado do que é brinquedo de menina e do que é brinquedo de menino e mostrar
que a menina pode divertir-se sozinha, pode criar, pode usar sua imaginação, criatividade, pode
inventar sem precisar do menino-homem. O brinquedo, como coloca Lackso, rompe com um
imaginário machista e segregador que desde a infância funciona na sociedade. Com o brinquedo,
permite-se ao sujeito feminino experimentar não só a opção de diversão, mas também a opção de
se ver como sujeito, de se enxergar como alguém que “usa o cérebro” para brincar:

(7) Os brinquedos para as engenheiras tratam de dar opções, de fazer enxergar a menina como ser humano, exatamente
o que falta nesses casos que pularam da tela do computador para a tragédia.

Os artigos analisados buscam sustentar que a sociedade não tem visto e tratado a mulher
como ser humano. Há uma legitimação da violência contra a mulher pela sociedade. Todavia, há
também espaços de resistência, sejam espaços virtuais (as páginas do Facebook dos coletivos
feministas), sejam os brinquedos que dão outras opções à menina que crescerá e um dia se tornará
uma mulher, a qual espera ocupar uma outra posição já legitimada pela sociedade.

4. Futura engenheira: uma ruptura pelo brinquedo?

“Não há dúvida que o brinquedo significa libertação.”
(Walter Benjamin)
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Nesta parte de nosso trabalho, analisaremos a campanha publicitária da empresa Goldie
Blox do “Brinquedo para futuras engenheiras”. Esse brinquedo foi criado, como podemos ver no
site da empresa (http://www.goldieblox.com), com o intuito de despertar o interesse das meninas
pelas áreas da engenharia, já que “87% dessa área é dominada pelo homem”5. O vídeo dessa
campanha tornou-se um viral e em pouco mais de uma semana ultrapassou oito milhões de
visualizações. O vídeo mostra três meninas (uma negra, uma oriental e uma branca), longe do
imaginário de princesas, vestindo jeans, camisetas e tênis, vendo televisão. O que essas meninas
veem são outras três meninas, agora vestidas de princesas, brincando e cantando alegres. Essas
brincam sentadinhas e comportadas, enquanto as outras meninas as observam, mostrando um
certo tédio, descaso com aquilo a que assistem6.

No fundo, uma música toca, a qual diz: “Todos os nossos brinquedos parecem os mesmos
e nós gostaríamos de usar nossos cérebros. Somos mais do que princesas donas de casa”. A
proposta do brinquedo é estimular o lado do raciocínio e não o lado doméstico das mulheres. O
brinquedo busca romper com sentidos estabilizados sobre o que a mulher pode fazer quando o
assunto é profissão. A menina-mulher pode brincar, de acordo com a sociedade, com certos
brinquedos, que “não usam o cérebro”, e não outros. Às meninas, os brinquedos rosas, que
remetem à casa, aos filhos, ao lado emocional feminino. Aos meninos, os brinquedos que
estimulam a criatividade, a aventura, o raciocínio.

Após a música ser cortada, as meninas de fora da tela começam a brincar. Sua primeira
brincadeira é colocar um disco para tocar:

5 Em http://www.goldieblox.com. Acesso em 29 de abr.2014.
6As imagens são da propaganda do brinquedo da Goldie Blox. Esta pode ser no link:
https://www.youtube.com/watch?v=MgKnjQskMnQ
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Essa imagem aponta para uma ruptura de sentidos. Espera-se que, ao trocar o disco,
mudem-se os dizeres que circulam na sociedade sobre o que pode ou não a mulher. A propaganda
busca permitir ao “segundo sexo” vivenciar outras situações que fogem do cotidiano da menina-
mulher dentro de casa brincando de “mamãe com seu bebê”. Durante o vídeo, as meninas
brincam de se tornarem engenheiras. Assim, passam a ocupar uma outra posição-sujeito, não
mais da princesinha que assiste a TV quieta, mas sim da menina-mulher que cria, que constrói
brinquedos, que sai de dentro de casa para se divertir:

Com esse gesto de construir brinquedos, há também, de certa forma, a constituição de
uma outra posição ao feminino que seja legitimada pela sociedade. Ao permitir à menina-mulher
ocupar uma posição dominada pelo universo masculino, isto é, permitir-lhe ser engenheira,
mesmo que seja no mundo imaginário, da brincadeira, abre-se para a circulação de outros
sentidos à mulher que antes não eram previstos e/ou permitidos pela sociedade. Ao brincarem de
engenheiras, as meninas usam brinquedos considerados de meninas (bebês, jogo de chá, casinhas,
bolsinhas, utensílios domésticos, fogãozinho etc.) para construírem um circuito que joga todos
esses brinquedos para o ar. Os brinquedos do universo feminino – em rosa – são desconsiderados
e, no lugar deles, os brinquedos para as futuras engenheiras:
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Além disso, o circuito construído pelas meninas tem um outro objetivo: desligar a TV.
Com esse gesto, busca-se romper com os discursos impostos pela mídia à menina-mulher. A
menina é ensinada desde cedo a como agir, a se comportar e a televisão é um veículo que coloca
em circulação esse discurso. Então, ao desligar a TV, “desliga-se” também esses dizeres que
interpelam a mulher desde criança:
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O vídeo de divulgação do brinquedo formula um outro dizer sobre a menina-mulher. Esta
não deve ocupar mais a posição de dona de casa e sim ocupar uma posição de luta, de combate à
sociedade dominada pelos homens. A cena final da campanha são as meninas em uma postura de
enfrentamento. Não mais entediadas diante da TV e sim engajadas na luta para uma outra posição
feminina:

A circulação desse vídeo e o brinquedo em si tentam romper com um imaginário na
sociedade sobre a mulher, buscam interpelar as meninas para que se vejam como engenheiras,
para que se permitam ocupar uma outra posição que escapa ao previsto pela sociedade. Brincar
de engenheira libertaria a menina-mulher de dizeres estabilizados na sociedade sobre sua posição,
a permitiria ser livre e não mais princesinha que está presa no lar. Ser engenheira ao brincar é um
gesto de resistência a discursos patriarcais que insistem em dizer que o lugar de mulher é em casa
e cuidando dos filhos.

Portanto, para finalizar, buscamos mostrar neste texto como há um confronto de discursos
que interpelam a menina-mulher para constituí-la como sujeito. Temos, de um lado, a sociedade
patriarcal interpelando o feminino e colocando-o em uma posição de submissão e, de outro, os
discursos dos movimentos feministas, aqui da Marcha das Vadias, interpelando a mulher e
tentando constituir uma outra posição ao sujeito feminino. Nessa outra posição, a mulher que
luta, que tem desejos, que tem sonhos, que resiste à sociedade que a violenta cotidianamente.
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