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RESUMO 
 
 

O presente estudo, ainda em fase inicial, tem como objetivo analisar a construção do discurso 
presente nas tiras da personagem Mafalda, de autoria do quadrinista argentino Joaquim 
Salvador Lavado, mais conhecido como Quino, no que concerne à crítica ao patriarcalismo e à 
defesa da emancipação (política, financeira, social e emotiva) da mulher; analisando, para isso, 
a construção discursiva de três das personagens: Mafalda, Suzanita, a amiga que representa o 
que a sociedade patriarcal espera da classe feminina, e Raquel, a mãe de Mafalda que se 
preocupa apenas com a vida doméstica. A justificativa para a realização deste trabalho (que se 
configura como ponto de partida para a elaboração de um trabalho de conclusão de curso na 
área de Letras) se explica pela necessidade social, ainda latente, de investigarmos a presença 
e a construção dos discursos patriarcais na atualidade. Esse (re) conhecimento sobre a 
arquitetura dos discursos que legitimam a opressão contra a mulher pode ajudar no 
desvelamento das práticas opressoras que naturalizam o machismo e o sexismo mantidos e 
defendidos pela sociedade patriarcal vigente. Tomando como suporte os pressupostos teóricos 
básicos da Análise do Discurso de linha francesa, de base materialista histórico-dialética 
(BRANDÃO, 1995; FOUCAULT, 1979; PÊCHEUX, 1990; ORLANDI, 1996), buscamos verificar 
como o caráter contestatório da personagem Mafalda refrata (Bakhtin, 1996) o (e no) discurso 
patriarcal presente na sociedade argentina de Quino, mas também na brasileira da atualidade. 
Para isso, foram selecionadas vinte tiras nas quais Mafalda dialoga com a mãe e/ou com outra 
figura feminina, Suzanita, a fim de que fosse possível identificar a qual ordem discursiva cada 
personagem responde, representa e/ou estereotipa e qual o papel de cada uma dessas ordens 
na construção do discurso pró-emancipatório presente no discurso de Mafalda. Esse recorte 
inicial, de análise das ordens discursivas das personagens femininas, será ampliado 
posteriormente, pois intentamos analisar também as ordens discursivas constitutivas dos 
personagens do sexo masculino presentes nas tiras. Resultados preliminares indicam que a 
construção discursiva pró-emancipatória de Mafalda é organizada a partir do tripé opressão 
velada - opressão planejada - contestação da opressão, ou seja, o discurso emancipatório de 
Mafalda é o contraponto crítico para as situações opressoras trazidas pelas duas outras 
personagens femininas da tira, o que nos permitiu, indo mais além, refletir sobre os 
mecanismos sociais, os materiais históricos-dialéticos, do surgimento de possíveis contra-
discursos ao patriarcalismo e do surgimento de discursos pró-emancipatórios em prol do 
questionamento do modelo social imposto à classe feminina. 


